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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Wethouder 
Goselinkstraat 5 te Hengevelde, in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente 
(hierna: plangebied). Ter plaatse is een woonperceel aanwezig met een woning en 
bijgebouw en omliggende agrarische gronden. Het voornemen bestaat om naast deze 
woning een nieuwe woning met bijgebouw te bouwen middels de Rood voor 
rood-regeling zoals verwoord in de beleidsnota 'Grond voor gebruik' van de gemeente 
Hof van Twente. 

Op basis van de Rood voor rood-regeling kan in ruil voor het slopen van minimaal 1.000 
m2 aan landschapsontsierende bedrijfsbebouwing het recht op een compensatiewoning 
worden verkregen. In het kader van voorgenomen ontwikkeling wordt aan het minimale 
sloopoppervlak voldaan door 102 m2 aan de Wethouder Goselinkstraat 5 te slopen. 
Verder wordt 867 m2 van te slopen bebouwing aan de Gelselaarseweg 10 in Markelo 
ingezet. Het restant van 22 m2 wordt verkregen uit een sloopvoucher. 

De slooplocatie aan de Gelselaarseweg 10 in Markelo wordt eveneens met dit 
bestemmingsplanherziening herbestemd (hierna: slooplocatie). Momenteel bevat deze 
locatie een agrarische bestemming met enkele (voormalige) agrarische schuren. Deze 
worden niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt en zijn daarmee als 
landschapontsierend aan te merken. Het voornemen bestaat voor deze locatie uit het 
slopen van 867 m2 aan bebouwing. De locatie zal worden bestemd als regulier woonerf. 
De bestaande woningen en overige gebouwen blijven hierbij behouden en ook zal de 
aanwezige groenstructuur behouden blijven en worden versterkt. 

De voorgenomen ontwikkelingen zijn niet in overeenstemming met de geldende 
bestemmingsplan. Op beide locaties dient de sloop te worden geborgd en de erven te 
worden voorzien van een passende woonbestemming. Daarnaast is in het plangebied 
maximaal één woning per bestemmingsvlak mogelijk is. Daarbij ligt de beoogde 
compensatiewoning (deels) buiten de ter plaatse geldende woonbestemming en binnen 
gronden die zijn bestemd als 'Agrarisch'. 

Om voorliggend initiatief mogelijk te maken is 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 en de slooplocatie liggen in het buitengebied van de gemeente Hof van 
Twente. 
De indicatieve ligging van deze locaties is in onderstaande afbeelding 1.1 weergegeven, 
waarbij de slooplocatie met blauw en het plangebied met rood is aangeduid. 
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Afbeelding 1.1 Ligging van het plangebied en slooplocatie in de gemeente Hof van Twente (Bron: 
PDOK)

Het plangebied ligt aan de Wethouder Goselinkstraat 5 te Hengevelde, ten noorden van 
de kern Hengevelde. De indicatieve ligging van het plangebied ten opzichte van de kern 
Hengevelde (rode ster) en de directe omgeving (rode omlijning) wordt weergegeven in 
afbeelding 1.2. Voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar de verbeelding.

Afbeelding 1.2 Ligging van het plangebied ten opzichte van Hengevelde en de directe omgeving 
(Bron: PDOK)

De slooplocatie ligt aan de Gelselaarseweg 10 in Markelo ten zuidwesten van de 
Diepenheim. De indicatieve ligging van de slooplocatie opzichte van de kern 
Diepenheim (blauwe ster) en de directe omgeving (blauwe cirkel) wordt weergegeven in 
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afbeelding 1.3. Voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar de verbeelding.

Afbeelding 1.3 Ligging van de slooplocatie ten opzichte van Diepenheim en de directe omgeving 
(Bron: PDOK)

1.3  De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Wethouder Goselinkstraat 5 Hengevelde" bestaat uit de volgende stukken: 

verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1735.BGxWthGoslnk5-OP10) en een renvooi; 
regels (met bijbehorende bijlagen);
deze toelichting.

