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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Pluimersdijk 7 te 
Diepenheim, in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente. Ter plaatse bevindt 
zich een woonperceel met een karakteristieke schuur (Schöppe) en een kippenschuur. 
Om de karakteristieke schuur in stand te houden, is gezocht naar een passende 
vervolgfunctie. 

Initiatiefnemer is voornemens om met toepassing van de Vab-regeling de 
karakteristieke schuur te verbouwen en in gebruik te nemen als woning. Het is daarbij 
wenselijk om de kippenschuur te slopen en een nieuw bijgebouw te realiseren. Deze 
voorgenomen ontwikkeling kan met toepassing van het Vab-beleid, zoals vervat in de 
beleidsnota 'Grond voor gebruik' mogelijk gemaakt.

Het voornemen is op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk, omdat 
binnen het bestemmingsvlak maximaal één woning is toegestaan. Om voorliggend 
initiaitief mogelijk te maken is daarom een bestemmingsplanherziening vereist. 

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

1.2  Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt aan de Pluimersdijk 7 te Diepenheim, in het buitengebied van de 
gemeente Hof van Twente, ten noorden van de kern Diepenheim. De indicatieve ligging 
van het plangebied ten opzichte van de kern Diepenheim (rode ster) en de directe 
omgeving (rode omlijning) wordt weergegeven in afbeelding 1.1. Voor de exacte 
begrenzing wordt verwezen naar de verbeelding.
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Afbeelding 1.1 Ligging van het plangebied ten opzichte van Markelo en de directe omgeving (Bron: 
PDOK)

1.3  De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Pluimersdijk 7 
Diepenheim" bestaat uit de volgende stukken: 

verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1735.BGxPluimersdk7-VS10) en een renvooi; 
regels (met bijbehorende bijlagen). 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden 
weergegeven. In de regels zijn bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het 
plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting geeft 
een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag liggende 
gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel. 

1.4  Huidig planologisch regime

1.4.1  Algemeen

Het plangebied ligt binnen de grenzen van de bestemmingsplannen "Buitengebied Hof 
van Twente" (vastgesteld 9 december 2015), "Buitengebied Hof van Twente Veegplan 
2018" (vastgesteld 10 juli 2018), "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019" 
(vastgesteld 15 oktober 2019) en "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020" 
(vastgesteld 29 maart 2021) . 

Ten aanzien van de planologische situatie zijn bij voorliggend initiatief met name de 
regels en de verbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente' van 
belang. In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de verbeelding van dit bestemmingsplan 
opgenomen. Het plangebied is hierin aangegeven met de rode contour. 

Afbeelding 1.2 Uitsnede bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente" (Bron: 
ruimtelijkeplannen.nl) 
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1.4.2  Beschrijving bestemmingen

Het plangebied kent diverse bestemmingen en aanduidingen, zoals te zien in 
afbeelding 1.2. Hieronder wordt iedere bestemming nader toegelicht.

'Wonen'

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor: maximaal één 
woning per bestemmingsvlak, waarbij inwoning is toegestaan; aan huis verbonden 
beroepen en bed & breakfast. Woningen mogen een maximale goothoogte hebben van 
4 m en een maximale bouwhoogte van 10 m. 

Bijgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken: afstand tot het hoofdgebouw 
maximaal 25 m; oppervlakte per gesplitste woning maximaal 75 m2; oppervlakte per 
woning, maximaal 150 m2; goothoogte maximaal 3 m; bouwhoogte maximaal 6 m.

'Verkeer'

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor: wegen en 
straten, wandel- en fietspaden met een functie voornamelijk gericht op de afwikkeling 
van het doorgaande verkeer en parkeer-, groen- en speelvoorzieningen. Gebouwen 
mogen niet worden gebouwd.

'Water'

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor: waterhuishoudkundige 
doeleinden; waterberging en waterlopen en waterkeringen. Binnen deze gronden mogen 
gebouwen niet worden gebouwd.

'Leiding - Water'

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor: de bescherming van een 
ondergrondse hoofdwatertransportleiding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - 
water'; het beheer en onderhoud van de leiding; met bijbehorende bouwwerken geen 
gebouwen zijnde.

Op deze gronden mag, in afwijking van het bepaalde in de voorafgaande artikelen, niet 
worden gebouwd, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van het leidingbeheer 
met per gebouw een maximaal bebouwde oppervlakte van 20 m2.

'Waarde - Archeologische verwachting 2' en 'Waarde - Archeologische 
verwachting 3'

Het plangebied kent tevens de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologische 
verwachting 2' en 'Waarde - Archeologische verwachting 3', beide voor een dee van het 
plangebied. Gronden met deze dubbelbestemming zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden. Op of in deze gronden mogen zonder archeologisch 
onderzoek geen bouwwerken worden gebouwd, waarbij de bodem dieper dan 0,40 m 
vanaf maaiveld verstoord wordt of het nieuw te bebouwen oppervlak groter is dan 5.000 
m2 (ter plaatse van de bestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2') of 10 
hectare (ter plaatse van de bestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3').

'Gebiedsaanduiding - milieuzone - intrekgebied'

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - intrekgebied' zijn, behalve voor 
de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de 
kwaliteit van het grondwater in verband met de drinkwatervoorziening, met bijbehorende 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Voor een gebied met deze aanduiding geldt dat 
gebouwen niet mogen worden gebouwd en dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, maximaal 3 m bedraagt.

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bouwregels voor het bouwen 
overeenkomstig de daar voorkomende bestemmingen ter plaatse, mits advies is 
gevraagd aan het waterleidingbedrijf.
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'Gebiedsaanduiding - reconstructiewetzone - verwervingsgebied'

De voor 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' aangewezen gronden stellen nadere 
eisen aan gronden met de bestemming agrarisch.

'Gebiedsaanduiding - vrijwaringszone - radar'

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - radar' zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een radarverstoringsgebied. In 
afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen mag niet hoger 
worden gebouwd dan 45 m.

1.4.3  Strijdigheid

Binnen het bestemmingsvlak 'Wonen' is slechts één woning toegestaan. Voorliggend 
plan voorziet in het verbouwen en in gebruik nemen van de karakteristieke schuur als 
tweede woning binnen het bestemmingsvlak en is daarmee niet in overeenstemming 
met het geldende bestemmingsplan. De karakteristieke schöppe past na verbouwing 
niet meer geheel in het woonperceel, waardoor deze vergroot dient te worden. Hiertoe 
dienen de bestemmingen 'Water' en 'Verkeer' te worden gewijzigd naar een 
woonbestemming.

Het plangebied ligt in een intrekgebied voor waterwinning. Op basis van de 
gebiedsaanduiding 'Gebiedsaanduiding - milieuzone - intrekgebied' mag er niet worden 
gebouwd. De te realiseren woning in de schöppe ligt daarnaast ook binnen de 
bestemming 'Leiding - Water'. Op basis van deze bestemming is advies van het 
waterleidingbedrijf nodig om te mogen bouwen. Tot slot dient de landschappelijke 
inpassing van het perceel te worden geborgd. Daarom is een 
bestemmingsplanherziening noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te 
maken.

1.5  Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie in het 
plangebied gegeven. Hoofdstuk 3 bevat de planbeschrijving. In hoofdstuk 4 wordt 
ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, provincie Overijssel 
en de gemeente Hof van Twente beschreven. In hoofdstuk 5 passeren alle relevante 
milieuthema's de revue. Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten. In de hoofdstukken 7 
en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid van het project. Hoofdstuk 9 gaat in op de inspraak en 
vooroverleg. 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie
Het plangebied ligt aan de Pluimersdijk 7 in het buitengebied van de gemeente Hof van 
Twente, op circa 1 kilometer ten noorden van de kern Diepenheim. Hierna wordt kort 
ingegaan op de ruimtelijke structuur van het plangebied en de directe omgeving. De 
Pluimersdijk betreft een doodlopende weg in een overwegend landelijk, agrarisch 
gebied, welke uitmondt bij een agrarisch bedrijf. In de directe omgeving bevinden zich 
voornamelijk woningen. Deze vormen samen het buurtschap Diepenheimerbroek. 
Tevens liggen er verspreid agrarische percelen en natuur/bospercelen. 

Het plangebied zelf betreft onderdeel van een historisch erf. De karakteristieke schuur 
(schöppe) maakt op dit moment onderdeel uit van de naastegelegen woonboerderij. 
Tevens is er een oude kippenschuur aanwezig, welke niet meer in goede staat 
verkeerd. Rondom de bebouwing is erfverharding aanwezig. Voor het overige bestaat 
het plangebied uit tuinen en grasland. 

In afbeelding 2.1 is middels een luchtfoto de huidige situatie van het plangebied 
weergegeven. Het plangebied is hierin indicatief weergegeven met rode contour. De 
karakteristieke schöppe betreft de zuidelijk gelegen bebouwing, de kippenschuur is de 
noordelijk gelegen bebouwing.

Afbeelding 2.1 Luchtfoto huidige situatie plangebied (Bron: PDOK, bewerkt)
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

3.1  Gewenste situatie

De terugloop in de landbouw maakt het voor de leefbaarheid en de economische 
vitaliteit van het landelijk gebied wenselijk dat vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 
(Vab) worden hergebruikt ten behoeve van andere, niet agrarische, functies. Het 
hoofddoel van VAB is sociaal-economisch van aard. Hergebruik kan een bijdrage 
leveren aan versterking van de vitaliteit van het landelijk gebied, het behouden van de 
sociale structuren, het realiseren van nieuwe economische dragers in het landelijk 
gebied en het benutten van de resterende economische waarde van vrijkomende 
agrarische bedrijfsgebouwen voor andere functies. Door hergebruik kan de 
omgevingskwaliteit worden verbeterd en karakteristieke bebouwing behouden blijven. 

Binnen de begrenzing van het plangebied bevindt zich een karakteristieke schuur, 
behorend bij de naastgelegen woonboerderij. Middels toepassing van de Vab-regeling 
voorziet voorliggende ontwikkeling in het behoud van de karakteristieke schuur door 
deze te verbouwen tot woning. De karakteristieke schuur is na verbouwing van 
voldoende omvang om als woning in gebruik te worden genomen. De binnen het 
plangebied gelegen kippenschuur wordt gesloopt, hiervoor wordt een berging in 
karakteristieke stijl teruggebouwd, waarbij het oppervlakte toeneemt tot circa 89m2. 
Voorliggende ontwikkeling zorgt voor een versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 

Het eindbeeld is een woonperceel met een woning in de karakteristieke schuur. Het 
geheel wordt landschappelijk ingepast middels een erfinrichtingsplan, hierin is te zien 
dat de bestaande sloot aan de straatzijde van het plangebied wordt gedempt. In 
afbeelding 3.1 is een uitsnede van het erfinrichtingsplan opgenomen, tevens terug te 
vinden in Bijlage 1 in afbeelding 3.2 zijn gevel aanzichten toegevoegd van de beoogde 
werkzaamheden aan de schöppe. 
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Afbeelding 3.1 Erfinrichtingsplan (Bron: initiatiefnemer)

Afbeelding 3.2 Gevel aanzichten Schöppe, bestaand en nieuw (Bron: initiatiefnemer)

3.2  Verkeer en parkeren

Met dit initiatief wordt één woning in een bestaande karakteristieke schuur toegevoegd. 
Parkeren ten behoeve van de woonfunctie vindt plaats op eigen terrein. Gezien de ruime 
omvang van het perceel en gezien de nieuwe inrichting zoals weergegeven in afbeelding 
3.1, wordt gesteld dat hieraan kan worden voldaan.

Voor de bestaande woning wordt een nieuwe in- en uitrit aangelegd aan de 
Pluimersdijk. Deze in- en uitrit is op een veilige en overzichtelijke wijze ontsloten op de 
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Pluimersdijk. De nieuw toe te voegen woning wordt tevens via deze in- en uitrit 
ontsloten.

De zeer beperkte verkeersgeneratie die de extra woning op zal leveren kan eenvoudig 
worden opgevangen op de Pluimersdijk en omliggende wegen.

Geconcludeerd wordt dat het aspect verkeer en parkeren geen belemmering vormt voor 
de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
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Hoofdstuk 4  Beleidskader
Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk 
beleid. Naast de belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit 
plangebied geldende uitgangspunten weergegeven. Het beleid is in dit 
bestemmingsplan afgewogen en doorvertaald op de verbeelding en in de regels.

4.1  Rijksbeleid

4.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

4.1.1.1  Algemeen

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

4.1.1.2  Vier prioriteiten

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

Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie: Nederland moet zich aanpassen 
aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland klimaatbestendig en 
waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee tegelijkertijd 
de leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden 
kunnen worden. In 2050 heeft Nederland daarnaast een duurzame 
energievoorziening. Dit vraagt echter om ruimte. Door deze ruimte zoveel mogelijk 
te clusteren, wordt versnippering van het landschap voorkomen en wordt de ruimte 
zo efficiënt mogelijk benut. Het Rijk zet zich in door het maken van ruimtelijke 
reserveringen voor het hoofdenergiesysteem op nationale schaal. 
Duurzaam economisch groeipotentieel: Nederland werkt toe naar een duurzame, 
circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende economie in 2050. 
Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest 
concurrerende landen ter wereld. Er wordt ingezet op een innovatief en sterk 
vestigingsklimaat met een goede quality of life. Belangrijk is wel dat onze 
economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam en circulair. 
Sterke en gezonde steden en regio's: Er zijn vooral in steden en stedelijke regio's 
nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst binnen de bestaande 
stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden blijven. 
Dit vraagt optimale afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent dat 
voorafgaand aan de keuze van nieuwe verstedelijkingslocaties helder moet zijn 
welke randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar stelt en welke 
extra maatregelen nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt gekozen. Zo blijft 
de gezondheid in steden en regio's geborgd. 
Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied: Er ontstaat een nieuw 
perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame 
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt 
gecombineerd met een minimaal effect op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem 
en water. In alle gevallen wordt ingezet op ontwikkeling van de karakteristieke 
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eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit vertegenwoordigt een 
belangrijke cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, bijvoorbeeld 
door wildgroei van distributiecentra, is ongewenst en wordt tegengegaan. 

4.1.1.3  Afwegingsprincipes

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

Combinatie van functies gaan voor enkelvoudige functies. In het verleden is 
scheiding van functies vaak te rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar 
maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en 
zorgvuldig gebruik van onze ruimte; 
Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. Het verschilt tussen 
gebieden wat de optimale balans is tussen bescherming en ontwikkeling en tussen 
concurrentiekracht en leefbaarheid. Sommige opgaven en belangen wegen in het 
ene gebied zwaarder dan in het andere; 
Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel 
mogelijk voorziet in mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, 
zonder dat dit ten koste gaat van die van toekomstige generaties.

4.1.1.4  Ladder voor duurzame verstedelijk ing

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

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

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

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor: 

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

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

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

Voorliggende ontwikkeling voorziet in het toevoegen van een woning in een 
karakteristieke schuur op basis van de Vab-regeling van de gemeente Hof van Twente. 
De NOVI laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De 
voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de NOVI.

Wat de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' betreft wordt opgemerkt dat deze van 
toepassing is bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling (artikel 3.1.6. Bro). Er zijn 
inmiddels meerdere gerechtelijke uitspraken geweest over deze begripsdefinitie. Wat 
betreft het realiseren van woningen is de uitspraak ABRvS 16 september 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:2921 van toepassing. Uit deze uitspraak blijkt dat het realiseren 
van 11 woningen niet wordt gezien als stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 
1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i Bro. Voor de voorliggende ontwikkeling wordt dan 
ook geconcludeerd dat de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' niet van toepassing is, 
aangezien er sprake is van de toevoeging van slechts één nieuwe woning. 

Geconcludeerd wordt dat het rijksbeleid de uitvoerbaarheid van de gewenste 
ontwikkeling niet in de weg staat. 

4.2  Provinciaal beleid

In deze paragraaf wordt het voor deze ontwikkeling relevante provinciale beleid 
behandeld. Op 12 april 2017 hebben Provinciale Staten van Overijssel de nieuwe 
Omgevingsvisie Overijssel 2017 'Beken Kleur' en bijbehorende Omgevingsverordening 
Overijssel 2017 vastgesteld. Op 1 mei 2017 zijn de nieuwe Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening in werking getreden. In 2018 zijn de visie en verordening partieel 
herzien.

4.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

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

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

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

4.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de provinciale ambities wordt gebruik 
gemaakt van het 'Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel'. In dit uitvoeringsmodel 
staan de stappen of, waar en hoe centraal. Aan de hand van deze drie stappen kan 
bepaald worden of een initiatief binnen de geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, 
waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden.

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

Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het 
waarborgen van publieke belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, 
maar meestal richtinggevend of inspirerend. In afbeelding 4.1 is het Uitvoeringsmodel 
weergegeven.

Afbeelding 4.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)
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Hieronder worden de generieke beleidskeuzes, ontwikkelingsperspectieven en 
gebiedskenmerken nader toegelicht. 

4.2.3.1  Of - Generieke beleidskeuzes 

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

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

4.2.3.2  Waar - Ontwikkelingsperspectieven

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

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

4.2.3.3  Hoe - Gebiedskenmerken

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

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

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

4.2.4.1  Of - generieke beleidskeuzes

Bij de afwegingen in de eerste fase "generieke beleidskeuzes" zijn de artikelen 2.1.3 
(Principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik), 2.1.5 (Ruimtelijke kwaliteit),  2.2.2 
(Realisatie nieuwe woningen) en 2.13.3 (Bouwen in een intrekgebied) uit de 
Omgevingsverordening Overijssel van belang. Hierna wordt nader op de artikelen 
ingegaan.

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

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

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

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel

Door het toepassen van de Vab-regeling, kan in een karakteristieke schuur een woning 
worden gerelaiseerd. Door het toevoegen van een nieuwe functie in de karakteristieke 
bebouwing krijgt de schöppe een duurzame vervolgfunctie.

Per saldo is het extra ruimtebeslag door bouwen en verharden op de groene omgeving 
niet aanzienlijk. De schöppe wordt uitgebreid om de schuur geschikt te maken voor 
een nieuwe woonfucntie. Hiermee wordt het behoud van de karakteristieke schuur 
gewaarborgd. Tevens wordt de bestaande kippenschuur gesloopt en vervangen door 
een nieuw bijgebouw in de vorm van een kapschuur. De bestaande kippenschuur is niet 
in goede staat en kan niet volstaan als volwaardige berging. De nieuwe schuur wordt op 
een logische plek gesitueerd, ter plaatse van de bestaande schuur, passend in het 
erfensemble. Er wordt dan ook geconcludeerd dat de voorliggende ontwikkeling in 
overeenstemming is met artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel. 
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Artikel 2.1.5 (lid 1, 2, 3 en 5): Principe van ruimtelijke kwaliteit

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

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

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

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

In artikel 2.1.6 van de Omgevingsverordening wordt een generieke regeling getroffen 
voor de beoogde Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.5 (leden 1,2,3 en 5) van de 
Omgevingsverordening Overijssel 

Het plan past binnen het uitvoeringsmodel, de ontwikkelingsperspectieven en de 
catalogus gebiedskenmerken, want dat is waar artikel 2.1.5 specifiek naar verwijst

Artikel 2.1.6 Kwaliteitsimpuls groene Omgeving

In artikel 2.1.6 van de Omgevingsverordening wordt een generieke regeling getroffen 
voor de beoogde Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

Dat er voldoende wordt gecompenseerd moet blijken uit een ruimtelijke onderbouwing. 
Voor deze ruimtelijke onderbouwing kan een gemeente een kader opstellen, waarin het 
beoogde evenwicht tussen ontwikkeling van bebouwing of intensivering van gebruik en 
de investering in ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd. Bij de ruimtelijke onderbouwing van 
het betreffende initiatief kan dan worden volstaan met een verwijzing naar dit kader en 
een toelichting hoe daaraan in dit geval invulling is gegeven. Beschikt de gemeente niet 
over een adequaat kader voor toepassing van de kwaliteitsimpuls, dan zal per geval 
onderbouwd moeten worden dat er sprake is van evenwicht tussen extra rood en de 
extra investering in ruimtelijke kwaliteit.Bij toepassing van de kwaliteitsimpuls zijn de 
eisen vanuit de bepaling over ruimtelijke kwaliteit (2.1.5) onverkort van toepassing. De 
extra investeringen in ruimtelijke kwaliteit komen immers bovenop de normale eis dat 
elke ontwikkeling moet bijdragen aan het versterken van ruimtelijke kwaliteit. Dat zien 
wij als de basisinspanning voor ruimtelijke kwaliteit.

Toepassingsbereik KGO onder het toepassingsbereik van de Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving vallen ondermeer de volgende gevallen:

Nieuwe verblijfsrecreatieve verblijven en complexen
Uitbreidingen van bestaande verblijfsrecreatieve complexen
De bouw van nieuwe woningen
Nieuwe bouwlocaties voor bedrijvigheid die niet aan de Groene Omgeving is 
gebonden
Grootschalige uitbreiding van bestaande locaties voor niet-agrarische bedrijvigheid 
die niet aan de Groene Omgeving is gebonden.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.6 van de Omgevingsverordening Overijssel 

Belangrijk uitgangspunt voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling is 
landschappelijke inpassing en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Om daarin te 
voorzien worden zowel investeringen gedaan op het erf als in de omgeving.
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De investeringen op het erf hebben tot doel de situatie op het erf en de uitstraling te 
verbeteren. Deze investeringen voorzien op het erf in onderhoud van de streekeigen 
erfstructuur en -inrichting. Door het toevoegen van een woning in de schuur wordt het 
karakteristieke karakter behouden en wordt er in een nieuwe functie voorzien. Het 
vervangen van de kippenschuur door een architectonisch bijpassende berging versterkt 
de uitstraling van het plangebied. Tot slot wordt het nieuwe woonperceel 
landschappelijk ingepast met streekeigen beplanting door middel van een 
erfinrichtingsplan (Bijlage 1).

Gesteld wordt dat het voornemen past in het gemeentelijk beleid voor het buitengebied, 
dat een vertaling is van de provinciale beleidsregels omtrent KGO. De meerwaarde is 
de landschappelijke inpassing, hiermee is er overeenstemming met de KGO

Artikel 2.2.2: Realisatie nieuwe woningen
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.

2. De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht 
te zijn aangetoond als realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken 
zoals die zijn gemaakt tussen gemeente en provincie op basis van regionale 
afstemming.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel

Voorliggende ontwikkeling betreft de realisatie van een nieuwe woning op basis van het 
Vab-beleid. De woning voldoet aan de kwalitatieve behoefte in de markt en wordt 
gebouwd voor de lokale behoefte. De ontwikkeling is dan ook in overeenstemming met 
artikel 2.2.2 uit de Omgevingsverordening Overijssel. 

Artikel 2.13.3 Grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden 

Bestemmingsplannen voorzien in een aanduiding voor 
grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden waarbij alleen functies worden 
toegestaan die harmoniëren met de functie voor de drinkwatervoorziening.

Toetsing artikel 2.13.3

Het plangebied ligt in een intrekgebied. De voorgenomen bestemmingen betreffen 
harmoniërende functies voor de drinkwatervoorziening. Nieuwe niet-risicovolle functies 
zijn toegestaan, mits wordt voldaan het standstillprincipe (beginsel dat gericht is om 
verslechtering van de grondwaterkwaliteit tegen te gaan en het vergroten van risico’s op 
verontreiniging te voorkomen).  

In de regels van het bestemmingsplan is ter bescherming van de kwaliteit van het 
grondwater binnen het intrekgebied de gebiedsaanduiding ‘milieuzone - intrekgebied’, 
conform geldend bestemmingsplan, opgenomen. Geconcludeerd wordt dat het plan in 
overeenstemming is met artikel 2.13.3 uit de Omgevingsverordening. Voor het overige 
zijn er in het kader van de “generieke beleidskeuzes” geen aspecten die nadere 
onderbouwing behoeven. 
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4.2.4.2  Waar - ontwikkelingsperspectieven

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

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

Het plangebied is op de ontwikkelingsperspectievenkaart aangemerkt met het 
ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap '. In 
afbeelding 4.2 is een uitsnede van de perspectievenkaart opgenomen. 

Afbeelding 4.2 Uitsnede van de ontwikkelingsperspectievenkaart (Bron: Provincie Overijssel)

'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'

Het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap richt 
zich op het in harmonie met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het 
buitengebied. Aan de ene kant melkveehouderij, akkerbouw en opwekking van 
hernieuwbare energie als belangrijke vormen van landgebruik. Aan de andere kant 
gebruik voor natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid.

In dit ontwikkelingsperspectief zijn ook plekken waar, door de ruimtelijke structuur van 
het landschap, de beschikbare milieuruimte of reeds aanwezige bebouwing, de 
ontwikkelruimte van agrarische bedrijven beperkt is. Hier liggen ontwikkelkansen voor 
andere vormen van bedrijvigheid (denk aan dienstverlenende zelfstandigen zonder 
personeel) die de ruimtelijke structuur versterken. Binnen dit ontwikkelingsperspectief 
kunnen nieuwe functies een plek krijgen op bestaande vrijkomende erven waar dit 
tevens maatschappelijke opgaven als behoud en ontwikkeling van cultuurhistorie, 
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natuur en landschap ondersteunt. Zo worden vitaliteit en omgevingskwaliteit in 
samenhang versterkt.

Toetsing aan het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige 
mixlandschap'

Het concrete voornemen bestaat uit het toevoegen van een woning in een bestaande 
karakteristieke schuur en de realisatie van een berging ter plaatse van de bestaande 
kippenschuur op het perceel aan de Pluimersdijk 7 te Diepenheim. Door deze 
ontwikkeling krijgt een karakteristieke schuur een toekomstbestendige functie. De 
functie wonen is passend binnen het ontwikkelingsperspectief en versterkt het diverse 
landschap midden tussen de landbouwfuncties. De woning wordt landschappelijk 
ingepast, zoals te zien in Bijlage 1. Hierbij wordt omgegaan met waarden als 
cultuurhistorie de natuur en het landschap.

4.2.4.3  Hoe - gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het 
agrarisch-cultuurlandschap, stedelijke laag en laag van de beleving) gelden specifieke 
kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. De 'Stedelijke laag' 
en de 'laag van beleving' kunnen in dit geval buiten beschouwing worden gelaten, 
aangezien voor de locatie en de aangrenzende gronden met betrekking tot deze 
ontwikkelingsperspectieven geen specifieke eigenschappen gelden.

1. De Natuurlijke laag

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

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Natuurlijke laag' aangeduid met de 
gebiedstypen 'Beekdalen en natte laagtes'. In afbeelding 4.3 is dat weergegeven.

Afbeelding 4.3 Uitsnede van de 'Natuurlijke laag' (Bron: Provincie Overijssel)
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"Beekdalen en natte laagtes"

Het Overijsselse zandlandschap is van oorsprong kletsnat. In de laagtes van het 
zandgebied verzamelde zich het water. Hier ontwikkelden zich moerassen en 
broekbossen, waar het water in de loop van het seizoen geleidelijk uit weg sijpelde naar 
de lager gelegen delen, naar de beken en rivieren. Beeld van de beken: zomers kleine 
stroom met droge geulen, ’s winters bredere stroomdraad met meestromende geulen. 
De dynamiek (water, wind) bepaalt de verschijningsvorm; de gedaante wisselt. 
Dynamisch landschap, open karakter met hogere randen.

De ambitie is de beekdalen als functionele en ruimtelijke dragende structuren van het 
landschap betekenis te geven. Ruimte voor water, continuïteit van het systeem zijn 
leidend. Tevens is de ambitie afwenteling van wateroverlast op stroomafwaarts gelegen 
gebieden te voorkomen door het beeksysteem als eenheid te beschouwen en het 
vasthouden van water te bevorderen. Tot slot zijn beekdalen belangrijke verbindingen 
voor mens, plant en dier.

Toetsing van het initiatief aan de Beekdalen en natte laagtes 

De ambitie van de provincie speelt in op het behoud en het waarden van de vele beken 
in de beekdalen, gebruik van passende natuurlijke beplanting, evenals het versterken 
en beleefbaar (zichtbaar) maken van de natuurlijke ondergrond en het reliëf. Bij de 
landschappelijke inpassing van de voorliggende ontwikkeling worden uitheemse soorten 
verwijderd en worden inheemse soorten geplant in de structuren die passend zijn bij het 
landschap (zie Bijlage 1). De voorgenomen ontwikkeling versterkt hiermee de beleving 
en kwaliteit van het landschap. Er wordt dan ook geconcludeerd dat de voorliggende 
ontwikkeling uitstekend aansluit bij de ambities binnen het ontwikkelingsperspectief 
van de 'Natuurlijke laag'. 

2. De laag van het agrarische cultuurlandschap

Het agrarisch cultuurlandschap is bij uitstek een gebruikslandschap. Bij de 
ontwikkeling ervan hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. Wel is men 
het agrarisch cultuurlandschap in de loop van de tijd gaan waarderen. Het heeft als 
'consumptielandschap' voor bewoners, recreanten en toeristen nieuwe betekenis 
gekregen. De landschappelijke structuren zijn belangrijke dragers van de biodiversiteit. 
Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Laag van het agrarisch 
cultuurlandschap' aangeduid met het gebiedstype 'Jong heide- en 
broekontginningslandschap'. In afbeelding 4.4 is dit aangegeven. 
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Afbeelding 4.4 Uitsnede van de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' (Bron: Provincie Overijssel)

'Jonge heide- en ontginningslandschap'

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

Als ontwikkelingen plaats vinden in de agrarische ontginningslandschappen, dan 
dragen deze bij aan behoud en versterking van de dragende lineaire structuren van 
lanen, bosstroken en waterlopen en ontginningslinten met erven en de kenmerkende 
ruimtematen.

Toetsing van de voorliggende ontwikkeling aan de 'Laag van het agrarisch 
cultuurlandschap'

Binnen de voorliggende ontwikkeling wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de 
ambities binnen de ontwikkelingsperspectief van het jonge heide- en 
ontginningslandschap. Het voornemen heeft geen invloed op de kenmerken van het 
jonge heide- en ontginngingen landschap. Zo blijft de structuur van het landschap 
ongewijzigd en wordt het ontwerp ingepast in haar directe omgeving, middels het 
erinfinrichtingsplan (Bijlage 1). Hierin wordt streekeigen begroeiing toegepast, 
kenmerkend voor het jonge heide- en ontginningslandschap.
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4.2.5  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

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

4.3  Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van plannen. De belangrijkste 
beleidsdocumenten die van toepassing zijn op de voorliggende ontwikkeling worden in 
dit hoofdstuk behandeld. 

4.3.1  Hof van Twente, zicht op 2030

4.3.1.1  Algemeen

In 'Hof van Twente, zicht op 2030' heeft de gemeente Hof van Twente de toekomstvisie 
voor haar grondgebied vastgelegd. De gemeenteraad heeft de strategische visie op 1 
juni 2010 definitief  vastgesteld. De visie bevat naast een overzicht van te verwachten 
trends en ontwikkelingen ook informatie over de gewenste identiteit voor Hof van 
Twente. Over deze gewenste identiteit is in januari 2009 meegedacht door ruim 60 
inwoners uit allerlei geledingen van de gemeente en daarbuiten. In 20 streefbeelden 
geeft het gemeentebestuur aan in welke richting het beleid voor de komende jaren moet 
worden ontwikkeld. Streefbeeld 10 en 14 zijn voornamelijk van belang. Deze worden 
hierna behandeld. 

4.3.1.2  Streefbeeld: Unieke landschappelijke en cultuurlandschappelijke kwaliteiten verder 
ontwikkeld

Het landschap, de parel van Hof van Twente, heeft in 2030 nog altijd een belangrijke 
plaats. De structuur van het landschap, met deelgebieden stuwwal/verzamelgebied 
(westelijk), dekzandgebied (midden) en plateau (oostelijk), maar ook het reliëf en het 
watersysteem zijn leidend. In de waardevolle ensembles (landschap met natuur- en 
cultuurhistorische waarden) wordt behoud, onderhoud en herstel van cultuurhistorische 
en ecologische waarden in praktijk gebracht. Voltooiing van de ecologische 
hoofdstructuur is eveneens een herkenbaar resultaat. In 2030 is deze een feit. 
Bestaande natuurgebieden zijn binnen de gemeente en daarbuiten verbonden met 
elkaar, waardoor duurzame instandhouding van flora en fauna mogelijk is geworden.

De reconstructieplannen die aan het begin van de eeuw zijn gemaakt, zijn uitgevoerd. 
Dit betekent dat ruimtelijke knelpunten, zoals agrarische bedrijven in de directe 
nabijheid van natuur of milieuhinderveroorzakende bedrijven in het buitengebied, zijn 
opgelost. Voor nieuwe inrichting van het landschap door functiewijziging zijn 
oorspronkelijke landschapstypen richtinggevend.

Landgoederen hebben in 2030 hun ruimtelijke visies uit het begin van de eeuw 
uitgevoerd en de Bovenregge slingert weer als vanouds door het landschap. Dit lint van 
water door het landschap refereert aan de historie. Het project Bovenregge van 
Schipbeek tot Elsenerbroek visualiseert de verbinding tussen stad en landelijk gebied.
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4.3.1.3  Streefbeeld: Kwaliteit woningbestand is hoog en divers, aansluitend op de 
markt/behoefte van inwoners, maar toch betaalbaar gebleven

De grotere kernen in Hof van Twente houden een belangrijke woonfunctie; de meeste 
mensen wonen daar. Ze hebben ook de functie om woonruimte te bieden aan mensen 
die uit het buitengebied komen. Als centraal gelegen kern heeft Goor het meest een 
stedelijk karakter. In de buurtschappen en het buitengebied wordt het wonen zorgvuldig 
geïntegreerd in het landschap. Vrijkomende agrarische gebouwen krijgen alleen een 
andere, bijvoorbeeld woonfunctie, na een zorgvuldige afweging. Structuurvisies en 
bestemmingsplannen zijn op deze uitgangspunten aangepast. In het buitengebied en 
de buurtschappen zal het wonen kleinschalig, groen en duurzaam zijn.

Belangrijker in omvang dan uitbreiding zijn de plannen voor inbreiding in kernen en voor 
vernieuwing/verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. In 2030 bestaat op het 
gebied van de volkshuisvesting de grootste opgave uit het vervangen van in de jaren 
vijftig en zestig van de twintigste eeuw gebouwde wijken/woningen. Dit gaat gepaard 
met een verduurzaming. Tegelijk komen als gevolg hiervan ruimtes in kernen vrij die niet 
direct weer voor woningbouw gebruikt worden. Dit biedt stedenbouwkundig nieuwe 
kansen. Hier is nadrukkelijk ingespeeld op de kansen van de demografische krimp. De 
kwaliteit gaat in alles boven de kwantiteit in 2030. Waar vanaf 2020 in de nieuwbouw 
energieneutrale woningen de standaard zijn, zijn in 2030 ook enkele energiepositieve 
wijken ontstaan. Daarbij is een verschuiving van type wooneenheden opgetreden. 
Wooncomplexen met een diversiteit van wooneenheden zijn in de grotere kernen 
ontstaan. Combinaties met zorgaanbod passen in die opzet. De traditionele 
twee-onder-één kap woningen zijn geleidelijk wat teruggelopen in aandeel. Daarnaast 
wordt in 2030 gewerkt aan het energieneutraal maken van relatief nieuwe wijken.

4.3.1.4  Toetsing

De gewenste ontwikkeling betekent een impuls in de ruimtelijke kwaliteit. De 
karakteristieke schuur kan op basis van de nota grond voor gebruik (zie paragraaf 
4.3.3) herontwikkeld worden tot een nieuwe woonfunctie onder voorwaarde dat er 
sprake is van een zorgvuldige afweging. In voorliggend geval is aangetoond voldaan aan 
de voorwaarden van het Vab-beleid van de gemeente Hof van Twente. In voorliggend 
geval wordt aangetoont dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in 
overeenstemming is met een 'goede ruimtelijke ordening' en vanuit ruimtelijk en 
planologisch oogpunt verantwoord is. 

Ten tweede wordt via de voorgenomen ontwikkeling ingezet om de verbinding van het erf 
met het omliggende landschap te verbeteren. De ontwikkeling verhoogt de kwaliteit van 
het woningbestand en de woning past binnen de behoefte naar woningen Er worden 
uitheemse soorten verwijderd op het erf en de groene mantel om het erf wordt versterkt 
waar nodig is. Deze landschappelijke inpassing is vastgelegd middels een 
erfinrichtingsplan. Er wordt dan ook geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling 
past binnen het streefbeeld als geformuleerd in 'Hof van Twente, zicht op 2030'.

4.3.2  Structuurvisie Landelijk Gebied

4.3.2.1  Algemeen

In de 'Structuurvisie Landelijk gebied' van de gemeente Hof van Twente staat de 
ontwikkeling van het landelijk gebied voor de komende 10 jaar centraal.

De structuurvisie vormt vooral een integratiekader voor het bestaande beleid van de 
gemeente ten aanzien van de verschillende functies en waarden in het gebied. Een 
dergelijk 'integratiekader' schetst de bredere achtergrond van beleid dat voor specifieke 
thema's (bijvoorbeeld recreatie, rood-voor-rood en vrijkomende agrarische bebouwing) is 
uitgewerkt. Daarnaast beschrijft deze structuur de algemene strategie van de gemeente 
Hof van Twente ten aanzien van verschillende functies en waarden. Deze strategie geeft 
richting aan de latere toetsing van verschillende initiatieven die bij de gemeente worden 

 
vastgesteld  27



 Buitengebied Hof van Twente, herziening Pluimersdijk 7 Diepenheim
 

ingediend, en bij het bepalen van het beleid dat in het bestemmingsplan buitengebied 
wordt uitgewerkt.

De structuurvisie benoemt de volgende kernkwaliteiten van het landelijk gebied in Hof 
van Twente:

een sterke agrarische structuur, bestaande uit bedrijven die door schaalvergroting 
actief anticiperen op een wereldwijde marktwerking, of hun risico's spreiden door 
diensten te verlenen op het gebied van natuur en landschap en recreatieve functies 
of andere bedrijvigheid aan het bedrijf toe te voegen;
een grote mate van ondernemerschap, waardoor verspreid over het gehele landelijk 
gebied nieuwe bedrijvigheid wordt gestart;
een breed scala aan landelijke woonmilieus, variërend van kernen en 
buurtschappen tot individuele erven, dat qua kwaliteit aansluit bij actuele behoefte 
van de woonconsument;
een gevarieerd en aantrekkelijk landschap, met als bijzondere parels 23 
archeologische monumenten, twee rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten 
(Den Haller en Stokkum) en acht rijksbeschermde historische buitenplaatsen;
een robuust ecologisch netwerk, dankzij een combinatie van grote natuurgebieden 
en talrijke verbindingen via beken en kleine natuurelementen;
een sterk ontwikkelde recreatieve (infra)structuur;
een goede regionale infrastructuur.

De gemeente Hof van Twente wil mogelijk maken om in buurtschappen incidenteel een 
nieuwe woning toe te staan. Dit kan door nieuwe woningen mogelijk te maken in 
karakteristieke schuren en door gebruik van de rood voor rood regeling in 
buurtschappen actief te stimuleren. 

4.3.2.2  Toetsing

Als gevolg van voorliggende ontwikkeling wordt een nieuwe woning gerealiseerd in een 
karakteristieke schuur op basis van het Vab-beleid zoals opgenomen in de 
beleidsnotitie 'Grond voor gebruik'. Daarbij wordt het erf opnieuw ingericht waarbij wordt 
beoogd om het erf te verbinden met het omliggende landschap. De bestaande 
kippenschuur wordt gesloopt en in karakteristieke stijl wordt hier een berging 
teruggebouwd. Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen het 
streefbeeld als geformuleerd in de 'Structuurvisie Landelijk gebied'. Er wordt gestreefd 
naar een breed scala aan landelijke woonmilieus, variërend van kernen en 
buurtschappen tot individuele erven, dat qua kwaliteit aansluit bij actuele behoefte van 
de woonconsument. Voorliggend plan sluit hier goed op aan.

4.3.3  Beleidsnota Grond voor gebruik

4.3.3.1  Algemeen

De gemeente Hof van Twente staat voor een enorme opgave als het gaat om het 
behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Tot 2030 komt naar 
verwachting meer dan 300.000 m2 aan agrarische bebouwing leeg te staan. Deze 
vrijkomende erven bieden volop kansen voor nieuwe ontwikkelingen.

Om een objectieve en eenduidige toepassing van instrumentarium mogelijk te maken is 
een duidelijke integrale benadering van nieuwe initiatieven van belang. In het 
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente is een aantal regelingen opgenomen 
die ontwikkelingen in het buitengebied eenvoudig mogelijk maken en het versterken van 
ruimtelijke kwaliteit (sloop en nieuwe functies) als doel hebben. Voor ontwikkelingen 
die passend zijn in het bestemmingsplan geldt dat de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit voldoende is gewaarborgd, mits aan de voorwaarden uit het bestemmingsplan 
wordt voldaan. Is er wel een bestemmingsplanprocedure nodig (herziening of wijziging), 
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dan is er sprake van een (grootschalige) ontwikkeling en moet afhankelijk van de 
ontwikkeling de hoogte van de aanvullende kwaliteitsprestatie worden bepaald. 