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 en slooplocatie liggen binnen de grenzen van het bestemmingsplan 
"Buitengebied Hof van Twente" dat is vastgesteld op 18 december 2012. Daarna is dit 
plan nog meerdere keren herzien en vastgesteld; het meest recent op 9 december 
2015. 

Ten aanzien van de planologische situatie zijn bij voorliggend initiatief de regels en de 
verbeelding van de meest recentste versie van het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof 
van Twente' van belang. In afbeelding 1.4 is een uitsnede van de verbeelding van het 
bestemmingsplan opgenomen. Het plangebied is hierin aangegeven met de rode 
contour. In afbeelding 1.5 is ditzelfde voor de slooplocatie gedaan, maar dan met een 
blauwe contour. 
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Afbeelding 1.4 Uitsnede bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente" betreffende het plangebied 
(Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

Afbeelding 1.5 Uitsnede bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente" betreffende de 
slooplocatie (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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1.4.2  Beschrijving bestemmingen

De gronden binnen het plangebied zijn op basis van het geldende bestemmingsplan 
bestemd met de enkelbestemmingen 'Wonen' en 'Agrarisch'. En deze gronden hebben 
een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' en de 
gebiedsaanduidingen 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' en 'vrijwaringszone - 
radar'. De slooplocatie heeft een bestemming 'Agrarisch' met een bouwvlak. Tevens 
gelden er de dubbelbestemmingen ''Waarde - Archeologische verwachting 1' en voor het 
noordwestelijke deel 'Waarde - Archeologische verwachting 2'. Tot slot geldt op de 
slooplocatie de gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone - 
landbouwontwikkelingsgebied' 

'Wonen'

Gronden met deze bestemming 'Wonen' zijn onder meer bestemd voor maximaal één 
woning per bestemmingsvlak, aan huis verbonden beroepen en 
ontsluitingsvoorzieningen met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, groenvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, tuinen 
en erven. De woningen mogen een maximale goothoogte hebben van 4 meter en een 
bouwhoogte van maximaal 10 meter. 

'Agrarisch'

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor de uitoefening 
van een grondgebonden agrarisch bedrijf, met dien verstande dat van de 
bedrijfsgebouwen uitsluitend één bouwlaag mag worden gebruikt voor het houden van 
dieren, het hobbymatig agrarisch gebruik buiten het bouwvlak mag plaatsvinden, water 
en voorzieningen voor de waterhuishouding, de bestaande nutsvoorzieningen met 
bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, parkeervoorzieningen, 
groenvoorzieningen, tuinen en erven. Bedrijfsgebouwen, teeltondersteunende 
voorzieningen en bedrijfswoningen worden gebouwd binnen het bouwvlak. Ter plaatse 
van het plangebied is geen bouwvlak opgenomen. De slooplocatie bevat wel een 
bouwvlak. 

'Waarde - Archeologische verwachting 1' en 'Waarde - Archeologische 
verwachting 2'

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 1' en 'Waarde - Archeologische 
verwachting 2' aangewezen gronden zijn 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 2.500 m2 respectievelijk 5.000 m2.

'Reconstructiewetzone - verwevingsgebied' en 'reconstructiewetzone - 
landbouwontwikkelingsgebied' 

Voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - 
verwevingsgebied' en 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied', gelden de 
regels zoals opgenomen in de bestemming 'Agrarisch' voor de afzonderlijke gebieden.

'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.
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1.4.3  Strijdigheid

Binnen het bestemmingsvlak 'Wonen' is slechts één woning toegestaan. Daarnaast zijn 
agrarische gronden bestemd voor agrarische doeleinden en niet voor wonen zonder 
agrarische link. Voorliggend plan voorziet in het bouwen van een woning naast de 
bestaande woning binnen het plangebied en het omzetten van het agrarische bouwvlak 
op de slooplocatie. Het is daarmee niet in overeenstemming met het geldende 
bestemmingsplan, aangezien binnen een woonbestemming slechts één woning is 
toegestaan en op de slooplocatie geen agrarische bedrijvigheid plaatsvindt. Verder 
dient de landschappelijke inpassing te worden geborgd. Derhalve 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

2.1  Plangebied

Het plangebied ligt aan de Wethouder Goselinkstraat 5 in het buitengebied van de 
gemeente Hof van Twente, op circa 250 meter ten noorden van de kern Hengevelde. 
Hierna wordt kort ingegaan op de ruimtelijke structuur van het plangebied en de directe 
omgeving. 

De omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit agrarische gronden, met 
verspreid liggende woonpercelen en agrarische bedrijfspercelen. De omgeving wordt 
getypeerd als 'kampen en essen". In de kampen en essen zijn de verspreid liggende of 
in buurtschappen georganiseerde boerenerven los van opzet. Groepjes eiken 
vervlechten de erven met hun omgeving. Ingezet wordt op landbouw in combinatie met 
behoud van de onregelmatige verkaveling, de houtwallen en de boomgroepen. Ook de 
open essen dienen gespaard te blijven. Op steeds meer plaatsen worden de oude 
boerderijen door burgers bewoond. Ook komt het voor dat op de plaats van de boerderij 
een nieuw woonhuis wordt gezet.

Het plangebied zelf bestaat uit een woning met bijgebouw en omliggende tuin en erf en 
een voormalig bijgebouw dat reeds gesloopt is. Daarnaast bestaat het plangebied uit 
agrarische gronden en enkele bomen.

In afbeelding 2.1 is middels een luchtfoto de huidige situatie van het plangebied 
weergegeven. Het plangebied is hierin indicatief weergegeven met rode contour. 

Afbeelding 2.1 Luchtfoto huidige situatie plangebied (Bron: PDOK, bewerkt)
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2.2  Slooplocatie

De slooplocatie ligt aan Gelselaarseweg 10 te Markelo in het buitengebied van de 
gemeente Hof van Twente, op circa 3,7 kilometer ten zuidwesten van de kern 
Diepenheim en circa 5,2 kilometer ten zuiden van de kern Markelo. 

De omgeving van de slooplocatie bestaat voornamelijk uit agrarische gronden, met 
verspreid liggende woonpercelen en agrarische bedrijfspercelen. 

De slooplocatie zelf bestaat uit een (voormalig) agrarisch erf, met twee 
(bedrijfs)woningen (huisnummer 10 en 12), waarbij bij een van de woningen 
(huisnummer 12, oostelijke woning) sprake is van een inwoonsituatie. Daarnaast 
hebben de woningen meerdere bijgebouwen, waarbij de woning met huisnummer 10 
meerdere landschapontsierende bebouwing heeft die wordt gesloopt. Beide woningen 
hebben een omliggende tuin en erf. Daarnaast bestaat de slooplocatie uit agrarische 
gronden en bebossing. 

In afbeelding 2.2 is middels een luchtfoto de huidige situatie van de slooplocatie 
weergegeven. De slooplocatie is hierin indicatief weergegeven met blauwe contour. 

Afbeelding 2.2 Luchtfoto huidige situatie slooplocatie (Bron: PDOK, bewerkt)
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

3.1  Gewenste situatie

De laatste jaren beëindigen steeds meer agrariërs hun bedrijfsactiviteiten. Hierdoor 
komt de voormalige bedrijfsbebouwing leeg te staan. Er wordt enerzijds gezocht naar 
mogelijkheden tot hergebruik van de bebouwing en anderzijds naar maatregelen om de 
sloop te bevorderen. Om dit laatste te bewerkstelligen heeft de gemeente Hof van 
Twente de beleidsregel Rood voor Rood opgesteld. Het doel dat de gemeente voor ogen 
heeft is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van landelijk gebied. Dit doel is onder 
andere te bewerkstelligen door de sloop van landschapsontsierende bedrijfsgebouwen. 
De regeling gaat uit van de sloop van een minimum oppervlakte van 1.000 m2, waarvoor 
ter compensatie een nieuwe woning kan worden gerealiseerd.