In voorliggend geval is een herziening van het bestemmingsplan benodigd. De 
beleidsnotitie 'Grond voor gebruik' voorziet in de kaders om de gewenste ontwikkeling 
mogelijk te maken. Deze beleidsnotitie voorziet in de kaders met betrekking tot het 
VAB-beleid, Rood voor Rood beleid, beleid omtrent veldschuren, landgoederen, 
niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied en de sloopvoucher-regeling. In dit 
geval zijn de kaders omtrent het Vab-beleid van belang, aangezien het gaat om de 
transformatie van een bestaande schuur naar een woning.

4.3.3.2  Vab-beleid

Naast de mogelijkheden ten aanzien van nieuwe bedrijfsactiviteiten in Vab’s wordt 
eveneens de mogelijkheid geboden voor de functie wonen. Deze vervolgfunctie is echter 
uitsluitend voorbehouden aan karakteristieke gebouwen waarvan, bouwtechnisch kan 
worden aangetoond dat de staat van het gebouw nog dusdanig is dat de schil van het 
karakteristieke gebouw blijft staan. Het slopen en opnieuw in de karakteristieke stijl 
oprichten is daarbij niet toegestaan. Door de mogelijkheid van een woonfunctie te 
bieden, kan de karakteristieke bebouwing in stand worden gehouden. Hiervoor is te 
allen tijde een bestemmingsplan herziening noodzakelijk. 

Bij het bepalen of een gebouw karakteristiek is kan de gemeente een extern 
deskundige raadplegen.

4.3.3.3  Toetsing van het initiatief aan de beleidsnotitie Grond voor gebruik

Binnen de voorliggende ontwikkeling wordt in een bestaande karakteristieke schuur een 
nieuwe woonfunctie gevoegd. De schuur kan met voorgenomen ontwikkeling worden 
omgebouwd tot een woning, zonder dat de karakteristieke schil van het gebouw 
verdwijnen. Door middel van het toevoegen van een toekomstbestendige functie wordt 
voorzien in het behoud van karakteristieke schuren in het buitengebied van de 
gemeente Hof van Twente. Daarnaast kan door middel van deze nieuwe functie de 
karakteristieke kenmerken in stand worden gehouden. Hierbij geldt dat de schuur 
bouwtechnisch van dusdanige kwaliteit is dat de ontwikkeling mogelijk is.

De voorliggende ontwikkeling voldoet daarmee aan de uitgangspunten uit de 
beleidsnota Grond voor gebruik. 

4.3.4  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Geconcludeerd wordt dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in 
overeenstemming is met het relevante gemeentelijke beleid. 
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Hoofdstuk 5  Milieu- en omgevingsaspecten
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet in de 
toelichting van het bestemmingsplan een beschrijving worden opgenomen van de wijze 
waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening 
gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een 
belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. 
Artikel 3.1.6. Bro is ook van toepassing op een bestemmingsplan. 

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

5.1  Geluid

5.1.1  Wettelijk kader

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

5.1.2  Situatie plangebied

Binnen de voorliggende ontwikkeling wordt een geluidsgevoelig object toegevoegd, 
namelijk de woning in de karakteristieke schuur. In deze paragraaf wordt ingegaan op 
de aspecten wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. 

5.1.2.1  Wegverkeerslawaai

In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een 
wettelijke geluidszone hebben. De grootte van deze geluidszone is afhankelijk van het 
aantal rijstroken en van de ligging van het plangebied binnen stedelijk gebied of 
buitenstedelijk gebied.

De dichtstbijzijnde weg met een wettelijke geluidszone betreft de Pluimersdijk. De 
afstand tussen de te realiseren woning en de as van deze weg bedraagt enkele meters. 
Gezien de lage verkeersintensiteit (de Pluimersdijk loopt dood en wordt uitsluitend door 
bestemmingsverkeer gebruikt) wordt gesteld dat er aan de voorkeurswaarde van 48 dB 
wordt voldaan en er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse 
van de woning. Een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai wordt dan ook niet 
noodzakelijk geacht.
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5.1.2.2  Railverkeers- en industrielawaai 

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen spoorwegen, waardoor 
toetsing aan het aspect railverkeerslawaai niet noodzakelijk is. Tevens zijn er in de 
omgeving van het plangebied geen gezoneerde bedrijventerrein, zoals bedoeld in de 
Wet geluidhinder, aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van toepassing. In 
paragraaf 5.5 wordt ingegaan op de in de omgeving aanwezige (individuele) bedrijvigheid 
en de gevolgen van het voornemen op de omgeving.

5.1.3  Conclusie

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor het plan.

5.2  Bodemkwaliteit

5.2.1  Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige 
bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten 
optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient 
doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht conform de richtlijnen NEN 5740. In 
dit geval is voor het plangebied door Montferland Milieu B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten. De 
volledige rapportage is opgenomen in Bijlage 2 bij deze toelichting.

5.2.2  Situatie plangebied

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:
Tijdens het veldwerk is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld op de mogelijke 
aanwezigheid van bodemverontreiniging. Hierbij zijn geen indicaties waargenomen 
die hierop duiden. 
De aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond vormen geen belemmering 
voor het toekomstige gebruik.
In het grondwater is geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een 
concentratie boven de achtergrondwaarde of de detectiegrens van de 
desbetreffende stof.
Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat er op de locatie geen 
ernstige bodem- of grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn. De vastgestelde 
waarden overschrijden enkel de achtergrondwaarde, wat duidt op enkel lichte 
verontreinigingen.
De tevoren gestelde hypothese ‘De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het 
vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd’ dient formeel gezien te worden 
verworpen. De verhogingen in de grond zijn echter gering en kunnen als niet 
significant beschouwd worden.
Uit milieukundig oogpunt is er naar de mening van het onderzoeksbureau geen 
bezwaar opgemerkt tegen de voorgenomen plannen, aangezien de vastgestelde 
verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt 
geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik. Ook bij het aanvragen 
van een bouwvergunning in de nabije toekomst zullen, met het huidige beleid en de 
huidige normen, de aangetoonde verontreinigingen geen bezwaar vormen.

De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt voor dit onderdeel 
geschikt geacht voor het beoogde gebruik.
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5.2.3  Conclusie

Uit milieukundig oogpunt is geen bezwaar tegen het voorgenomen nieuwbouwplan, 
aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid 
opleveren. De bodem wordt geschikt geacht om in gebruik te nemen voor een 
woonfunctie. 

5.3  Luchtkwaliteit

5.3.1  Algemeen

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie 
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);

5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekende mate bijdragen

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

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

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen

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

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

Gelet op de aard en omvang van dit project in vergelijking met de voorgenoemde 
voorbeelden van categorieën, kan worden aangenomen dat het project 'niet in 
betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging.

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

5.3.3  Conclusie

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

5.4  Externe veiligheid

5.4.1  Algemeen

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

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

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

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

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

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers 
in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten 
tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en het groepsrisico. 
De gemeente Hof van Twente heeft haar beleid ten aanzien van externe veiligheid 
vastgelegd in de nota “Bewuste veiligheid op maat”. 
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5.4.2  Situatie plangebied

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond 
het plangebied. Op de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen 
met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de 
openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In afbeelding 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot 
het plangebied en omgeving weergegeven. Het plangebied is hierin met de rode ster 
aangegeven. 

Afbeelding 5.1: Uitsnede risicokaart (Bron: www.risicokaart.nl)

In de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen risicobronnen, waarvoor 
verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is. 

Op circa 1 kilometer ten noordwesten ligt een hoogspanningskabel met een indicatieve 
magneetveldzone van 120 meter. Het plangebied ligt ruim buiten deze zone.

5.4.3  Conclusie

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

5.5.1  Algemeen

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

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

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

5.5.2  Gebiedstypen

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

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

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

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente en 
daarmee aan te merken als een rustig gebiedstype. Onderstaande tabel geeft de 
richtafstanden weer voor de verschillende omgevingstypes.
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Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype 
rustige woonwijk

Richtafstanden tot omgevingstype 
gemengd gebied

1 10 m 0 m

2 30 m 10 m

3.1 50 m 30 m

3.2 100 m 50 m

4.1 200 m 100 m

4.2 300 m 200 m

5.1 500 m 300 m

5.2 700 m 500 m

5.3 1.000 m 700 m

6 1.500 m 1.000 m

5.5.3  Situatie plangebied

5.5.3.1  Algemeen

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. 
Hierbij spelen twee vragen en rol: 
1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).

5.5.3.2  Externe werking

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

De functie 'wonen' vormt geen milieubelastende functie. Er is dan ook geen sprake van 
een (onaanvaardbare) aantasting van het woon- en leefklimaat van omliggende functies.

5.5.3.3  Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functie binnen het plangebied hinder 
ondervindt van bestaande functies in de omgeving. In voorliggend geval wordt er één 
nieuw milieugevoelig object gerealiseerd, betreffende de woning.

De milieubelastende functies in de omgeving betreft de bedrijvigheid die op 
verschillende plekken aanwezig zijn dan wel zijn toegestaan. De onderstaande tabel 
toont de voor het plangebied meest relevante vormen van bedrijvigheid die op basis van 
het geldende bestemmingsplan zijn toegestaan. 

Functie en locatie Hoogste milieucategorie Grootste richtafstand Afstand tot het 
plangebied

Intensieve veehouderij 

Pluimersdijk 8a

4.1 50 meter voor geluid 93 meter

Glas tuinbouw 

1e Broekweg 4

2 30 meter voor geluid 530 meter
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Camping 

Oude Goorseweg 22

3.1 50 meter voor geluid 120 meter 

Oude Goorseweg 21 4.1 50 meter voor geluid 300 meter

Voor de agrarische bedrijven wordt opgemerkt dat, op basis van de VNG-uitgave 
'Bedrijven en milieuzonering', de grootste richtafstand veelal geldt voor het aspect geur. 
Hiervoor zijn echter niet de richtafstanden, maar de wettelijk aan te houden afstanden 
zoals deze gelden op basis van de Wet geurhinder en veehouderijen van toepassing. In 
deze paragraaf zijn de richtafstanden bij agrarische bedrijven voor wat betreft het aspect 
geur daarom buiten beschouwing gelaten. In paragraaf 5.6 wordt nader ingegaan op het 
aspect geur. 

Zoals blijkt uit de tabel, wordt in voorliggend geval aan alle richtafstanden voldaan. 
Gezien de afstand tot omliggende milieubelastende functies mag er van uit worden 
gegaan dat ter plaatse van de nieuw te realiseren woning sprake zal zijn van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Omgekeerd levert deze ontwikkeling geen 
belemmeringen op voor de betreffende (agrarische) bedrijven. 

5.5.4  Conclusie

Vanuit het oogpunt van milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling.

5.6  Geur

5.6.1  Algemeen

5.6.1.1  Wet geurhinder en veehouderij

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

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

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

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt 
dat, buiten een concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen 
de bebouwde kom niet meer dan 2 odeur units per kubieke meter lucht mag bedragen. 
Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen 
dan 8 odeur units per kubieke meter lucht.

De definitie van een geurgevoelig object luidt: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, 
indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk  wonen of 
menselijk  verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van 
gebruik, wordt gebruikt.
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5.6.1.2  Activiteitenbesluit

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

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

5.6.2  Situatie plangebied

Zoals is aangegeven bevindt zich in de omgeving van het plangebied een agrarische 
bedrijven. Het dichtstbijzijnde en maatgevende agrarische bouwvlak bevindt zich op 
circa 93 meter afstand van de woonbestemming van de geplande woning. De 
agrarische bebouwing aan de Oude Goorseweg bevindt zich op circa 300 meter

In voorliggende geval ligt het plangebied buiten de bebouwde kom en geldt een vaste 
afstand van 50 meter, danwel een maximale geurbelasting van 3 odeur units per 
kubieke meter lucht. Ten opzichte van het plangebied wordt ruimschoots aan de 
richtafstand van 50 meter voldaan ten aanzien van de omliggende agrarische bedrijven. 
Feitelijk gezien zit er, ter plaatse van de Pluimersdijk 8a, momenteel geen intensieve 
veehouderij, ook zal er geen intensieve veehouderij meer komen, gezien de 
nabijgelegen woningen.

Er mag dan ook vanuit worden gegaan dat ter plaatse van het plangebied sprake zal 
zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Omgekeerd zal dit agrarische bedrijf 
niet worden belemmerd in haar mogelijkheden, vanwege de ligging van andere 
woningen op kortere afstand. Daarnaast zullen de omliggende agrarische bedrijven niet 
in haar bedrijfsvoering worden belemmerd als gevolg van de in dit bestemmingsplan 
besloten ontwikkeling. 

5.7  Ecologie

5.7.1  Algemeen

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

5.7.2  Gebiedsbescherming

5.7.2.1  Natura 2000

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

In afbeelding 5.2 is met de afbeelding aan de linkerzijde de ligging van het plangebied 
(rode ster) ten opzichte van de Natura 2000 gebieden weergegeven. De afstand tot het 

 
38  vastgesteld



 Buitengebied Hof van Twente, herziening Pluimersdijk 7 Diepenheim
 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied "Borkeld" bedraagt in dit geval circa 6,8 kilometer.

Gelet op de onderlinge afstand is directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht etc.) 
niet aan de orde. gelet op de ruime afstand tot het dichtstbijzijnde natura 2000 gebied 
en de aard en omvang van voorgenomen ontwikkeling, is een aeriusberkeing 
achterwege gelaten. 

Afbeelding 5.2 Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden en het NNN (Bron: 
Atlas van de Leefomgeving)

5.7.2.2  Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlands natuurbeleid. Het 
NNN is in provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het 
NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan 
als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. In afbeelding 5.2 
toont het kaartje aan de rechterzijde de ligging van het plangebied (rode ster) ten 
opzichte van het NNN. Het plangebied is niet gelegen in of in de directe nabijheid van 
het NNN, waarmee kan worden uitgesloten dat er sprake is van aantasting van de 
kernkwaliteiten en omgevingscondities van het NNN. 

5.7.3  Soortenbescherming

5.7.3.1  Algemeen

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

5.7.3.2  Situatie plangebied

Het ecologische onderzoeksbureau 'Bunskoek Natuurlijk' heeft een quickscan 
uitgevoerd binnen het plangebied, De volledige rapportage is opgenomen als bijlage 3. 
Hieronder volgen de resultaten:

Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat er vanuit de Wet 
Natuurbescherming (onderdelen: gebiedsbescherming en soortenbescherming) geen 
belemmeringen zijn voor de ingrepen op de locatie, het plan is daarom uitvoerbaar 
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(maar zie onderstaande aantekeningen met betrekking tot broedvogels).

Broedvogels

Werkzaamheden die (in gebruik zijnde) nestplaatsen van vogels (incl. hun functionele 
omgeving) verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is 
voor de meeste soorten mogelijk door de uitvoering van de sloop in elk geval op te 
starten in de periode voor half maart en na eind juli of het plangebied vooraf te 
controleren op broedende vogels en nesten binnen de invloedssfeer van de 
werkzaamheden. Indien daaruit blijkt dat er op dat moment geen vogels aan het 
broeden zijn dan kunnen de (sloop)werkzaamheden aanvangen. Voor het broedseizoen 
wordt geen standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of een broedgeval 
wordt verstoord, ongeacht de datum.

Als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten zijn er geen wettelijke 
consequenties m.b.t soort- en gebiedsbescherming.

5.7.4  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het aspect ecologie de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan niet in de weg staat.

5.8  Archeologie & Cultuurhistorie

5.8.1  Archeologie

5.8.1.1  Algemeen

Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij 
projecten waarbij de bodem wordt verstoord. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het 
archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het projectgebied behoudenswaardige 
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden 
hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, 
waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en 
publicatie van de resultaten.

5.8.1.2  Situatie plangebied

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft het archeologische beleid verwerkt in het 
geldende bestemmingsplan.

Het plangebied kent daarom de dubbelbestemmingen en ''Waarde - Archeologische 
verwachting 2' ''Waarde - Archeologische verwachting 3'. Gronden met deze 
dubbelbestemming zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, 
mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. Op 
of in deze gronden mogen zonder archeologisch onderzoek geen bouwwerken worden 
gebouwd, waarbij de bodem dieper dan 0,40 m vanaf maaiveld verstoord wordt of het 
nieuw te bebouwen oppervlak groter is dan 5.000 m2 (ter plaatse van de bestemming 
'Waarde - Archeologische verwachting 2') of 10 hectare (ter plaatse van de bestemming 
'Waarde - Archeologische verwachting 3')

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat ten behoeve van voorliggende 
ontwikkeling geen archeologisch onderzoek benodigd is. Er vinden geringe 
grondwerkzaamheden plaatse van de nieuw te bouwen berging, mede omdat een groot 
deel van deze gronden al geroerd zijn in door de bestaande bebouwing. Ter plaatse van 
de woning vinden geen bodemingrepen plaats, hier wordt enkel inpandig verbouwd. 
Verder worden ingrepen ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het erf 
uitgevoerd, deze zijn van beperkte omvang. 

Wel is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' overgenomen in 
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de regels en op de verbeelding. Hiermee is geborgd dat voor bodemingrepen groter dan 
respectievelijk 5.000 m2 of 10 hectare en dieper dan 40 cm een archeologisch 
onderzoek vereist is. Deze grenswaarden worden niet overschreden.

5.8.2  Cultuurhistorie

5.8.2.1  Algemeen

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

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

5.8.2.2  Situatie plangebied

In het plangebied is een karakteristieke schuur aanwezig welke inpandig wordt 
verbouwd tot woning. De uiterlijke karakteristieke kenmerken blijven in voorliggend geval 
behouden. 

Het toevoegen van een woning in de karakteristieke schuur draagt bij aan het behoud 
van de cultuurhistorische waarden op het erf en geeft een sociaal en maatschappelijke 
impuls. Door het toevoegen van de woning raakt het gebouw niet in verval. Hierdoor 
wordt de kans groter dat het pand behouden blijft. 

In de directe omgeving van het plangebied komen verder geen monumenten of 
cultuurhistorische waarden voor. Geconcludeerd wordt dat cultuurhistorie geen 
belemmering vormt.

5.8.3  Conclusie

Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is in het kader van dit 
bestemmingsplan niet noodzakelijk. Tevens worden als gevolg van de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling geen cultuurhistorische waarden geraakt die 
een belemmering vormen voor de uitvoering van de gewenste ontwikkeling. 

5.9  Besluit milieueffectrapportage

5.9.1  Kader

In de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is 
vastgelegd dat voorafgaande aan het ruimtelijke plan dat voorziet in een grootschalig 
project met belangrijke nadelige milieugevolgen een milieueffectrapport (MER) 
opgesteld dient te worden. De activiteiten waarvoor een MER-rapportage opgesteld 
moet worden zijn opgenomen in de bijlage van het Besluit m.e.r. Een plan kan 
m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn op de volgende manieren: 

Een plan kan m.e.r.-plicht zijn indien een passende beoordeling op basis van art. 
2.8 van de Wet natuurbescherming nodig is.
Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3); Er 
ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D 
van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 
(plannen).
Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4); Er 
ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de 
onderdelen C en D van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan 
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genoemd is in kolom 4 (besluiten).

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

Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. 
Een belangrijke wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in 
onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Concreet betekent dit 
dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in bijlage D opgenomen drempelwaarden 
blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of activiteiten geen 
aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 'vergewisplicht'. 

Het komt er op neer dat voor een bestemmingsplan dat betrekking heeft op 
activiteit(en) die voorkomen in onderdeel D en beneden de drempelwaarden vallen, een 
toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden 
uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.- beoordeling gehanteerd. 
Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:

belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) 
noodzakelijk;
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 
m.e.r.(-beoordeling) plaatsvinden.

5.9.2  Situatie plangebied

5.9.2.1  Artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming

Het plangebied is niet gelegen binnen of op korte afstand van een Natura 2000 gebied. 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied 'Borkeld' ligt op een afstand van 6,8 kilometer 
van het plangebied. Gezien de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling in 
relatie tot de afstand tot de Natura 2000-gebieden wordt geconcludeerd dat geen 
sprake zal zijn van een aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van een 
Natura 2000-gebied. Een passende beoordeling op basis van artikel 2.8 van de Wet 
natuurbescherming is in het kader van dit bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk. 
Derhalve is geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet 
milieubeheer.