3.1.1  Plangebied

Binnen de begrenzing van het plangebied bevindt zich een woning met bijgebouw en 
een landschapontsierend bijgebouw. Middels toepassing van de Rood voor 
rood-regeling voorziet voorliggende ontwikkeling in de sloop van 1.000 m2 
landschapontsierende bebouwing in de gemeente Hof van Twente: 102 m2 van het 
plangebied, 876 m2 van de Gelselaarseweg 10 te Markelo en 22 m2 middels een 
sloopvoucher. Binnen het plangebied is de schuur (102 m2) reeds gesloopt (E in 
onderstaande afbeelding). Voor deze sloopmeters zal een (compensatie)woning met 
bijgebouw worden gebouwd aan de Wethouder Goselinkstraat 5. 

Het eindbeeld binnen het plangebied is een woonperceel met twee woningen. Het 
geheel wordt landschappelijk ingepast middels een erfinrichtingsplan. In afbeelding 3.1 
is een uitsnede van het erfinrichtingsplan opgenomen. 
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Afbeelding 3.1 Erfinrichtingsplan Wethouder Goselinkstraat 5 (Bron: De Eeckhof)

Het plangebied bestaat uit twee separate woonerven waar op beide een woning (A en 
C) met bijgebouw (B en D) gesitueerd zijn. Rondom de woningen komt een gazon (10) 
en verschillende bomen (4, 5, 8, 9). Beide erven worden ontsloten middels een oprit (1) 
en hebben een haag ter afscheiding van het perceel (2 en 3). Daarnaast komt er een 
singel (7) ter afscheiding van de rest van het perceel (11). 

3.1.2  Slooplocatie

Binnen de begrenzing van de slooplocatie bevinden zich twee woningen met 
bijgebouwen en landschapontsierend (voormalige) agrarische gebouwen. Deze te 
slopen agrarische gebouwen hebben gezamenlijk een oppervlakte van 876 m2. In 
onderstaande afbeelding zijn deze te slopen gebouwen aangeduid met blauw. 
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Afbeelding 3.2 Te slopen bebouwing Gelselaarseweg 10 (Bron: De Eeckhof)

Het eindbeeld binnen de slooplocatie is een woonperceel met de bestaande aantal 
woningen. Met de gronden en bebouwing rondom de woning Gelselaarseweg 12 wordt 
niets gedaan. Dit blijft zoals het momenteel is. De gronden en bebouwing rondom de 
Gelselaarseweg 10 wordt na de sloop van de bebouwing landschappelijk ingepast 
middels een erfinrichtingsplan. In afbeelding 3.3 is een uitsnede van het 
erfinrichtingsplan opgenomen. 
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Afbeelding 3.3 Erfinrichtingsplan Gelselaarseweg 10 (Bron: De Eeckhof)

De slooplocatie bestaat voor de Gelselaarseweg 10 uit de woning met bijgebouwen die 
blijven bestaan (3). Ook de omliggende houtsingel blijft bestaan en zal verder 
geoptimaliseerd worden (2). Ter plaatse van de gesloopte bebouwing zal een gazon 
gerealiseerd worden (4). De solitaire bomen (5) en omliggende weiland (1) blijven 
eveneens behouden. 

3.2  Verkeer en parkeren

3.2.1  Algemeen

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de 
parkeerbehoefte en verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. De 
gemeente Hof van Twente heeft eigen parkeernormen vastgesteld. Voor het berekening 
van de verkeersgeneratie worden berekeningen uitgevoerd op basis van de publicatie 
'Toekomstbestendig parkeren', publicatie 381 (december 2018)' van het CROW. Het 
CROW ontwikkelt en publiceert kennis onder andere op het gebied van verkeer. Deze 
kencijfers zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten. 
De kencijfers zijn landelijk (en juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest 
betrouwbare gegevens met betrekking tot het bepalen van de verkeergeneratie. 
Overigens wordt opgemerkt dat bij iedere functie, in de CROW-publicatie, een 
maximum en minimum wordt genoemd. Dit is de bandbreedte. Veelal wordt bij nieuwe 
ontwikkelingen het gemiddelde gehanteerd.