5.9.2.2  Drempelwaarden Besluit m.e.r.

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

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

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

De in het voorliggende bestemmingsplan besloten ontwikkeling gaat uit van de 
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realisatie van één woning. Het gaat om een (zeer) kleinschalige ontwikkeling waarbij 
het aantal verkeersbewegingen niet (onevenredig) toeneemt. Verder is, voor zover in dit 
kader relevant, sprake van een functie die niet leidt tot een aantasting van het woon- en 
leefklimaat ter plaatse van omliggende woningen of een beperking voor andere functies 
in de directe omgeving. Gelet op het vorenstaande en de aard en omvang van de 
voorgenomen ontwikkeling, wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een 
stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.. Tevens blijkt uit dit 
hoofdstuk en hoofdstuk 5 dat dit bestemmingsplan geen belangrijk nadelige 
milieugevolgen heeft, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.

5.9.3  Conclusie

Het plangebied is niet binnen een kwetsbaar of waardevol gebied gelegen en heeft ook 
geen belangrijke nadelige milieugevolgen voor de omgeving, waardoor het voornemen in 
het desbetreffende gebied niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is.
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Hoofdstuk 6  Wateraspecten

6.1  Vigerend beleid

6.1.1  Europees- en rijksbeleid

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

6.1.2  Rijksbeleid

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal 
Waterplan (NWP) 2016-2021 (vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op 
hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van het nationale waterbeleid en 
het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten zich op 
waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele 
waterafhankelijke thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek 
gekregen. De

doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld 
in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012), het Bestuursakkoord Water (2011) 
en de Waterwet (2009).

6.1.3  Provinciaal beleid

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

6.1.4  Waterschap Vechtstromen

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

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

Op 15 december 2021 heeft het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen een 
nieuw waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld als vervanging van het 
waterbeheerplan 2016 -2021.

In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende 
jaren (2022 tot 2027) wil uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor 
de thema's waterveiligheid, voldoende water, schoon water en het zuiveren van 
afvalwater. Deze zijn gericht op het:
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Blijven werken aan voldoende water, 
Omgaan met klimaatverandering, 
Voldoende aan de eisen voor waterkwaliteit, 
De biodiversiteit versterken
Werken aan duurzame energie en circulair grondstoffengebruik.

6.1.5  Waterplan Hof van Twente

Het waterplan is een overkoepelend beleidsstuk over het waterbeheer in de gemeente 
Hof van Twente dat ook door de waterbeheerders – de waterschappen Vechtstromen 
(voorheen Regge en Dinkel) en Rijn en IJssel en drinkwaterleidingbedrijf Vitens is 
vastgesteld. Het waterplan geeft een visie hoe het watersysteem binnen de gemeente 
over ongeveer 25 jaar er uit ziet en welke maatregelen er op korte en lange termijn 
daarvoor nodig zijn. De visie wordt op basis van drie invalshoeken beschreven, te 
weten:

Twents landschap: Water speelt een belangrijke rol in het gevarieerde en 
kleinschalige landschap. Het water is zo ingericht dat meerdere functies tegelijk 
kunnen vervullen. Het waterbeheer sluit zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke 
omstandigheden, zoals hoogteligging, grondwaterstroming en bodemsoort.
Ruimte voor water: De visie is gericht op het ontwikkelen van een robuust en 
veerkrachtig watersysteem met als doel wateroverlast en verdroging zoveel 
mogelijk te voorkomen. Om dit te bereiken is er voldoende ruimte nodig voor het 
vasthouden en tijdelijk bergen van water. Voor de verbetering van de waterkwaliteit 
dienen de vervuilende lozingen te worden beperkt. Door het afkoppelen van schoon 
hemelwater van de riolering wordt de emissie door lozingen vanuit riooloverstorten 
en rioolwaterzuiveringen gereduceerd.
Beleving van water: In de woon- en werkomgeving is water zichtbaar, bereikbaar en 
veilig voor bijvoorbeeld vissers en wandelaars. Zichtbaar water dat beleefd wordt, is 
er niet alleen om van te genieten, maar ook er van bewust van te zijn. Om dit te 
bereiken wordt het hemelwater bij voorkeur met bovengrondse voorzieningen 
ingezameld en geïnfiltreerd.

6.2  Waterparagraaf

6.2.1  Algemeen

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

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

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van 
de digitale watertoets. Het resultaat van de watertoets is opgenomen als Bijlage 4 bij 
deze toelichting. De beantwoording van de vragen heeft ertoe geleid dat de korte 
procedure van toepassing is. Hiermee geeft het waterschap een positiefwateradvies.

6.2.3  Advies Waterleidingbedrijf

Op basis van het huidige planologische regime kent het plangebied de 
dubbelbestemming Leiding - Water' en de gebiedsaanduiding 'milieuzone - 
intrekgebied'. Om ter plaatse van deze bestemmingen te mogen bouwen dient er advies 
te worden aangevraagd aan het waterleiding bedrijf. 

In dit geval betreft dit het bedrijf Vitens. In overleg met de gemeente wordt aangegeven 
dat adviezen niet meer nodig zijn en dat ieder bouwinitiatief een positief bouwadvies 
ontvangt vanuit Vitens.
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Hoofdstuk 7  Juridische planopzet

7.1  Inleiding

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

7.2  Opbouw van de regels

7.2.1  Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de 
verplichting opgenomen om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De 
digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 2010. Dit bestemmingsplan is opgesteld 
conform de normen van de SVBP 2012 (Standaard voor vergelijkbare 
bestemmingsplannen 2012). De Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen maakt 
het mogelijk bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd 
en op een zelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot 
een betere dienstverlening en tot een effectievere en efficiëntere overheid.

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

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 
1. Inleidende regels; 
2. Bestemmingsregels; 
3. Algemene regels; 
4. Overgangs- en slotregels.

7.2.2  Inleidende regels

7.2.2.1  Begrippen

In Artikel 1 zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan 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.

7.2.2.2  Wijze van meten

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

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

Bestemmingsomschrijving: Hierin is de omschrijving van de activiteiten die zijn 
toegestaan binnen deze bestemming opgenomen. Hierbij gaat het in beginsel om 
een beschrijving van de aan de grond toegekende functies.
Bouwregels: In deze regels zijn eisen opgenomen waaraan de binnen de 
bestemming voorkomende bebouwing moet voldoen. Waar en met welke 
maatvoering mag worden gebouwd is hierin vastgelegd. 
Afwijken van de bouwregels: Op basis van deze regels hebben burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid om bij omgevingsvergunning af te wijken van de 
bouwregels in het plan.
Specifieke gebruiksregels: In de specifiek gebruiksregels is bepaald welk gebruik 
van gronden en opstallen in elk geval strijdig is met of wordt toegestaan binnen 
deze bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke toegestane en strijdige 
gebruiksvormen genoemd.
Afwijken van de gebruiksregels: Deze afwijking geeft burgemeester en wethouders 
de bevoegdheid om met omgevingsvergunning af te wijken van functies die in eerste 
aanleg strijdig zijn met de bestemmingsomschrijving of de specifieke 
gebruiksregels;
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden: Omgevingsvergunningenstelsel voor werken en 
werkzaamheden. 

7.2.4  Algemene regels

Anti-dubbeltelregel (Artikel 6): deze regel is opgenomen om te voorkomen dat, 
wanneer volgens een plan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een 
bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein nog 
eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een 
soortgelijke eis wordt gesteld;
Algemene bouwregels (Artikel 7): Dit artikel bevat diverse regels omtrent bestaande 
maatvoering, dakhelling van gebouwen, situering van woningen, herbouw of 
nieuwbouw van gebouwen in geval van calamiteit en situering van bijgebouwen en 
paardenbakken. 
Algemene gebruiksregels (Artikel 9): in deze regel is aangegeven wat onder 
verboden gebruik wordt verstaan. Deze regel gaat uit van de gedachte dat het 
gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming.
Algemene aanduidingsregels Algemene afwijk ingsregels (Artikel 10): in deze 
regels is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om bij een 
omgevingsvergunning af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan 
geregelde, onderwerpen. De criteria, die bij toepassing van deze bevoegdheid in 
acht moeten worden genomen, zijn aangegeven.
Algemene wijzigingsregels (Artikel 11): In deze regels is aan burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid gegeven om het plan op ondergeschikte punten te 
wijzigen. De criteria, die bij toepassing van deze bevoegdheid in acht moeten 
worden genomen, zijn aangegeven.
Algemene procedureregels (Artikel 12): In deze regels zijn algemene procedurele 
eisen opgenomen om de uitvoerbaarheid van de in dit plan opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid te waarborgen.
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7.2.5  Overgangs- en slotregels

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

7.3  Bestemmingen

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

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

'Wonen'

Ter plaatse van het plangebied is een bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen' 
opgenomen. Per bestemmingsvlak is maximaal één woning per bestemmingsvlak, 
waarbij één woning is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
wonen - vab'. In totaal zijn er dus op het nieuwe woonperceel twee woningen 
toegestaan. De gronden zijn voor het overige voornamelijk bestemd voor wonen, met 
inbegrip van aan-huis-gebonden beroepen, tuinen en erven. 

Binnen de bestemming 'Wonen' is één woning toegestaan binnen de functieaanduiding 
'Specifieke vorm van wonen - vab'. Hiervoor geldt een goot- en bouwhoogt van 
respectievelijk maximaal 4 meter en 10 meter, danwel de bestaande hoogte. Ter 
plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van wonen - vab' geldt dat uitsluitend het 
bestaande gebouw is toegestaan met instandhouding van de karakteristieke hoofdvorm. 
Tot slot is er per woning een oppervlakte van maximaal 150 m2 aan bijgebouwen 
toegestaan. 

'Waarde - Archeologische verwachting 2'

De bestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' is opgenomen ter 
bescherming van archeologische waarden. Het beleid dat voor deze bestemming geldt 
is dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij ingrepen dieper van 40 cm of met 
een oppervlakte groter dan of gelijk aan 5.000 m2.

'Waarde - Archeologische verwachting 3'

De bestemming Waarde - Archeologische verwachting 3 is opgenomen ter 
bescherming van archeologische waarden. Het beleid dat voor deze bestemming geldt 
is dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij ingrepen dieper dan 40 cm of met 
een oppervlakte groter of gelijk aan 10 ha. 
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Hoofdstuk 8  Economische uitvoerbaarheid
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met 
de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een 
exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden 
vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat 
de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan 
wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is 
verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is. 

In het voorliggende geval wordt een overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemers en 
de gemeente Hof van Twente. Hierin wordt tevens het risico van planschade 
opgenomen zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt 
met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven.
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Hoofdstuk 9  Vooroverleg, inspraak & zienswijzen
Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de 
diensten van de provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke 
ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding 
zijn.

9.1  Vooroverleg

9.1.1  Het Rijk

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen 
die juridische borging vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van 
nationale belangen in gemeentelijke plannen, zoals onder meer beschreven in de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Geoordeeld wordt dat voorliggend initiatief geen 
nationale belangen schaadt. Daarom is afgezien van het voeren van vooroverleg met het 
Rijk.

9.1.2  Provincie Overijssel

In de “uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke plannen” (plannen waarvoor geen 
vooroverleg noodzakelijk is) staat aangegeven (Buitengebied onderdeel 1. Woningbouw) 
dat voor vernieuwing en verandering van een bijgebouw geen vooroverleg met de 
provincie noodzakelijk is.

9.1.3  Waterschap Vechtstromen

In voorliggend geval is het waterschap Vechtstromen geïnformeerd middels de digitale 
watertoets. Het waterschap geeft aan dat de korteprocedure van toepassing is. Het 
waterschap geeft hiermee een positief wateradvies. 

9.2  Zienswijzen

Deze paragraaf wordt ingevuld na afloop van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Erfinrichtingsplan
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Bijlage 2  Bodemonderzoek
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1.  INLEIDING  

 
1.1  Achtergrond 
In opdracht van de initiatiefnemer heeft Montferland Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek verricht aan 
de Pluimersdijk 7 te Diepenheim (gemeente Hof van Twente). 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een omgevingsvergunning. Het onderzoek heeft tot doel 
met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of er een grond- en/of grondwaterverontreiniging 
aanwezig is en welke mogelijk een belemmering kan vormen. 
 
1.2  Kwaliteit 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Montferland Milieu B.V. conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 
2000. Montferland Milieu B.V. is gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 
bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-
SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen, nemen grondmonsters), 2002 (nemen van 
grondwatermonsters) en 2018 (maaiveldinspectie en monsterneming asbest in bodem). De grond- en 
grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het door de Raad voor 
Accreditatie erkende laboratorium Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. 
 
Montferland Milieu B.V. werkt volgens een kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons 
kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2015. 
 
1.3  Betrouwbaarheid 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN5740 (NEN5740:2009+A1:2016 nl 
‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’). Het vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze norm, is 
uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN5725 (NEN 5725:2017 nl 'Bodem - Landbodem - Strategie voor 
het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek'). Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het 
onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn 
ontdekt. 
 
1.4  Onafhankelijkheid 
Tussen Montferland Milieu B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en 
de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De 
onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in bijlage 10. De veldwerkzaamheden 
zijn uitgevoerd door erkende medewerker van Montferland Milieu B.V. 
 
1.5  Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese 
gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek. Ten 
slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.  
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2.  VOORONDERZOEK  

 
2.1  Geraadpleegde bronnen 
Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld. In bijlage 9 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen. 
 
Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- informatie van de opdrachtgever 
- informatie uit het provinciaal informatiesysteem 
- informatie van de website topotijdreis.nl 
- informatie van de website bodemloket.nl 
- informatie van de website DINOloket.nl 
- informatie van de website ruimtelijkeplannen.nl 
- locatie inspectie 
 
2.2  Huidige situatie 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Pluimersdijk 7 te Diepenheim (gemeente Hof van Twente). De locatie is 
kadastraal bekend als gemeente DPH00, sectie A, nummer 1700. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte 
van circa 750 m². In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de kadastrale kaart met 
kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten weergegeven. 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Diepenheim. De onderzoekslocatie bestaat in de huidige 
situatie uit een woonperceel, er bevinden zich twee bijgebouw op het perceel. De initiatiefnemer is voornemens 
een bestaande bijgebouw te verbouwen naar een woning. 

  
Figuur 1: Weergave ruimtelijkeplannen.nl Figuur 2: Huidige situatie 
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2.3  Historie 
Informatie van de opdrachtgever 
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn op 
de onderzoeksstrategie. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten 
voorgedaan.  
 

Informatie van de website topotijdreis.nl 
Uit historisch kaartmateriaal is gebleken dat het perceel vanaf 1995 bebouwd is geraakt. Ten noordoosten van 
het perceel is vanaf omstreeks 1910 tot 1935 een spoorlijn aanwezig geweest. De historische kaart uit 1920 is 
enigszins verschoven en geeft geen goed beeld van de locatie. 

  
Figuur 3: Historische kaart (1920) Figuur 4: Historische kaart (1955) 

 

  
Figuur 5: Historische kaart (1990) Figuur 6: Historische kaart (2015) 

 
Informatie uit het provinciaal informatiesysteem 
Op de onderzoekslocatie zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed 
zouden kunnen zijn op de onderzoeksstrategie. In 2019 heeft er een sanering plaatsgevonden aan de 
Pluimersdijk. 

 
Figuur 7: Weergave bodemloket.nl 
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2.4   Verdachte activiteiten  
Het voormalige gebruik van de onderzoekslocatie is altijd agrarisch/wonen geweest. Er zijn geen relevante 
gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn op de 
onderzoeksstrategie. 
 
2.5  Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 
De regio Twente heeft gezamenlijk een bodemkwaliteitskaart opgesteld (Regionale bodemkwaliteitskaart 
Twente, 23-03-2019, ES349-1/18-004.422). De kaart beschrijft de algemene bodemkwaliteit in het stedelijke en 
landelijke gebied van de gemeente. De bodemkwaliteitskaart geeft de voorwaarden aan waaronder grond en 
baggerspecie op of in de bodem toegepast mogen worden binnen het beheergebied. Bij het opstellen van de 
bodemkwaliteitskaart is het beheergebied op basis van de gebiedskenmerken ingedeeld in verschillende 
regionale deelgebieden. Binnen deze regionale deelgebieden is de verwachting dat de chemische 
bodemkwaliteit vergelijkbaar is. Voor onderhavig project betreft het een perceel in het buitengebied, buiten de 
bebouwde kom. In de bodemkwaliteitszone ‘AW2000’. De verwachte bodemkwaliteit van zowel de boven- als 
ondergrond betreft de klasse ‘AW2000’. 
 
2.6  Asbest 
Volgens de asbestdakenkaart van de provincie Overijssel is de locatie onverdacht (groen) op het voorkomen van 
asbesthoudende dakplaten. In 2019 heeft er een asbestsanering plaatsgevonden aan de Pluimersdijk. 

 
Figuur 8: Weergave asbestdakenkaart 

 
2.7  PFAS  
Er zijn geen specifieke aanwijzingen voor de aanwezigheid van PFAS ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
Atmosferische depositie kan de enige (beperkte) bron van PFAS-verontreiniging op het de locatie zijn. Van 
atmosferische depositie is bekend dat dit beperkt tot verhoogde PFAS-gehaltes voornamelijk in de bovengrond. 
 
2.8  Voorgaande onderzoeken 
Op de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande bodemonderzoeken plaatsgevonden. In 
2011 is door Tebodin ter plaatse van de wegbermen aan weerszijde van de Pluimersdijk een nader 
asbestonderzoek uitgevoerd. Dit is gerapporteerd onder projectnummer: 42268.00, 17-02-2011. Uit de 
rapportage blijkt dat de gehele wegberm middels de indeling van 4 ruimtelijke eenheden is onderzocht. Uit 
analyseresultaten blijkt dat alle 4de ruimtelijke eenheden verontreinigd zijn met asbest (>100 mg/kg d.s.) 
Opgemerkt dient te worden dat de proefsleuven niet afzonderlijk van elkaar zijn onderzocht, waardoor de gehele 
wegberm aangemerkt dient te worden als sterk verontreinigd met asbest. Het saneren van de berm is in 2019 
uitgevoerd. In 2020 is door Greenhouse advies een evaluatie opgesteld van de uitgevoerde sanering. In de directe 
omgeving van de projectlocatie zijn in huidige situatie geen relevante bodemverontreiniging aanwezig die 
eventueel invloed hebben op de onderzoeksstrategie. 
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2.9  Geohydrologie 
Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van 
de bodemopbouw worden geschetst.  
 
Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) op een hoogte van circa 11,8 m 
+NAP. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 10,8 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 1,0 m -mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale 
grondwaterstromingsrichting noorden is gericht. De lokale grondwaterstromingsrichting kan plaatselijk worden 
beïnvloed door sloten, beken, rivieren, rioleringen, onttrekkingen e.d. 
 
2.10  Locatie inspectie 
Bij de locatie inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. De onderzoekslocatie werd aangetroffen zoals 
op basis van het vooronderzoek kon worden verwacht.  

  
Figuur 9: Overzichtsfoto onderzoeklocatie Figuur 10: Overzichtsfoto onderzoeklocatie 

 
2.11  Conclusie vooronderzoek 
De onderzoekslocatie is op basis van het vooronderzoek onverdacht op het voorkomen van 
bodemverontreinigingen. De onderzoekslocatie is eveneens onverdacht op het voorkomen van PFAS en asbest 
in de bodem. 
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3.  HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 

 
3.1  Hypothese 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, kan de gehele 
onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De gehele locatie wordt conform de strategie 
'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' onderzocht. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een 
locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten.  
 
De resultaten uit het vooronderzoek geven geen aanleiding het standaard NEN-analysepakket voor grond en 
grondwater uit te breiden 
 
3.2  Onderzoeksopzet 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 

Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses water 

4 tot ± 0,5 m -mv 
1 tot ± 2,0 m -mv 

1 1 * NEN-pakket bovengrond 
1 * NEN-pakket ondergrond 

1 * NEN-pakket grondwater 

Standaard NEN-pakket grond: 

• Lutum en organische stof  

• Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 

• PCB's 

• Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen  

• Minerale olie (C10-40) 
 
Standaard NEN-pakket grondwater: 

• Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 

• Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen)  

• Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 
chloorpropanen en bromoform) 

• Minerale olie (C10-40) 

 
Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) niet geschikt is om de eventuele 
aanwezigheid van asbest in de bodem aan te tonen. Onderzoek naar asbest in de grond dient plaats te vinden 
conform de NEN 5707. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de locatie onverdacht is met betrekking tot asbest. 
Opgemerkt wordt dat bij de uitvoering van het veldwerk aandacht is besteed aan het eventueel zintuiglijk 
voorkomen van asbest op en in de bodem. 
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4.  RESULTATEN  

 
4.1  Uitvoering veldwerk 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 25-10-2021 en op 03-11-2021 is de peilbuis bemonsterd. Op de 
tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen weergegeven.  
 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, welke 
geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de onderzoeksprotocollen en de ligging 
van kabels en leidingen.  
 
Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters 
genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een 
afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/watertest (O/W-test) en is 
gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen 
noemenswaardige bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. In de vaste bodem is geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in 
bijlage 4. 
 
 
Voor de geplaatste peilbuis geldt dat het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd. Boven 
het filter is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen 
migreren. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand en/of storende laag, zoals deze tijdens de 
veldwerkzaamheden is ingeschat. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal 
een week is het grondwater bemonsterd.  
 
In de onderstaande tabel staan de meetresultaten van het grondwater weergegeven: 

Peilbuis Filterstelling  
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidbaarheid 
EGV (µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 1,70 - 2,70 1,08 6.50 720 9 

Toelichting: 
Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke 
gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden.  
 
4.2  Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. De zintuigelijke 
waarnemingen geven geen aanleiding het standaard NEN-analysepakket voor grond en grondwater uit te 
breiden. In onderstaande tabel staan de mengmonsters weergegeven. 

Grond(meng)monster(s) Samenstelling Traject (m -mv) Analyse 

MM01 01: 0.00 - 0.50, 02: 0.00 - 0.50, 03: 0.00 - 
0.40, 04: 0.00 - 0.50, 05: 0.00 - 0.50, 06: 
0.00 - 0.50 

0,00 - 0,50 Standaard NEN-pakket grond 

MM02 01: 0.80 - 1.30, 02: 0.50 - 1.00 0,50 - 1,30 Standaard NEN-pakket grond 

Grondwatermonster(s)    

01 01-1-1 1,70 - 2,70 Standaard NEN-pakket grondwater 

Motivatie: 
MM01 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond.  
MM02 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond. 
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4.3  Interpretatie analyseresultaten 
In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 6 van het grondwater. De 
toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 7. De gemeten gehalten zijn met behulp van het organisch stof- en 
lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. In algemene zin wordt 
opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters het gehalte in de individuele deelmonsters zowel hoger als lager 
kunnen zijn dan het aangetoonde gehalte in het betreffende mengmonster. 
 
In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven die de geldende toetsingskaders overschrijden, 
daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit Bodemkwaliteit 
weergegeven. 

Grond (meng)monster(s) Traject (m -mv) Gehalte > AW/S 
 

Gehalte > T 
 

Gehalte > I 
 

Indicatie BBK 

MM01 0,00 - 0,50 PAK (7,81) - - Industrie 

MM02 0,50 - 1,30 - - - Wonen 

Grondwatermonster(s)      

01-1-1 1,70 - 2,70 - - - N.v.t. 

Betekenis van de tekens en afkortingen WBB: 
S = streefwaarde 
AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd) 
T = tussenwaarde (matig verontreinigd) 
I = interventieaarde (sterk verontreinigd) 
- = onder achtergrondwaarde of detectiegrens 

Betekenis van de afkortingen BBK: 
AW= toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 
Wonen= toepasbaar (functieklasse Wonen) 
Industrie= toepasbaar (functieklasse industrie) 
NT= niet toepasbaar 

Toelichting: 
De verhoogde gehalten PAK in de grond kunnen veroorzaakt worden door antropogene bestandsdelen (puin-
/kooldeeltjes) en/of door microscopisch kleine deeltjes (bijv. roet). Het betreffen dan diffuus verspreide 
verontreinigingen. 
 
In het grondwater is geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de 
achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 
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5.  CONCLUSIE 

 
5.1  Algemeen 
In opdracht van de initiatiefnemer heeft Montferland Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek verricht aan 
de Pluimersdijk 7 te Diepenheim (gemeente Hof van Twente). Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader 
van een omgevingsvergunning. 
 
5.2  Conclusie en aanbevelingen 
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

▪ Tijdens het veldwerk is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van 
bodemverontreiniging. Hierbij zijn geen indicaties waargenomen die hierop duiden. 

▪ De aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond vormen geen belemmering voor het toekomstige 
gebruik. 

▪ In het grondwater is geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de 
achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 

▪ Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat er op de locatie geen ernstige bodem- of 
grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn. De vastgestelde waarden overschrijden enkel de 
achtergrondwaarde, wat duidt op enkel lichte verontreinigingen. 

▪ De tevoren gestelde hypothese ‘De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als 
niet-verdacht worden beschouwd’ dient formeel gezien te worden verworpen. De verhogingen in de 
grond zijn echter gering en kunnen als niet significant beschouwd worden. 

▪ Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen plannen, 
aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De 
bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik. Ook bij het aanvragen van een 
bouwvergunning in de nabije toekomst zullen, met het huidige beleid en de huidige normen, de 
aangetoonde verontreinigingen geen bezwaar vormen. 

 
 
Standaard slotopmerking: 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks 
de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende 
verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wetten en regelgeving, wordt tijdens 
een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven 
verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies kunnen worden 
getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende percelen.  
 
Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de noodzaak tot de 
uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. Eventuele 
toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde vloeistoffen), 
sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders kunnen de bodemkwaliteit (sterk) 
beïnvloeden. 
 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond 
naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren 
grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie 
gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de 
eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden 
t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 



 
 

 

BIJLAGE 1: 

Topografische kaart 



 DATUM: 17-11-2021

BIJLAGE: 1

 PROJECTNUMMER: MM21181

Topografische kaart

 Bodemonderzoek: Pluimersdijk 7 te Diepenheim

 GETEKEND: AEL

 SCHAAL:

A4



 
 

 

BIJLAGE 2: 

Kadastrale kaart met gegevens 



 DATUM: 17-11-2021

BIJLAGE: 2

 PROJECTNUMMER: MM21181

Kadastrale kaart

 Bodemonderzoek: Pluimersdijk 7 te Diepenheim

 GETEKEND: AEL

 SCHAAL: 

A4

 Kadastrale gemeente:

Kadastraal object

 Sectie:

 Perceel:

DPH00

A

1700



 
 

 

BIJLAGE 3: 

Situatietekening met monsternamepunten 



 DATUM: 17-11-2021

BIJLAGE: 3

 PROJECTNUMMER: MM21181

 Situatietekening met monsternamepunten

 Bodemonderzoek: Pluimersdijk 7 te Diepenheim

 GETEKEND: AEL

 SCHAAL:

A4

Bebouwing
Locatiegrens
Boring tot 0,5 m -mv
Boring tot 1,0 m -mv
Peilbuis

Legenda



 
 

 

BIJLAGE 4: 

Boorprofielen 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Pluim ersdijk 7  t e  Diepenheim

projectcode M M 2 1 1 8 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

0

-70

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-70

-150

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
beige, bruin, ow: geen, sporen roest , 
resten leem , edelm an

-150

-270

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
beige, bruin, ow: geen, zuigerboor

1

170

270

0 1
gras / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 5 -1 0 -2 0 2 1

boorm eester A. Ellm ann
x 2 3 5 5 5 6 .1 1
y 4 7 0 1 5 2 .7 3

0

50

100

150

200

250

1

2

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-50

-100

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
beige, bruin, ow: geen, sporen roest , 
resten leem , edelm an

0 2
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -1 0 -2 0 2 1

boorm eester A. Ellm ann
x 2 3 5 5 7 1 .8 6
y 4 7 0 1 6 8 .1 6

0

50

100

1

0

-40

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-40

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, licht  
beige, bruin, ow: geen, sporen roest , 
resten leem , edelm an

0 3
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -1 0 -2 0 2 1

boorm eester A. Ellm ann
x 2 3 5 5 6 5 .7 2
y 4 7 0 1 7 8 .1 4

0

50

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

0 4
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -1 0 -2 0 2 1

boorm eester A. Ellm ann
x 2 3 5 5 6 5 .4 0
y 4 7 0 1 5 5 .5 1

0

50

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

0 5
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -1 0 -2 0 2 1

boorm eester A. Ellm ann
x 2 3 5 5 5 9 .3 6
y 4 7 0 1 6 4 .7 0

0

50

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

0 6
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -1 0 -2 0 2 1

boorm eester A. Ellm ann
x 2 3 5 5 4 7 .4 5
y 4 7 0 1 5 2 .0 4

0

50



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 
 

 

BIJLAGE 5: 

Analysecertificaten grond 



T.a.v. Arjan Ellmann
Lindestraat 11
7039 AW  STOKKUM

Datum: 29-Oct-2021

NETHERLANDS

Montferland Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Oct-2021

Pluimersdijk 7 te Diepenheim

MM21181
2021173080/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Pluimersdijk 7 te Diepenheim

1 2

Arjan Ellmann

1/2

MM21181

Analysecertificaat

29-Oct-2021/13:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Oct-2021

2021173080/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 29-Oct-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 82.6% (m/m) 84.0Droge stof

S 3.9% (m/m) ds <0.7Organische stof

96% (m/m) ds 99Gloeirest

S 3.4% (m/m) ds 5.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 22mg/kg ds 20Barium (Ba)

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

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

S 6.4mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.081mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

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

S 24mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 40mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

7.3mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

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

11mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-40, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50

MM02, 01: 80-130, 02: 50-100 12358923

12358922

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Pluimersdijk 7 te Diepenheim

1 2

Arjan Ellmann

2/2

MM21181

Analysecertificaat

29-Oct-2021/13:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Oct-2021

2021173080/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 29-Oct-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.13mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 2.0mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.19mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 2.1mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.52mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.77mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.42mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.68mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.44mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.56mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

7.8mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-40, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50

MM02, 01: 80-130, 02: 50-100 12358923

12358922

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021173080/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12358922 MM01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-40, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50

010539083324  0  50 25-Oct-2021

020539083330  0  50 25-Oct-2021

030539083318  0  40 25-Oct-2021

040539083325  0  50 25-Oct-2021

050539083329  0  50 25-Oct-2021

060539083328  0  50 25-Oct-2021

 12358923 MM02, 01: 80-130, 02: 50-100

010539083319  80  130 25-Oct-2021

020539083326  50  100 25-Oct-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021173080/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021173080/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12358922
Certificate no.: 2021173080
Sample description.: MM01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-40, 04: 0-50, 05:
 V
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BIJLAGE 6: 

Analysecertificaten water 



T.a.v. Arjan Ellmann
Zeddamseweg 77
7041 CN  's-Heerenberg

Datum: 10-Nov-2021

NETHERLANDS

Montferland Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-Nov-2021

Pluimersdijk 7 te Diepenheim

MM21181
2021179074/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Pluimersdijk 7 te Diepenheim

1

Arjan Ellmann

1/2

MM21181

Analysecertificaat

10-Nov-2021/10:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Nov-2021

2021179074/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Nov-2021

A,B,C

Metalen

S <20µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 2.8µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 4.5µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 1, 01-1: 170-270 12378629

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Pluimersdijk 7 te Diepenheim

1

Arjan Ellmann

2/2

MM21181

Analysecertificaat

10-Nov-2021/10:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Nov-2021

2021179074/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Nov-2021

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 1, 01-1: 170-270 12378629

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021179074/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12378629 1, 01-1: 170-270

10680571492  170  270 03-Nov-2021

10801021916  170  270 03-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021179074/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021179074/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BIJLAGE 7: 

Toetsingtabellen 



Analyse Eenheid
MM02, 01: 80-130, 02: 50-100

RG >AW T I

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 5.4

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

<0.7

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 20 54 @ 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg DS <0.20 0.23 - 0.2 0.6 6.8 13

Kobalt (Co) mg/kg DS <3.0 5.4 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg DS <5.0 6.5 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg DS <0.050 0.048 - 0.05 0.15 18.1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 - 1.5 1.5 95.8 190

Nikkel (Ni) mg/kg DS <4.0 6.4 - 4 35 67.5 100

Lood (Pb) mg/kg DS <10 10 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg DS <20 28 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS <35 120 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0049 0.025 - 0.007 0.02 0.51 1

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.35 0.35 - 0.35 1.5 20.8 40

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12358923 MM02, 01: 80-130, 02: 50-100 25-10-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Pluimersdijk 7 te Diepenheim (MM21181)

Certificaat 2021173080

Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 17 November 2021 13:38
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Analyse Eenheid

MM01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-40, 04: 0-
50, 05:0-50, 06: 0-50

RG >AW T I

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 3.4

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

3.9

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 22 73 @ 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg DS <0.20 0.22 - 0.2 0.6 6.8 13

Kobalt (Co) mg/kg DS <3.0 6.4 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg DS 6.4 12 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.081 0.11 - 0.05 0.15 18.1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 - 1.5 1.5 95.8 190

Nikkel (Ni) mg/kg DS <4.0 7.3 - 4 35 67.5 100

Lood (Pb) mg/kg DS 24 36 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg DS 40 85 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 35 90 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0049 0.013 - 0.007 0.02 0.51 1

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 7.8 7.8 > AW 0.35 1.5 20.8 40

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12358922 MM01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-40, 04: 0-50, 05:0-50, 06: 0-
50

25-10-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Pluimersdijk 7 te Diepenheim (MM21181)

Certificaat 2021173080

Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 17 November 2021 13:38

Page 2 of 2



Analyse Eenheid
MM02, 01: 80-130, 02: 50-

100 RG Eis AW WO IND IW

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Malen m.b.v. Kaakbreker en 
spleet verdeler  (1kg)

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 84 @

Organische stof vlgs 
gloeiverlies

% (m/m) ds 0.49

Gloeirest % (m/m) ds

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 5.4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 54 @ 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.23 - 0.2 0.6 1.2 4.3 13

Kobalt (Co) mg/kg DS 5.4 - 3 15 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg DS 6.5 - 5 40 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.048 - 0.05 0.15 0.83 4.8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 - 1.5 1.5 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg DS 6.4 - 4 35 100 100

Lood (Pb) mg/kg DS 10 - 10 50 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg DS 28 - 20 140 200 720 720

Minerale olie

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 120 - 35 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 - 0.007 0.02 0.04 0.5 1

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Uw Project Pluimersdijk 7 te Diepenheim (MM21181)

Certificaat 2021173080

Toetsing BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 17 November 2021 13:38

Page 1 of 4



Analyse Eenheid
MM02, 01: 80-130, 02: 50-

100 RG Eis AW WO IND IW

G.S.S.D Oordeel

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.35 - 0.5 1.5 6.8 40 40

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12358923 MM02, 01: 80-130, 02: 50-100 25-10-2021 Altijd toepasbaar

Legenda

# Aangenomen waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

NT Niet Toepasbaar

AW Achtergrondwaarde

WO Normwaarde wonen

IND Normwaarde industrie

IW Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Analyse Eenheid

MM01, 01: 0-50, 02: 0-50, 
03: 0-40, 04: 0-50, 05:0-

50, 06: 0-50

RG Eis AW WO IND IW

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Malen m.b.v. Kaakbreker en 
spleet verdeler  (1kg)

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 83 @

Organische stof vlgs 
gloeiverlies

% (m/m) ds 3.9

Gloeirest % (m/m) ds

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3.4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 73 @ 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.22 - 0.2 0.6 1.2 4.3 13

Kobalt (Co) mg/kg DS 6.4 - 3 15 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg DS 12 - 5 40 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.11 - 0.05 0.15 0.83 4.8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 - 1.5 1.5 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.3 - 4 35 100 100

Lood (Pb) mg/kg DS 36 - 10 50 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg DS 85 - 20 140 200 720 720

Minerale olie

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 5.4 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 9 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 19 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 38 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 28 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 11 @

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 90 - 35 190 190 500 5000

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0018

PCB 52 mg/kg DS 0.0018

PCB 101 mg/kg DS 0.0018

PCB 118 mg/kg DS 0.0018

PCB 138 mg/kg DS 0.0018

PCB 153 mg/kg DS 0.0018

PCB 180 mg/kg DS 0.0018

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.013 - 0.007 0.02 0.04 0.5 1

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.13

Uw Project Pluimersdijk 7 te Diepenheim (MM21181)

Certificaat 2021173080

Toetsing BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 17 November 2021 13:38
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Analyse Eenheid

MM01, 01: 0-50, 02: 0-50, 
03: 0-40, 04: 0-50, 05:0-

50, 06: 0-50

RG Eis AW WO IND IW

G.S.S.D Oordeel

Fenanthreen mg/kg DS 2

Anthraceen mg/kg DS 0.19

Fluorantheen mg/kg DS 2.1

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.52

Chryseen mg/kg DS 0.77

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.42

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.68

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.44

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.56

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 7.8 Ind 0.5 1.5 6.8 40 40

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12358922 MM01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-40, 04: 0-50, 05:0-50, 06: 0-
50

25-10-2021 Klasse industrie

Legenda

# Aangenomen waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

NT Niet Toepasbaar

AW Achtergrondwaarde

WO Normwaarde wonen

IND Normwaarde industrie

IW Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Ind Oordeel Industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Analyse Eenheid
1, 01-1: 170-270

G.S.S.D Oordeel

Metalen

Barium (Ba) µg/l 14 -

Cadmium (Cd) µg/l 0.14 -

Kobalt (Co) µg/l 1.4 -

Koper (Cu) µg/l 2.8 -

Kwik (Hg) µg/l 0.035 -

Molybdeen (Mo) µg/l 1.4 -

Nikkel (Ni) µg/l 4.5 -

Lood (Pb) µg/l 1.4 -

Zink (Zn) µg/l 7 -

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/l 0.14 -

Tolueen µg/l 0.14 -

Ethylbenzeen µg/l 0.14 -

o-Xyleen µg/l 0.07

m+p-Xyleen µg/l 0.14

xylenen som as3000 µg/l 0.21 -

BTEX µg/l

Naftaleen µg/l 0.014 -

Styreen µg/l 0.14 -

Vluchtige organische 
halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan 
(methyleenchloride)

µg/l 0.14 -

Trichloormethaan µg/l 0.14 -

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 -

Trichlooretheen µg/l 0.14 -

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 -

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 -

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 -

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 -

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 -

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

CKW (som) µg/l

Tribroommethaan µg/l 0.14 @

Vinylchloride µg/l 0.07 -

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 -

cis+trans 1,2-
Dichloroethenes (sum)

µg/l 0.14 -

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

Dichloorpropanen som factor 
0.7

µg/l 0.42 -

Minerale olie

fractie C10-C12 µg/l 7 @

Minerale Olie (C12-C16) µg/l 7 @

Uw Project Pluimersdijk 7 te Diepenheim (MM21181)

Certificaat 2021179074

Toetsing BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 17 November 2021 13:39

Is Diep grondwater Nee

Page 1 of 2



Analyse Eenheid
1, 01-1: 170-270

G.S.S.D Oordeel

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7 @

Minerale olie (C21-C30) µg/l 11 @

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7 @

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7 @

Minerale olie (GC) totaal µg/l 35 -

Extra parameters

som 16 aromatische 
oplosmiddelen (Bbk, 1-1-
2008)

µg/l 0.77 @

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12378629 1, 01-1: 170-270 03-11-2021 Voldoet aan Streefwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

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

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

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

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

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

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

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

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Pluimersdijk te Diepenheim
Omgevingsrapportage
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

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

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

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

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

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Locatie: Pluimersdijk 2 te Diepenheim

Locatie
Adres Pluimersdijk 2 7478SG Diepenheim

Locatiecode AA173506015

Locatienaam Pluimersdijk 2 te Diepenheim

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173506015

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Orienterend bodemonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

04-04-2005
Orienterend
bodemonderzoek

Verkennend onderzoek
Pluimersdijk 2 te Diepenheim

Tauw 2164.001 Gemeente
Algemene conclusie: Lichte verontreiniging groter dan streefwaarde Status o.b.v.
onderzoek: Niet ernstig Vervolgonderzoek: geen Conclusie rapport: R001-4386033PMM-
pla-V01-NL

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onverdachte activiteit 9999 8888 Nee Ja Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Pluimersdijk 1A te Diepenheim

Locatie
Adres Pluimersdijk 1a 7478SG Diepenheim

Locatiecode AA173506629

Locatienaam Pluimersdijk 1A te Diepenheim

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173506629

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Orienterend bodemonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

24-04-2004
Orienterend
bodemonderzoek

Verkennend onderzoek
Pluimersdijk 1A te
Diepenheim

Van der
Poel

1536.001 Gemeente
Algemene conclusie: Lichte verontreiniging groter dan streefwaarde Status o.b.v.
onderzoek: Niet ernstig Vervolgonderzoek: geen Conclusie rapport: v/d Poel,
2.9703.042, april 2004

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

brandstoftank (ondergronds) 9999 9999 Ja Ja Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Pluimersdijk in Diepenveen

Locatie
Adres Pluimersdijk Diepenheim

Locatiecode AA173507897

Locatienaam Pluimersdijk in Diepenveen

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173507897

Status
Vervolg WBB starten sanering Beoordeling ernstig, geen spoed

Status rapporten Meldingsformulier BUS evaluatieverslag Beschikking

Status besluiten Status asbest Onderzocht conform NEN 5707 en >= 100 mg/kg;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

17-02-2011 Nader onderzoek Nader onderzoek TEBODIN 42268.00 Provincie

04-04-2019 Meldingsformulier BUS saneringsplan Pluimersdijk in Diepenveen TEBODIN Provincie

15-07-2020 Meldingsformulier BUS evaluatieverslag Evaluatie Bus Immobiel Pluimersdijk Diepenheim Greenhouse Advies Overijssel

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (hele geval) 15-05-2019 01-07-2019 01-07-2019

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

24-03-2020

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: 2e Zomerdijk Diepenheim

Locatie
Adres 2e Zomerdijk Diepenheim

Locatiecode AA173510279

Locatienaam 2e Zomerdijk Diepenheim

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173510279

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Meldingsformulier BUS evaluatieverslag Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

16-07-2020
ASB - asbest onderzoek NEN
5707

Verkennend asbest onderzoek nene5707
Zintuiglijk: Sterk asfalt, sterk baksteen, plaatjes asbest, brokken
beton, menggranulaat. Analytisch: BG: asbest>I OG;-

21-08-2020
Meldingsformulier BUS
saneringsplan

Busmelding immobiel bodemsanering 2e
Zomerdijk te Diepenheim

Panterra
Bodem

22-10-2020
Meldingsformulier BUS
evaluatieverslag

Bus Evaluatie 2de Zomerdijk te
Diepenheim

Beschikbare documenten per onderzoek
Naam Onderzoek Document

Verkennend asbest onderzoek nene5707 lclfr0wt.pdf

Busmelding immobiel bodemsanering 2e Zomerdijk te Diepenheim q2n3v0vz.pdf

Busmelding immobiel bodemsanering 2e Zomerdijk te Diepenheim zchzkis5.pdf

Busmelding immobiel bodemsanering 2e Zomerdijk te Diepenheim 4wc3eshk.pdf

Bus Evaluatie 2de Zomerdijk te Diepenheim k1bzn2sb.pdf

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 197

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

29-04-2021 beschikking BUS saneringsevaluatie Z2021-ODT-017805 Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

25-09-2020

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

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

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

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

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

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

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

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

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

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

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

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

Show the Debugger Trace Report
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Onafhankelijkheidsverklaring 

Kwaliteit: 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Montferland Milieu B.V. conform de beoordelingsrichtlijn BRL-

SIKB 2000. Montferland Milieu B.V.  is gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 

bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-

SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen, nemen grondmonsters), 2002 (nemen van 

grondwatermonsters) en 2018 (maaiveldinspectie en monsterneming asbest in bodem).  

Onafhankelijkheid: 
Tussen Montferland Milieu B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid 
en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren.  

 

Projectnaam: Pluimersdijk 7 te Diepenheim 
Projectnummer: MM21181 
Erkende veldwerker van: Montferland Milieu B.V. 
 

 

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd: 

Plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001) Ja 
Nemen van grondwatermonsters (protocol 2002) Ja 
Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018) N.v.t. 
 

Datum uitvoering 2001: 25-10-2021 
 

   

 

Datum uitvoering 2002: 03-11-2021 
 

  
 

Datum uitvoering 2018: - 
 
 

  

 
 
Onafhankelijkheidsverklaring: 
Montferland Milieu B.V. verklaart dat het veldwerk ten behoeve van bovengenoemd project onafhankelijk van 
de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarin genoemde NEN-normen. 
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Toegepaste normen 

NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 
NEN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest 

in bodem 
NEN 5709 
 
NEN 5720 

Bodem  
 
Waterbodem  

Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische 
en anorganische parameters in grond 
Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
milieuhygiënisch onderzoek 

NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, orienterend en naderonderzoek 

NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 
NPR 5741 Bodem   Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, 

sediment en grondwater, die worden toegepast bij 
bodemverontreinigingsonderzoek 

NPR 6616 
NEN 5717 

Water en slib 
Waterbodem 

Routinebepaling van de pH 
Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek 

NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling 
van metalen, anorganische verbindingen, matig vluchtige 
organische Verbindingen en fysisch/chemische 
bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling 
van vluchtige verbindingen. 

NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van 
metalen, anorganische verbindingen, matig vluchtige 
organische verbindingen en fysisch/chemische 
eigenschappen 

NEN 5745 Bodem   Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van 
vluchtige verbindingen. 

NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel 
van peilbuizen. 

NEN 5751   Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische 
analyses 

NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 
NEN 5766 Bodem   Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig 

bodemonderzoek 
NEN 5861 Milieu   Procedures voor monsteroverdracht 
NEN-EN-ISO 56673 Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en 

behandeling van watermonsters 
NEN 5897 Asbest  Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt 

bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 
NEN-ISO 7888 Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 
SIKB protocol 2001 Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
waterpassen 

SIKB protocol 2002 
SIKB protocol 2003 

Water 
Waterbodem 

Het nemen van grondwatermonsters 
Het nemen van waterbodemmonsters 

SIKB protocol 2018 Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
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De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit 
en de Circulaire Bodemsanering 2013.  
 
Grond: 
Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de 
volgende betekenis: 

 Achtergrondwaarden (AW) In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term “Achtergrondwaarden” 
gebruikt. De achtergrondwaarden zijn gebaseerd op het onderzoek “Achtergrondwaarden 2000” 
(AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een groot aantal stoffen in bodem van natuur en 
landbouwgronden in Nederland. 

 Criterium voor nader onderzoek (Tussenwaarde) Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de 
uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien het criterium 
voor nader onderzoek (tussenwaarde) gemiddelde van de som van achtergrond- en interventiewaarde 
wordt overschreden. 

 Interventiewaarden (I) De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde 
stoffen aan waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij 
concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid en het ecosysteem. 

 
Grondwater Voor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze 
hebben de volgende betekenis:  

 Streefwaarden (S) De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de 
bodem aan. De streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende 
achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen.  

 Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I)) Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging (vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering 
van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien het criterium voor nader 
onderzoek (1/2(S+I); gemiddelde van de som van streef- en interventiewaarde) wordt overschreden.  

 Interventiewaarden (I) De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde 
stoffen aan waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij 
concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid en het ecosysteem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabel: Toetsingwaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader).  
Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven. 
 

 
Toetsingwaarden¹   AW 1/2(AW+I) I RBK eis 
 

 
Metalen         
Barium        920 20 
Cadmium    0.60 6.8  13 0.20 
Kobalt     15 102  190 3.0 
Koper     40 115  190 5.0 
Kwik     0.15 18  36 0.050 
Lood     50 290  530 10 
Molybdeen    1.5 96  190 1.5 
Nikkel     35 68  100 4.0 
Zink     140 430  720 20 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21  40 0.35 
 
Polychloorbifenylen 
Som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds)  20 510  1000 4.9 
 
Minerale olie 
Totaal olie C10-C40   190 2595  5000 35 
 
 

 
¹ AW  achtergrondwaarde 
 ½(AW/I)  gemiddelde van de achtergrond en interventiewaarde 
 I  interventiewaarde 
 RBK  tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012) 
 
 De achtergond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 
bodem type 10 % humus en 25  % lutum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) 
 

 
Toetsingwaarden¹   S 1/2(S+I)  I RBK eis 
 

 
Metalen 
Barium     50 338  625 20    
Cadmium    0.40 3.2  6.0 0.20 
Kobalt     20 60  100 2.0 
Koper     15 45  75 2.0 
Kwik     0.050 0.18  0.30 0.050 
Lood     15 45  75 2.0 
Molybdeen    5.0 152  300 2.0 
Nikkel     15 45  75 3.0 
Zink     65 432  800 10 
 
Vluchtige aromaten 
Benzeen     0.20 26  30 0.20  
Tolueen     7.0 504  1000 0.20 
Ethylbenzeen    4.0 77  150 0.20 
Xylenen (0.7 factor)   0.20 35  70 0.21 
Styreen     6.0 153  300 0.20 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
Naftaleen    0.01 35  70 0.020 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen   1   
 
Gehalogeneerde koolwaterstoffen 
1,1-dichloorethaan   7.0 454  900 0.20 
1,2-dichloorethaan   7.0 204  400 0.20 
1,1 dichlooretheen   0.01 5.0  10 0.10 
Dichloomethaan som (cis, trans)  0.01 500  1000 0.20 
1,2 dichloorethenen (0,7 factor)  0.01 10  20 0.14 
1,1 dichloorpropaan   0.80 40  80 0.20 
1,2 dichloorpropaan   0.80 40  80 0.20 
1,3 dichloorpropaan   0.80 40  80 0.20 
Som dichloorpropaan (0,7 factor)  0.80 40  80 0.42 
Tetachlooretheen   0.01 20  40 0.10 
Tetachloormethaan   0.01 5.0  10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan   0.01 150  300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan   0.01 65  130 0.10 
Trichlooretheen    24 262  500 0.20 
Chloroform    6.0 203  400 0.20 
Vinylchloride    0.01 2.2  5.0 0.20 
Tribroommethaan      630 0.20 
 
Minerale olie  
Totaal olie C10-C40   50 325  600 50 
 

 
¹ S streefwaarde 
 ½(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012) 



 
Tabel: Toetsingwaarden voor asbestverdacht (I&M-toetsingskader).  
Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven. 
 

 
Toetsingwaarden¹   AW 1/2(AW+I) I RBK eis 
 

 
Kwantitatief asbestonderzoek 
Gewogen asbestconcentratie     100  
 
 

 
¹ AW  achtergrondwaarde 
 ½(AW/I)  gemiddelde van de achtergrond en interventiewaarde 
 I  interventiewaarde 
 RBK  tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012) 
 
 De achtergond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard  
bodem type 10 % humus en 25  % lutum. 
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Verklarende woordenlijst  
 
Een grond- en/of grondwaterverontreiniging kan veroorzaakt worden door verschillende parameters. Soms 
betreft het stoffen die van nature in de bodem voorkomen. In andere gevallen is er sprake van milieuvreemde 
stoffen. Om een indicatie te krijgen van een eventuele grond(water)verontreiniging worden analyses 
uitgevoerd op verschillende parameters.  
 
Toetsingskader 
Sinds oktober 2008 zijn in het kader van de Wet bodembescherming de streefwaarden (grondwater) en 
interventiewaarden (grond en grondwater) van kracht en daarmee het toetsingskader voor beoordeling van de 
kwaliteit van grond en grondwater. Daarnaast gelden voor de toepassing van grond de (landelijke) 
achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit.  
 
Achtergrondw aarde (grond) 
De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals die voorkomen in 
de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale 
verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam geschikt voor elk 
bodemgebruik en wordt aangeduid als schone of niet verontreinigde grond.  
 
Streefwaarde (grondwater) 
Als de streefwaarde wordt overschreden is er sprake van bodemverontreiniging. Voor de stoffen die van nature 
voorkomen, komt de streefwaarde overeen met het zogenaamde ‘gemiddelde achtergrondgehalte’. Voor 
stoffen die niet van nature in de bodem voorkomen is de streefwaarde gelijkgesteld aan de 
aantoonbaarheidsgrens van de huidige analysetechnieken, ook wel ‘detectiegrens’ genoemd.  
 
Tussenwaarde 
Deze waarde geeft de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het algemeen niet 
potentieel onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu. Het betreft een rekenkundig gemiddelde van de 
Achtergrondwaarde (grond) of Streefwaarde (grondwater) en de Interventiewaarde, dat niet rechtstreeks aan 
een specifiek risiconiveau is gekoppeld. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve functie, 
namelijk het aangeven van de noodzaak om een nader onderzoek naar de kwaliteit van de bodem uit te 
voeren. Grond of grondwater die de tussenwaarde wel maar niet de interventiewaarde overschrijdt, wordt 
aangeduid als matig verontreinigd. 
 
Interventiewaarde  
De interventiewaarde is de waarde die aangeeft bij welke concentratie sprake kan zijn van een dreigende 
ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor plant, mens en dier. 
 
Toetsingswaarden asbest 
Voor asbest in grond geldt alleen een interventiewaarde c.q. restconcentratienorm. Deze norm is vastgesteld 
op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). De Interventiewaarde voor asbest is gebaseerd op het verwaarloosbaar 
risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan asbest (gewogen) lager dan de Interventiewaarde mag hierdoor 
als niet verontreinigd worden aangemerkt. Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte 
aan serpentijn asbest te vermeerderen met tienmaal het gehalte aan amfibool asbest.  
 
Geval van ernstige bodemverontreiniging  
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde 
gemeten concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m³ 
poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de 
interventiewaarde en de verontreiniging is ontstaan voor 1987. Asbest is uitgezonderd van dit 
volumecriterium.  
 
 
 
 



 
BRL SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek  
Alleen bedrijven die door het Ministerie van I en M zijn erkend mogen veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek verzorgen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Zij zijn ook de enigen die voor deze 
activiteit het keurmerk ‘Kwaliteitswaarborging bodembeheer SIKB' mogen voeren.  
 
Bedrijven met een erkenning staan vermeld op de lijst met erkende veldwerkers bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving (www.rwsleefomgeving.nl)).  
 
Besluit bodemkwaliteit  
Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Volgens dit besluit kan per gemeente een 
beleid worden gevoerd, waarin rekening gehouden is met lokale omstandigheden. Per gemeente dient voor 
toepassing gecontroleerd te worden of er sprake is van gebiedsspecifiek beleid of dat de generieke normen van 
het besluit van toepassing zijn.  
 
Voor de ontvangende bodem dient de bodemkwaliteit te zijn vastgesteld. Deze kwaliteit kan worden afgeleid 
van een vastgestelde bodemkwaliteitskaart. Als geen bodemkwaliteitskaart is vastgesteld moet met 
bodemonderzoek de kwaliteit van de ontvangende bodem worden vastgesteld. Een dergelijk onderzoek dient 
tenminste te worden uitgevoerd volgens een onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. 



 

Parameters  
 
Asbest  
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit 
fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar. Asbestvezels zijn 
sterk en flexibel tegelijk. Bovendien zijn ze thermisch en elektrisch isolerend, bestand tegen zuren en logen en 
hebben ze een hoge wrijvingsweerstand. Hierdoor zijn ze geschikt voor veel verschillende toepassingen, als:  

• golfplaten;  

• waterleidingbuizen;  

• rem- en frictiemateriaal;  

• isolatiemateriaal.  
Asbest is met name na de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt. Niet-hechtgebonden asbest is sinds 1983 vrijwel 
niet meer toegepast. De beroepsmatige toepassing en verkoop van alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 
volledig verboden.  
 
Minerale olie 
Onder verontreinigingen met minerale olie vallen o.a. benzine, diesel en huisbrandolie-verontreinigingen. 
Verontreinigingen met minerale olie komen veelvuldig voor. Minerale olie is in de meeste gevallen in de bodem 
terechtgekomen door lekkage bij ondergrondse tanks of calamiteiten.  
 
Een olieverontreiniging is in de meeste gevallen goed zintuiglijk waarneembaar door geurafwijkingen en/of met 
behulp van de olie-op-watertest. Bij de olie-op-watertest wordt een beetje grond in water gebracht. De in de 
grond aanwezige olie komt boven drijven en wordt zichtbaar als een oliefilm. Na analyse kan in de meeste 
gevallen een redelijk betrouwbare indicatie worden gegeven van de oliesoort. Indien sprake is van een 
benzineverontreiniging dient tevens rekening gehouden te worden met een verontreiniging met vluchtige 
aromaten (BTEXN) en bij nieuwe gevallen met ETBE of MTBE.  
 
Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) 
Bestrijdingsmiddelen worden ook wel pesticiden genoemd. Met name bij (voormalige) tuinbouwkassen en 
akkerbouw wordt rekening gehouden met deze vorm van verontreiniging. DDT en drins zijn bekende 
voorbeelden. 
 
Polychloorbifenylen (PCB) 
PCB zijn olieachtige vloeistoffen die veel zijn toegepast in transformatoren en condensatoren vanwege hun 
goede elektrisch-isolerende eigenschap in combinatie met het bestand zijn tegen hoge temperaturen. In het 
verleden zijn PCB ook toegepast in producten als motorolie, tl-armaturen, inkt, lijm en verf. Tegenwoordig zijn 
PCB op de zwarte lijst geplaatst en is de toepassing ervan verboden. PCB zijn voor mens en dier met name 
schadelijk omdat zij de eigenschap hebben om zich op te hopen in vet. 
 
Polycyclische aromatische koolw aterstoffen (PAK)  
PAK zijn teerachtige producten. PAK wordt gevormd bij diverse verbrandings- en chemische processen, veelal 
door onvolledige verbranding van koolstofverbindingen. PAK kan in hoge gehaltes voorkomen in asfalt, 
steenkoolteer, pek, creosoot, diverse oliesoorten, zuiveringsslib en dakbedekkingsmaterialen. In de bodem 
komen PAK-verbindingen vaak voor in combinatie met koolas of sintels.  
 
In totaal bestaan er circa 250 verschillende PAK-verbindingen. Bij analyse op PAK ten behoeve van 
bodemonderzoek wordt een selectie van deze verbindingen geanalyseerd, bijvoorbeeld de zogeheten zestien 
van EPA of tien van VROM. Enkele PAK-verbindingen, zoals benzo(a)pyreen, zijn carcinogeen ofwel 
kankerverwekkend.  
 
 
 
 
 
 



 
Vluchtige aromaten (BTEXN)  
Vluchtige aromaten (BTEXN = benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) worden bereid uit 
aardolieën. Ze zijn met name aanwezig in benzine en oplosmiddelen (bv. thinner). Ze zijn vrij vluchtig en 
hebben een sterk oplossend vermogen voor een groot aantal kunststoffen. Van bijvoorbeeld benzeen is 
bekend dat het kankerverwekkend is.  
 
Vluchtige gehalogeneerde koolw aterstoffen (VOH/ VOCl)  
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen zijn koolwaterstoffen met een halogeenverbinding, met name 
chloor is in dit kader bekend. VOH/ VOCl worden veel gebruikt als ontvettings- en schoonmaakmiddelen bij 
chemische wasserijen, metaalindustrie en drukkerijen.  
 
Met name verontreinigingen met ‘Per’ (tetrachlooretheen) en ‘Tri’ (trichlooretheen) komen veel voor. Per en 
Tri hebben een hoog soortelijk gewicht (zwaarder dan water) en zijn vrij vluchtig. Ook deze stoffen hebben een 
sterk oplossend vermogen voor een groot aantal kunststoffen. Van deze stoffen is bekend dat ze het 
zenuwstelsel aan kunnen tasten.  
 
Zware metalen  
Zware metalen komen van nature in kleine hoeveelheden voor in de bodem. In deze hoeveelheden zijn ze niet 
schadelijk voor volksgezondheid of milieu. Grote (schadelijke) hoeveelheden zware metalen zijn in veel 
gevallen in het milieu terecht gekomen door:  

• verwerking metaalertsen;  

• metaalbewerking;  

• metaaloppervlaktebehandeling (galvaniseren/emailleren);  

• glazuren van aardewerk (loodwit); 

• metalen in drukinkt, cosmetica, katalysatoren, accu's, batterijen en verbrandingsafval (sintels, cokes, 
vliegas, slakken). 

Zware metalen komen in de bodem vaak in combinatie met puin en aardewerk voor. Door toepassing van lood 
als antiklopmiddel in benzine zijn grote hoeveelheden lood diffuus verspreid in het milieu terecht gekomen, 
vooral langs wegen en in stedelijke gebieden. 
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Quickscan Wet Natuurbescherming Pluimersdijk 7, 

Diepenheim 
 

Auteur: Ing. M. (Martijn) Bunskoek   Projectnr: 21-21               Projectstatus: Concept – 17 november 2021  

 

Aanleiding en doelstelling 

 

Vanwege de beoogde sloop- en transformatiewerkzaamheden aan de Pluimersdijk 7 in Diepenheim 

(figuur 1) heeft Bunskoek Natuurlijk (in opdracht van de initiatiefnemer) een quickscan natuurtoets 

uitgevoerd in het kader van de Wet Natuurbescherming. 

De ingrepen in het plangebied kunnen effect hebben op beschermde natuurwaarden. De Wet 

Natuurbescherming verplicht vooraf te toetsen of plannen conflicteren met beschermde gebieden, 

houtopstanden en soorten in of nabij het plangebied. Deze quickscan is bedoeld om inzicht te 

verkrijgen in (mogelijk) aanwezige beschermde soorten en de ligging ten opzichte van beschermde 

gebieden. Vervolgens worden eventuele effecten van het plan of voorgenomen activiteiten op 

beschermde waarden in beeld gebracht. Het uitgevoerde onderzoek en de resultaten er van zijn in 

voorliggende notitie beschreven. 

 

 
Figuur 1: Ligging planlocatie (rood omlijnd) aan de Pluimersdijk in het buitengebied van Diepenheim. Kaartondergrond: ESRI 

Nederland 2021. 
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Huidige situatie en beoogde ontwikkelingen 
 

De planlocatie omvat een monumentale schuur en een kleine kippenschuur op het erf aan de 

Pluimersdijk 7 in het buitengebied van Diepenheim (figuur 2). De monumentale schuur doet in de 

huidige situatie dienst als berging/opslag. Het kippenschuurtje staat leeg. Het resterende deel van het 

terrein betreft grasland/gazon en aan de westzijde is enige verharding en een lage coniferenhaag 

aanwezig. Opgaande beplanting en permanent oppervlaktewater ontbreekt op de locatie. Het gehele 

plangebied beslaat circa 600 m2. 

 

 
Figuur 2: Locatie van het plangebied aan de Pluimersdijk 7 in Diepenheim (ESRI Nederland 2021). 

 

De plannen op de locatie omvatten het ombouwen van de monumentale schuur tot een woning en 

het saneren van het kippenschuurtje. Op de plek van dit schuurtje zal vervolgens een nieuwe 

kapschuur gebouwd gaan worden.  

 

Figuren 3 en 4 geven een beeld van de locatie (volgende pagina). 
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Figuur 3: Beeld van de monumentale schuur (situatie 10 november 2021). 

 
Figuur 4: Beeld van het terrein, met rechts het voormalige kippenschuurtje (situatie 10 november 2021) 

 

Werkwijze 
 

Op 10 november 2021 is de locatie bezocht en een quickscan uitgevoerd. Hierbij zijn beide schuren 

(en omliggend terrein) onderzocht op alle mogelijke (relevante) beschermde soorten. Ook de 

binnenzijde van de schuren is hierbij geïnspecteerd. Voorafgaande aan het veldbezoek is doormiddel 

van beschikbare literatuur, online raadpleegbare websites met verspreidingsgegevens van pgo’s (o.a, 
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RAVON, SOVON, Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON, telmee.nl) en expert judgement een 

goed beeld verkregen van de (potentieel) te verwachten beschermde soorten in of nabij het 

plangebied. 
 

Bevindingen 

 

Onderdeel: Gebiedsbescherming 

 
Natura 2000 

De planlocatie ligt op bijna 7 kilometer ten zuidoosten van Natura 2000-gebied De Borkeld en op bijna 

12 kilometer ten noorden van Natura 2000-gebied Stelkampsveld1. Directe effecten, zoals 

ruimtebeslag van de ontwikkelingen binnen het Natura 2000-gebied zijn niet aan de orde. Gezien de 

grote afstand en de beperkte omvang van de ontwikkeling zal er tevens geen sprake zijn van negatieve 

effecten door stikstofdepositie op de instandhoudingsdoelen van deze Natura 2000-gebieden. 

Stikstofdepositie als het gevolg van het project vormt voor de omgevingsvergunning daarom geen 

strijdigheid met de Wet Natuurbescherming. Ten aanzien van stikstof is het plan daarom uitvoerbaar. 

 

Natuurnetwerk Nederland 
Volgens de digitale kaartviewer van de provincie Overijssel (geraadpleegd op 17 november 2021) is 

het plangebied geen onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS).  

 

 
Figuur 5: Ligging planlocatie (rode ster) ten opzichte van Natuurnetwerk Nederland (Bron: Provincie Overijssel 2021) 

 

Het dichtstbijzijnde gebied dat onderdeel is van het NNN ligt ten oosten van de planlocatie op circa 

150 meter afstand (de bossen van landgoederen Weldam en Nijenhuis, zie figuur 5). Er is dus geen 

sprake van ruimtebeslag binnen het NNN. Bovendien is het plan beperkt van omvang, hierdoor zijn er 

 
1 Kaartviewer Provincie Overijssel: https://geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1 (geraadpleegd op 17 november 2021) 
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ook geen negatieve uitstralende effecten op de natuurwaarden binnen het NNN te verwachten. Ten 

aanzien van het NNN is het plan daarom uitvoerbaar. 

 

 

Onderdeel: Soortenbescherming 

 

Vleermuizen  
Alle vleermuizen zijn in de Wet Natuurbescherming strikt beschermd en tevens opgenomen in bijlage 

IV van de Europese Habitatrichtlijn. Onder de bescherming vallen met name de verblijfplaatsen, maar 

ook belangrijk foerageergebied en onmisbare vliegroutes zijn beschermd. 

Op de locatie zijn geen aanwijzingen (zoals zichtwaarnemingen, uitwerpselen en/of prooiresten) 

gevonden voor de aanwezigheid van vleermuizen. Omdat een spouwmuur ontbreekt (muren bestaan 

grotendeels uit een enkele laag hout) in beide schuren en in de daken en achter de houten 

gevelbekleding geen ruimtes aanwezig zijn die geschikt kunnen zijn voor vleermuizen kunnen 

verblijfplaatsen worden uitgesloten. De locatie is daarnaast naar verwachting slechts zeer beperkt van 

belang voor vleermuizen als onderdeel van hun foerageergebied of vliegroute. Bovendien zal de 

locatie door de beoogde ontwikkeling niet minder geschikt worden voor foeragerende en/of 

migrerende vleermuizen. Negatieve effecten op foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen 

kunnen hierdoor worden uitgesloten, vervolgstappen zijn niet noodzakelijk. 

Overige (grondgebonden) zoogdieren 

Er worden geen vaste verblijfplaatsen van juridisch zwaarder beschermde grondgebonden zoogdieren 

(zoals Steenmarter) verwacht op de locatie omdat aanwijzingen hiervoor (zoals uitwerpselen en/of 

prooiresten) niet zijn aangetroffen. Vervolgstappen zijn daarom niet noodzakelijk. 

Broedvogels 

Op de locatie zijn geen aanwijzingen (in de vorm van zichtwaarnemingen, uitwerpselen of braakballen) 

gevonden voor de aanwezigheid van jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels zoals Kerkuil, 

Steenuil en Huismus.  

Mogelijk broeden er op en nabij de schuren wel af en toe algemene vogelsoorten zoals Winterkoning, 

Merel, Zwarte roodstaart en/of Witte kwikstaart. Vervolgstappen zijn voor deze soorten niet 

noodzakelijk, wel mogen nestelende vogels niet verstoord worden, dit kan door de werkzaamheden 

buiten het broedseizoen te plannen of de aanwezigheid van nestelende vogels vooraf uit te sluiten (zie 

hiervoor onder ‘conclusies en vervolgstappen’). 

Overige beschermde soorten 

In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten, reptielen, amfibieën, vissen, insecten of 

weekdieren aangetroffen of te verwachten omdat potentieel leefgebied daarvoor ontbreekt. 
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Conclusies en vervolgstappen 
 

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er vanuit de Wet Natuurbescherming 

(onderdelen: gebiedsbescherming en soortenbescherming) geen belemmeringen zijn voor de 

ingrepen op de locatie, het plan is daarom uitvoerbaar (maar zie onderstaande aantekeningen met 

betrekking tot broedvogels).  

Broedvogels 

Werkzaamheden die (in gebruik zijnde) nestplaatsen van vogels (incl. hun functionele omgeving) 

verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten 

mogelijk door de uitvoering van de sloop in elk geval op te starten in de periode voor half maart en na 

eind juli of het plangebied vooraf te controleren op broedende vogels en nesten binnen de 

invloedssfeer van de werkzaamheden. Indien daaruit blijkt dat er op dat moment geen vogels aan het 

broeden zijn dan kunnen de (sloop)werkzaamheden aanvangen. Voor het broedseizoen wordt geen 

standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht 

de datum. 
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Resultaat	van	de	check	gedaan	op	22-03-2022

Digitale	watertoets
De	watertoets	helpt	u	om	aan	de	hand	van	de	locatie	van	uw	ruimtelijke	plan	en	een
aantal	vragen	te	toetsen	of	u	de	belangen	van	het	Waterschap	raakt.	Indien	dit	het
geval	is 	krijgt	u	tekst	en	uitleg	over	het	vervolg	proces.

VOOR	DE	ACTIVITEIT	DIGITALE	WATERTOETS	IS	OP	BASIS	VAN	DE	GEGEVEN
ANTWOORDEN	NODIG:

1.	 Korte	procedure

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	CHECK

1.	 Gaat	het	om	een	ruimtelijk	plan	dat	uits luitend	een	functiewijziging	van	bestaande
bebouwing	inhoudt?

nee

2.	 Worden	in	het	plan	meer	dan	10	wooneenheden	gerealiseerd?

nee

3.	 Is 	er	in	of	rondom	het	plangebied	sprake	van	wateroverlast	of	grondwateroverlast?

nee

4.	 Neemt	in	het	plan	het	verharde	oppervlak	van	bebouwing	en	bestrating	toe	met
meer	dan	1500m2?

nee

5.	 Wordt	op	het	perceel	hemelwater	(HWA)	en	afvalwater	(DWA)	verzameld	in	dezelfde
rioolbuis?

nee

6.	 Maakt	het	plan	deel	uit	van	een	groter	plan	dat	in	ontwikkeling	is?

nee

7.	 Worden	er	op	bedrijfsmatige	wijze	activiteiten	verricht	waardoor	het	verharde
oppervlak	verontreinigd	raakt?

nee

8.	 Bedraagt	het	verschil	tussen	de	hoogte	van	de	weg	en	de	bovenzijde	van	de
begane-grondvloer	minder	dan	30	centimeter?

nee

9.	 Bedraagt	het	verschil	tussen	de	GHG	(Gemiddelde	Hoogste	Grondwaterstand)	en
de	bovenzijde	van	de	begane-grondvloer	minder	dan	80	centimeter?

nee

10.	 bargerveen

nee
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11.	 beekherstel

nee

12.	 grondwaterbes_en_stiltegebied

nee

13.	 ruimtevoorvecht

nee

14.	 verbodszone	diepe	boringen

nee

15.	 zoekgebied

nee

16.	 primaire	watergebieden

nee

17.	 RWZI

nee

18.	 strokenkaart

nee

19.	 pers leidingen

nee

20.	 rioolgemalen

nee

21.	 keurzone

nee

22.	 gewijzigd	klimaat

nee
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23.	 huidig	klimaat

nee
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1.	 Korte	procedure

Op	basis 	van	uw	locatie	en	gegeven	antwoorden	blijkt	dat	op	uw	plan	de	korte
procedure	van	toepassing	is .	U	kunt	in	de	waterparagraaf	volstaan	met	de
standaard	waterparagraaf.

Wat	moet	ik	doen?
Geachte	heer/mevrouw,
U	heeft	een	watertoets	uitgevoerd	op	de	website	http://www.dewatertoets.nl//.	Op
basis 	van	deze	toets	volgt	u	de	korte	procedure.	Dit	houdt	in	dat	u	direct	door	kunt
gaan	met	de	planvorming	van	uw	plan	onder	de	voorwaarde	dat	u	de	standaard
waterparagraaf	uit	dit	document	toepast.
STANDAARD	WATERPARAGRAAF
Belangrijk	instrument	om	waterbelangen	in	ruimtelijke	plannen	te	waarborgen	is 	de
watertoets,	die	s inds	1	november	2003	wettelijk	is 	verankerd.	Initiatiefnemers	zijn
verplicht	in	ruimtelijke	plannen	een	beschrijving	op	te	nemen	van	de	gevolgen	van
het	plan	voor	de	waterhuishouding.	Het	doel	van	de	wettelijk	verplichte	watertoets
is 	te	garanderen	dat	waterhuishoudkundige	doelstellingen	expliciet	en	op	een
evenwichtige	wijze	in	het	plan	worden	afgewogen.	Deze	waterhuishoudkundige
doelstellingen	betreffen	zowel	de	waterkwantiteit	(veiligheid,	wateroverlast,
tegengaan	verdroging)	als 	de	waterkwaliteit	(riolering,	omgang	met	hemelwater,
lozingen	op	oppervlaktewater)	.	Deze	standaard	waterparagraaf	heeft	betrekking	op
het	plan.
Waterbeleid
De	Europese	Kaderrichtlijn	Water	is 	richtinggevend	voor	de	bescherming	van	de
oppervlaktewaterkwaliteit	in	de	landen	in	de	Europese	Unie.	Aan	alle
oppervlaktewateren	in	een	stroomgebied	worden	kwaliteitsdoelen	gesteld	die	in
2015	moeten	worden	bereikt.	Ruimtelijk	relevant	rijksbeleid	is 	verwoord	in	de	Nota
Ruimte	en	het	Nationaal	Waterplan	(inclus ief	de	stroomgebiedbeheerplannen).
Op	provinciaal	niveau	zijn	de	Omgevingsvis ie	en	de	bijbehorende
Omgevingsverordening	richtinggevend	voor	ruimtelijke	plannen.	Het	Waterschap
Vechtstromen	heeft	de	beleidskaders	van	rijk	en	provincie	nader	uitgewerkt	in	het
Waterbeheerplan	2016-2021.	De	belangrijkste	ruimtelijk	relevante	thema's	zijn
waterveiligheid,	klimaatbestendigheid	omgeving	en	ruimte	voor	waterberging.
Daarnaast	is 	de	Keur	van	Waterschap	Vechtstromen	een	belangrijk	regelstellend
instrument	waarmee	in	ruimtelijke	plannen	rekening	moet	worden	gehouden.
Op	gemeentelijk	niveau	zijn	het	in	overleg	met	Waterschap	Vechtstromen	opgestelde
gemeentelijk	Waterplan	en	het	gemeentelijk	Rioleringsplan	van	belang	bij	het
afwegen	van	waterbelangen	in	ruimtelijke	plannen.
Watersysteem	
In	het	waterbeheer	van	de	21e	eeuw	worden	duurzame,	veerkrachtige
watersystemen	nagestreefd.	Dit	betekent	concreet	dat	droge	perioden	worden
doorstaan	zonder	droogteschade,	vissterfte	en	stank,	en	dat	in	natte	perioden	geen
overlast	optreedt	door	hoge	grondwaterstanden	of	inundaties	vanuit
oppervlaktewateren.	Problemen	worden	niet	afgewenteld	op	andere	gebieden	of

DETAILS
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latere	generaties.	Het	principe	""""eerst	vasthouden,	dan	bergen,	dan	pas
afvoeren""""	is 	hierbij	leidend.	Rijk,	provincies	en	gemeenten	hebben	in	het
Nationaal	Bestuursakkoord	Water	doelen	vastgelegd	voor	het	op	orde	brengen	van
het	watersysteem.
Afvalwaterketen	
Het	zoveel	mogelijk	scheiden	van	vuil	en	schoon	water	is 	belangrijk	voor	het
bereiken	van	een	goede	waterkwaliteit.	Door	te	voorkomen	dat	grote	hoeveelheden
relatief	schoon	hemelwater	door	rioolstelsels 	worden	afgevoerd,	neemt	het	aantal
overstorten	van	verontreinigd	rioolwater	op	oppervlaktewater	af	en	neemt	de
doelmatigheid	van	de	rioolwaterzuivering	toe.	Hierdoor	verbetert	zowel	de	kwaliteit
van	oppervlaktewateren	waarop	overstorten	plaatsvinden	als 	de	kwaliteit	van	het
effluent	ontvangende	oppervlaktewater.	Indien	het	schone	hemelwater	door	middel
van	infiltratie	in	het	gebied	wordt	vastgehouden	alvorens	het	wordt	afgevoerd	naar
oppervlaktewater,	draagt	dit	bovendien	bij	aan	de	duurzaamheid	van	het
watersysteem.	Vandaar	dat	het	principe	""""eerst	schoonhouden,	dan	scheiden,	dan
pas	zuiveren""""	een	belangrijk	uitgangspunt	is 	bij	nieuwe	stedelijke	ontwikkelingen.
Als 	het	hemelwater	niet	wordt	aangekoppeld	of	wordt	afgekoppeld	van	het
bestaande	rioolstelsel	is 	oppervlakkige	afvoer	en	infiltreren	in	de	bodem
uitgangspunt.	Als 	infiltratie	in	de	bodem	niet	mogelijk	is ,	is 	lozing	op	het
oppervlaktewater	via	een	bodempassage	gewenst.
Wateraspecten	plangebied	
Waterhuishouding	Het	plan	loopt	geen	verhoogd	ris ico	op	wateroverlast	als 	gevolg
van	overstromingen.	Het	plan	heeft	geen	schadelijke	gevolgen	voor	de
waterkwaliteit	en	ecologie.	In	het	verleden	is 	er	in	of	rondom	het	plangebied	geen
wateroverlast	of	grondwateroverlast	geconstateerd.	De	toename	van	het	verharde
oppervlak	is 	minder	dan	1500m2.	Het	plangebied	bevindt	zich	niet	binnen	een
beschermingszone	of	herinrichtingszone	langs	een	waterloop,	primair	watergebied,
invloedszone	zuiveringstechnisch	werk	of	een	retentiecompensatiegebied.
Voorkeursbeleid	hemelwaterafvoer	In	het	plan	wordt	het	afvalwater	en	het
hemelwater	behandeld	via	(de	gekozen	optie	wordt	hieronder	bevestigd	met	ja):	een
gemengd	stelsel	een	gescheiden	stelsel:	hemelwater	wordt	geinfiltreerd.	ja	een
gescheiden	stelsel:	hemelwater	wordt	afgevoerd	naar	oppervlaktewater.
hemelwater	wordt	afgevoerd	naar	een	hemelwaterriool	van	een	verbeterd
gescheiden	stelsel.
Aanleghoogte	van	de	bebouwing	Voor	de	aanleghoogte	van	de	gebouwen	(onderkant
vloer	begane	grond)	wordt	een	ontwateringsdiepte	geadviseerd	van	minimaal	80
centimeter	ten	opzichte	van	de	gemiddelde	hoogste	grondwaterstand(GHG).	Bij	een
afwijkende	maatvoering	is 	de	kans	op	structurele	grondwateroverlast	groot.	Bij	het
bouwen	zonder	kruipruimte	kan	worden	volstaan	met	een	geringere
ontwateringsdiepte.	Kelders	dienen	waterdicht	te	zijn.	Om	wateroverlast	en	schade
in	woningen	en	bedrijven	te	voorkomen	wordt	geadviseerd	om	een	drempelhoogte
van	30	centimeter	boven	het	straatpeil	te	hanteren.	Ook	voor	lager,	beneden	het
maaiveld,	gelegen	ruimtes	(kelders,	parkeergarages)	moet	aandacht	worden
besteed	aan	het	voorkomen	van	wateroverlast.	In	het	plan	wordt	er	naar	gestreefd
het	voorkeursbeleid	van	het	waterschap	op	te	volgen.
Watertoetsproces	De	initiatiefnemer	heeft	het	waterschap	Vechtstromen
geinformeerd	over	het	plan	door	gebruik	te	maken	van	de	digitale	watertoets.	De
beantwoording	van	de	vragen	heeft	er	toe	geleid	dat	de	korte	procedure	van	de
watertoets	is 	toegepast.	De	bestemming	en	de	grootte	van	het	plan	hebben	een
geringe	invloed	op	de	waterhuishouding.
De	procedure	in	het	kader	van	de	watertoets	is 	goed	doorlopen.	Het	waterschap
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Vechtstromen	geeft	een	positief	wateradvies.
Algemene	info:	In	de	procedurebepalingen	van	de	Wro	voor	het	bestemmingsplan	is
opgenomen	dat	de	kennisgeving	wordt	toegezonden	aan	de	instanties	die	bij	het
overleg	zijn	betrokken.	De	terinzagelegging	van	het	bestemmingsplan	kunt	u	zenden
aan	kennisgevingwro@vechtstromen.nl.
Verklaring	Dit	document	is 	een	automatisch	gegenereerd	bestand	op	basis 	van	de
door	u	ingevulde	gegevens.	U	bent	akkoord	gegaan	met	de	door	u	ingevulde
gegevens	en	heeft	verklaard	dat	alles	naar	waarheid	is 	ingevuld.	""	"

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Pluimersdijk 7 
Diepenheim' met identificatienummer NL.IMRO.1735.BGxPluimersdk7-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- en uitbouwen:

een gebouw dat is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding 
staat en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.6  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 eigen woning wordt uitgeoefend, waarbij ten 
hoogste 25% van de oppervlakte van de woning inclusief (bij)gebouwen wordt gebruikt 
met een maximum van 50 m² en de woning in overwegende mate haar woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in 
overeenstemming is;

1.7  afwijken van de bouwregels en/of van de gebruiksregels:

een afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke 
ordening;

1.8  agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van producten door middel 
van het telen van gewassen en/of het houden, fokken en/of africhten van dieren, met 
dien verstande dat gebruiksgerichte paardenhouderijen niet zijn toegestaan;

 
158  vastgesteld



 Buitengebied Hof van Twente, herziening Pluimersdijk 7 Diepenheim
 

1.9  archeologisch deskundige:

de regionaal (beleids)archeoloog of een andere door het college van burgemeester en 
wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologische 
monumentenzorg;

1.10  archeologische relicten

zaken welke zijn overgebleven uit een vroeger tijd en getuigen van een toestand die 
toenmaals was, en daarmee cultuurhistorisch waardevol zijn;

1.11  archeologische verwachting:

een toegekende hoge, middelhoge of lage archeologische verwachting in verband met 
de kennis en wetenschap van de in dat gebied te verwachten overblijfselen van 
menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.12  archeologische waarde:

een toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en studie van de in 
dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit 
het verleden;

1.13  archeologisch onderzoek:

onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of geofysisch onderzoek en/of graven en/of 
begeleiden) verricht door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College van de 
Archeologische Kwaliteit (CvAK/SIKB), beschikkend over een opgravingsvergunning ex 
artikel 39 MW en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie;

1.14  bebouwing:

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

1.15  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;

1.16  begane grondvloer:

de vloer van een gebouw, niet zijnde een keldervloer, op het peil:niveau;

1.17  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;
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1.18  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.19  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.20  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;

1.21  bijgebouw:

een vrijstaand gebouw, dat door zijn vorm, functie, situering en/of afmetingen 
ondergeschikt is aan dat op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

1.22  bouwen:

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

1.23  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.24  bouwlaag:

het geheel van op gelijke of nagenoeg gelijke vloerhoogte gelegen ruimten in een 
gebouw, uitgezonderd kelders;

1.25  bouwperceel:

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

1.26  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.27  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;

1.28  erf:

de door kadastrale grenzen dan wel door herkenbare andere perceelsbegrenzing 
afgebakende gronden, die direct zijn gelegen bij een gebouw met een zelfde 
bestemming;
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1.29  evenement:

een georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, themadag of -week in de 
vorm van een voor publiek bestemde uitvoering/ verrichting van vermaak op het gebied 
van sport, muziek of op sociaal-cultureel vlak;

1.30  gebouw:

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

1.31  gebruiken:

het gebruiken, doen gebruiken en/of laten gebruiken;

1.32  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;

1.33  huishouden:

een persoon die of groep personen die gezamenlijk een huishouding voert;

1.34  inrichtingsplan

een plan bij realisering van nieuwe bouw- en/of gebruiksmogelijkheden waarin de 
ruimtelijke inpassing hiervan in de bestaande situatie wordt beschreven;

1.35  internetverkoop

het verkopen van goederen via internet, waarbij de goederen elders worden bezorgd en 
er geen sprake is van voor publiek toegankelijke winkelruimte of showroom en het ter 
plaatse afhalen van goederen;

1.36  karakteristieke bebouwing

gebouwen die zijn aangewezen als Rijksmonument of gemeentelijk monument, 
alsmede gebouwen met een typisch Twentse bouwstijl of bebouwing die deel uitmaakt 
van een beeldbepalend ensemble, dan wel bebouwing die door de welstandscommissie 
of de ervenconsulent van het Oversticht als zodanig kan worden aangemerkt;

1.37  omgevingsvergunning:

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht;

1.38  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde , of van werkzaamheden:

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

1.39  overig bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en 
duurzaam met de aarde is verbonden;
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1.40  peil:

a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: 35 cm boven 
de kruin van die weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst en 
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde bouwhoogte van het 
aansluitend terrein;

1.41  permanente bewoning:

het gebruiken/bewonen als hoofdverblijf gedurende een aaneengesloten periode van 
meer dan vier weken, dan wel voor recreatieve verhuur aan één en dezelfde persoon 
gedurende meer dan 35 dagen per jaar;

1.42  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
tegen vergoeding;

1.43  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;

1.44  stacaravan:

een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen en met één woon/bouwlaag, dat mede 
gelet op de afmetingen, kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze 
op de verkeerswegen ook over grotere afstanden als een aanhangsel van een auto te 
worden voortbewogen;

1.45  traditionele bebouwing

bebouwing met een typisch Twentse bouwstijl die aansluit op de karakteristiek van ter 
plaatse aanwezige bebouwing en die wordt/is opgericht met gebruik van traditionele 
voor de streek kenmerkende materialen;

1.46  trekkershut:

een recreatieverblijf van eenvoudige houtenconstructie en beperkte omvang, voor 
(nacht)verblijf en niet permanente bewoning door passanten;

1.47  uitvoeren:

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven;

1.48  verblijfsrecreatie:

recreatie in ruimten welke zijn bestemd of opgericht voor recreatief nachtverblijf in de 
vorm van kampeermidelen, stacaravans of trekkershutten door personen die hun 
hoofdwoonverblijf elders hebben;
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1.49  voorgevel:

de gevel van een gebouw die in architectonisch opzicht, dan wel gelet op de 
bestemming, als voorkant van dat gebouw kan worden aangemerkt;

1.50  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;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  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;

2.2  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.3  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord 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 scheidsmuren) en de buitenzijde van daken van 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 perceelgrenzen:

tussen de grenzen van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar 
die afstand het kortst is;

2.7  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.

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten vanuit het hart van een lijn.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Wonen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Vab' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maximaal één woning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 

vab';
b. aan huis verbonden beroepen;
c. bed & breakfast;
d. ontsluitingsvoorzieningen en ontsluitingsvoorzieningen voor naastgelegen 

bestemmingen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, groenvoorzieningen, 
voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, tuinen en erven.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Woningen

Woningen voldoen aan de volgende kenmerken:
a. goothoogte is maximaal 4 m;
b. bouwhoogte is maximaal 10 m;
c. de inhoud bedraagt maximaal 750 m³.

3.2.2  Bijgebouwen

Bijgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
a. de afstand tot het hoofdgebouw bedraagt maximaal 25 m;
b. oppervlakte maximaal 150 m²;
c. goothoogte maximaal 3 m;
d. bouwhoogte maximaal 6 m.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:
a. erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het 

hoofdgebouw 1 m;
b. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het 

hoofdgebouw 2 m;
c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.

3.2.4  Toepassing bouwregels

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de 
algemene bouwregels zoals opgenomen in Artikel 7 in acht genomen.
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3.2.5  Aanduiding 'specifieke vorm van wonen - vab'

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2.1 geldt ter plaatse van de bestemming 
'specifieke vorm van wonen - vab'
a. uitsluitend de bestaande gebouwen zijn toegestaan;
b. herbouw en/of nieuwbouw van gebouwen is niet toegestaan.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van 
en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 
bestemming 'Wonen - Vab' overeenkomstig de in lid 3.1 opgenomen 
bestemmingsomschrijving zonder dat binnen een jaar na het in werking treden van het 
plan volledig uitvoering is uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van 
de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen erfinrichtingsplan 
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

3.4.1  Afwijken van de voorwaardelijke verplichting

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder 1 indien in 
plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in het erfinrichtingsplan in 
Bijlage 1 andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat:
a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in het Erfinrichtingsplan in 

Bijlage 1 opgenomen landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk 
beschermingsniveau van de landschappelijke waarden waarvoor de in het 
genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies 
en waarden.
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Artikel 4  Waarde - Archeologische verwachting 2

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 2' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming 
en veiligstelling van archeologische waarden.

4.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mogen 
geen nieuwe gebouwen worden gebouwd en bestaande en legale gebouwen niet 
worden vergroot.

4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Afwijk ing gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2 ten 
behoeve van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 
andere, voor deze gronden geldende bestemmingen, mits is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen 
worden geschaad.

4.3.2  Uitzondering

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.3.1 is niet vereist, indien:
a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat 

op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten 
aanwezig zijn;

b. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, 
waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande en legale fundering 
wordt benut;

c. de, voor het bouwen benodigde, grondbewerkingen niet dieper zijn dan 0,40 m 
vanaf maaiveld of het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 5.000 m2.

4.3.3  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 4.3.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de 
archeologisch deskundige: omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen 
voorwaarden.

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

4.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 4.1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit 
te voeren:
a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het bodem verlagen of afgraven van gronden;
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,40 m vanaf maaiveld;
d. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 

waterpartijen en het aanbrengen van drainage;
e. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
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f. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden 
en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

g. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport- energie- of 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies.

4.4.2  Voorwaarde

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.4.1 wordt slechts verleend, indien 
door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden, dan wel door de 
daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de archeologische waarden niet 
onevenredig (kunnen) worden geschaad.

4.4.3  Uitzondering

Het in artikel 4.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing, indien:
a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande 

bestratingen en beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van 
kabels en leidingen;

b. er sprake is van bodemingrepen kleiner dan 5.000 m² of van bodemingrepen niet 
dieper dan 0,40 m vanaf maaiveld;

c. op basis van bureauonderzoek, inventariserend of aanvullend archeologisch 
vooronderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige 
archeologische relicten aanwezig zijn;

d. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:
1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning 

als bedoeld in artikel 4.4.1 of een ontgrondingvergunning;
e. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden op aanvullend of definitief 

archeologisch onderzoek zijn gericht.

4.4.4  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 4.4.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij een 
archeologisch deskundige: omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad en eventueel te stellen voorwaarden.
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Artikel 5  Waarde - Archeologische verwachting 3

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 3' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming 
en veiligstelling van archeologische waarden.

5.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mogen 
geen nieuwe gebouwen worden gebouwd en bestaande en legale gebouwen niet 
worden vergroot.

5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Afwijk ing gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2 ten 
behoeve van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 
andere, voor deze gronden geldende bestemmingen, mits is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen 
worden geschaad.

5.3.2  Uitzondering

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3.1 is niet vereist, indien:
a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat 

op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten 
aanwezig zijn;

b. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, 
waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande en legale fundering 
wordt benut;

c. de, voor het bouwen benodigde, grondbewerkingen niet dieper zijn dan 0,40 m 
vanaf maaiveld of het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 10 ha.

5.3.3  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 5.3.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de 
archeologisch deskundige: omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen 
voorwaarden.

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

5.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 5.1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit 
te voeren:
a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het bodem verlagen of afgraven van gronden;
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,40 m vanaf maaiveld;
d. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 

waterpartijen en het aanbrengen van drainage;
e. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
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f. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden 
en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

g. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport- energie- of 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies.

5.4.2  Voorwaarde

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.4.1 wordt slechts verleend, indien 
door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden, dan wel door de 
daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de archeologische waarden niet 
onevenredig (kunnen) worden geschaad.

5.4.3  Uitzondering

Het in artikel 5.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing, indien:
a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande 

bestratingen en beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van 
kabels en leidingen;

b. er sprake is van bodemingrepen kleiner dan 10 ha of van bodemingrepen niet dieper 
dan 0,40 m vanaf maaiveld;

c. op basis van bureauonderzoek, inventariserend of aanvullend archeologisch 
vooronderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige 
archeologische relicten aanwezig zijn;

d. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:
1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning 

als bedoeld in artikel 39.4.1 of een ontgrondingvergunning;
e. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden op aanvullend of definitief 

archeologisch onderzoek zijn gericht.

5.4.4  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 5.4.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij een 
archeologisch deskundige: omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad en eventueel te stellen voorwaarden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  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 7  Algemene bouwregels

7.1  Bestaande maatvoering

7.1.1  Bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van bouwwerken

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van 
bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen meer bedraagt dan in de regels van 
dit plan is toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud in 
afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

7.1.2  Bestaande afstand bouwwerken

In die gevallen dat de bestaande afstand van bouwwerken, die in overeenstemming met 
het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen 
minder bedraagt dan in de regels van dit plan is voorgeschreven, geldt die afstand in 
afwijking daarvan als minimaal toegestaan.

7.1.3  Bestaande dakhelling

In die gevallen dat de bestaande dakhelling van gebouwen, die in overeenstemming met 
het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen 
minder bedraagt dan in de regels van dit plan is voorgeschreven, geldt die dakhelling in 
afwijking daarvan als minimaal toegestaan.

7.1.4  Bestaande oppervlaktes

Het bepaalde in artikel 7.1.1 met betrekking tot de bestaande oppervlakte is niet van 
toepassing in geval van sloop en herbouw van bestaande bijgebouwen.

7.1.5  Bestaande inhoud

Het bepaalde in artikel 7.1.1 met betrekking tot de bestaande inhoud is niet van 
toepassing in geval van sloop en herbouw van bestaande woningen.

7.2  Dakhelling gebouwen

7.2.1  Dakhelling gebouwen

De dakhelling van gebouwen bedraagt minimaal 18° met uitzondering van 
ondergeschikte aan- en uitbouwen tenzij anders bepaald in hoofdstuk 2.

7.2.2  Afwijken dakhelling

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 7.2.1 voor het 
toestaan van een lagere dakhelling in het geval van bijzondere bouwvormen die door de 
welstandscommissie als zodanig zijn aangemerkt.

7.3  Situering woningen

7.3.1  Afstand woning tot agrarisch bedrijf

De afstand van een (bedrijfs)woning tot een bouwvlak van een agrarisch bedrijf bedraagt 
minimaal 50 m, dan wel de bestaande kleinere afstand.

7.4  Situering bijgebouwen 

Voor het bouwen van bijgebouwen geldt dat deze uitsluitend mogen worden gebouwd 
op een afstand van minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de, op het 
betrokken bouwperceel gelegen (bedrijfs)woning.
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7.4.1  afwijk ing

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.4 voor het 
toestaan van het bouwen van bijgebouwen voor de voorgevel van de, op het betrokken 
bouwperceel gelegen (bedrijfs)woning, mits er achter de voorgevel geen ruimte is 
vanwege bijvoorbeeld de ligging aan de openbare weg.
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Artikel 8  Algemene aanduidingsregels

8.1  Vrijwaringszone - radar

8.1.1  Aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - radar' zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een radarverstoringsgebied.

8.1.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen mag niet hoger 
worden gebouwd dan 45 m.

8.1.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.1.2 voor 
het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is gevraagd aan de 
beheerder van het radarverstoringsgebied. 
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

9.1  Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval verstaan:
a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met 

uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte 
gebruik en onderhoud;

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het 
gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een 
zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en 
onderhoud;

c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten 
behoeve van prostitutie;

d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatie, anders dan de 
regels van de bestemmingen toestaan;

e. een gebruik van recreatiewoningen, stacaravans, plattelandsappartementen, 
boerderijkamers en trekkershutten ten behoeve van permanente bewoning en/of 
zorgvoorzieningen.

f. het (zelfstandig) bewonen van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  Afwijking herbouw karakteristieke woningen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de maximaal toegestane 
inhoudsmaat van een woning met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. de inhoud bedraagt maximaal de inhoud van de bestaande en legale woningen met 

de aangebouwde bedrijfsruimte;
b. de afwijking is alleen van toepassing op woningen:

1. met een voor de streek kenmerkende bouwstijl;
2. die zijn gesitueerd binnen een traditioneel erfensemble;
3. waarvan de karakteristieke gevelindeling verloren is gegaan en niet kan worden 

hersteld;
4. waarvan de oorspronkelijke bouwkundige karakteristiek niet in redelijkheid is te 

herstellen;
5. de oorspronkelijke bouwstijl wordt teruggebouwd;

c. het bepaalde onder b is aangetoond door middel van een bouwhistorisch en 
bouwkundig onderzoek;

d. het traditionele erfensemble blijft behouden;
e. de bouwhoogte bedraagt maximaal de bestaande bouwhoogte;
f. de goothoogte bedraagt maximaal de bestaande goothoogte;
g. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 

middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een 
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.

10.2  Afwijking bijgebouwen tot 450 m2

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken voor het bouwen van één of meer 
bijgebouwen binnen een woonbestemming tot een gezamenlijke oppervlakte van meer 
dan 150 m², mits:
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen niet meer bedraagt dan 450 m²;
b. binnen de gemeente Hof van Twente het tweevoudige van de nieuw te bouwen 

oppervlakte wordt gesloopt;
c. de op het erf bestaande karakteristieke bebouwing behouden blijft;
d. de nieuw te bouwen bijgebouwen aansluiten bij de (karakteristiek van de) te 

handhaven bebouwing;
e. uit een inrichtingsplan blijkt dat de erfstructuur wordt gehandhaafd dan wel 

verbeterd, zowel ten aanzien van beplanting als bebouwing;
f. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en 

gebruikers van omliggende gronden.

10.3  Afwijking evenementen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan voor het tijdelijk gebruik 
van gronden voor evenementen, mits:
a. er voldoende parkeerplaatsen al dan niet op eigen terrein aanwezig zijn;
b. de aan te brengen voorzieningen tijdelijk zijn wat inhoudt dat het houden van een 

evenement niet mag leiden tot onomkeerbare voorzieningen en/of ingrepen;
c. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun 

ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
d. de belangen van eigenaars en/of gebruikers van betrokken of nabijgelegen gronden 

niet onevenredig worden geschaad.
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10.4  Afwijking kleinschalige duurzame energievoorzieningen

Voor zover niet vergunningsvrij, kan bij een omgevingsvergunning worden afgeweken van 
de regels van het plan voor:
a. het bouwen en gebruiken van één of meer collectoren voor warmteopwekking of één 

of meer panelen voor elektriciteitsopwekking met een maximale hoogte van 2 meter 
binnen bouwpercelen dan wel in een zone van 50 m vanaf de grens van het 
bouwperceel, met dien verstande dat de bouwhoogte wordt gemeten vanaf maaiveld 
en onder voorwaarde dat:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming 

gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
2. sprake is van een goede landschappelijke inpassing en voor zover aanwezige 

cultuurhistorische, natuur- en landschapswaarden niet in onevenredige mate 
worden geschaad.

10.5  Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van zend-, ontvang- en/of sirenemasten 

wordt vergroot tot maximaal 40 m;
b. van de regels en de bouw toestaan van niet voor bewoning bestemde gebouwen 

met een oppervlakte van ten hoogste 75 m2 en een bouwhoogte van ten hoogste 4 
m ten dienste van het openbaar nut, zoals schakelhuisjes, wachthuisjes, 
transformatorhuisjes, telefooncellen, vleermuizenkelders, alsmede andere 
bouwwerken, zoals muurtjes, standbeelden, kleine religieuze bouwwerken en 
lichtmasten; gasdrukmeetstations en verkooppunten voor motorbrandstoffen 
uitgezonderd.

c. de regels en toestaan dat de ashoogte van windmolens wordt vergroot tot 
maximaal 25 m. Waarbij overeenstemming wordt bereikt met de leidingbeheerder 
(in vooroverleg) indien er een gasleiding zich binnen de high impact zone van de 
windturbine bevindt;

d. de regels en toestaan dat een uitkijktoren gebouwd mag worden met een maximale 
hoogte van 15 m.

10.6  Voorwaarden algemene afwijkingsregels

Afwijking als bedoeld in artikel 10.5 kan slechts worden toegepast, mits:
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig 

worden geschaad.
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels

11.1  Algemene wijzigingsregel

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor:
a. het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van 

bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven;
2. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
3. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet 

onevenredig worden geschaad;
b. de reconstructie van de binnen het plangebied gelegen wegen, met dien verstande 

dat de op de kaart gegeven bestemming 'Verkeer' ter weerszijden van de weg met 
ten hoogste 2,5 m mag worden verbreed.
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Artikel 12  Algemene procedureregels

Ten aanzien van de in dit plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden zal de 
uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan moeten zijn gewaarborgd, in verband waarmee in 
elk geval aangetoond moet worden dat:
a. bodemsanering niet noodzakelijk is dan wel vóór uitvoering van het wijzigingsplan 

zal plaatsvinden;
b. met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat wordt 

gerealiseerd;
c. met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt 

gerealiseerd, dan wel dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;
d. met betrekking tot geurhinder een aanvaardbaar leefklimaat wordt gerealiseerd;
e. beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden 

geschaad;
f. het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen 
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan. 

Dit artikel 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 bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan.

13.2  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 het 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 het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden 
dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan.
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Artikel 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

'Regels van het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Pluimersdijk 7 Diepenheim'.
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Bijlagen regels
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