Bij het gebruik van kencijfers moet rekening worden gehouden met onder meer de 
bereikbaarheidskenmerken van de locatie.
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3.2.2  Uitgangspunten

Qua verstedelijkingsgraad en stedelijke zone worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:

verstedelijkingsgraad: weinig stedelijk (gemeente Hof van Twente);
stedelijke zone: buitengebied;
functies: bestaand: 'woning koop vrijstaand'; compensatiewoning: 'woning koop 
vrijstaand';
parkeernorm: 2,4 parkeerplaatsen per woning;
verkeersgeneratie: gemiddeld 8,2 verkeersbewegingen per woning per 
weekdagetmaal.

3.2.3  Parkeren plangebied

Op basis van bovenstaande gegevens is er sprake van een parkeerbehoefte van (2 x 2,4 
= 4,4) afgerond 5 parkeerplaatsen binnen het plangebied. Parkeren ten behoeve van de 
nieuwe en bestaande 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. 

3.2.4  Verkeersgeneratie plangebied

Op basis van bovenstaande gegevens is er sprake van een verkeersgeneratie van circa 
(2 x 8,2 = 16,4) afgerond 17 verkeersbewegingen per weekdagetmaal voor de twee 
woningen binnen het plangebied. Omdat er sprake is van een toevoeging van één 
woning, zal de verkeersgeneratie met afgerond 9 verkeersbewegingen per weekdag 
etmaal toenemen. 

Voor de bestaande woning wordt gebruik gemaakt van de bestaande in- en uitrit aan de 
Wethouder Goselinkstraat 5. De nieuw toe te voegen woning wordt via een in- en uitrit 
ontsloten op de Keupersveenweg, die uitkomt op de Wethouder Goselinkstraat. Zowel 
de bestaande als de nieuwe in- en uitrit zullen op een veilige en overzichtelijke wijze 
worden ontsloten. De zeer beperkte verkeersgeneratie die de extra woning op zal 
leveren kan eenvoudig worden opgevangen door het bestaande wegennet. 

3.2.5  Slooplocatie

Voor de slooplocatie geldt dat er met het voornemen een agrarisch bedrijf buiten 
werking wordt gesteld. Hierdoor zal er ter plaatse van de slooplocatie sprake zijn van 
een afname aan verkeersbewegingen door het planologisch vervallen van de agrarisch 
gerelateerde verkeersbewegingen.

Wat betreft de bestaande woningen behoeft er geen nadere toetsing worden uitgevoerd 
wat betreft de aspecten 'verkeer en parkeren', omdat deze woningen reeds planologisch 
mogelijk zijn (en aanwezig zijn) binnen het vigerende bestemmingsplan. De erven zijn 
van voldoende grootte om in de benodigde parkeerplaatsen te voorzien. 

3.2.6  Conclusie

De aspecten parkeren en verkeersgeneratie vormen geen belemmering voor het 
bestemmingsplan.
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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 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 binnen het 
plangebied middels de Rood voor rood-regeling van de gemeente Hof van Twente. Voor 
de slooplocatie geldt dat een woonbestemming een logische vervolgfunctie is. Bij het 
uitwerken van het plan zijn de kenmerken en identiteit van het gebied centraal gesteld. 
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 en het 
omzetten van twee bestaande (voormalige) bedrijfswoningen naar reguliere 
burgerwoningen. 

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) en 2.2.2 
(Realisatie nieuwe woningen) 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 Rood voor rood-regeling, kan door de sloop van 1.000 m2 
aan landschapontsierende bebouwing binnen de gemeente Hof van Twente een woning 
worden toegevoegd. 

Per saldo is geen sprake van extra ruimtebeslag door bouwen en verharden op de 
groene omgeving, doordat er 1.000 m2 aan landschapontsierende bebouwing wordt/is 
gesloopt ter compensatie van één woning. Er wordt dan ook geconcludeerd dat de 
voorliggende ontwikkeling in overeenstemming is met artikel 2.1.3 van de 
Omgevingsverordening Overijssel. 

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 
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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. 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.5 (leden 1,2,3 en 5) 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 (van de bestaande en nieuwe 
woning) als in de omgeving.

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. Het huidige en nieuwe woonperceel binnen het plangebied 
worden landschappelijk ingepast met streekeigen beplanting door middel van een 
erfinrichtingsplan (Bijlage 1). Deze landschappelijke inpassing zal ook als 
voorwaardelijke verplichting worden opgenomen in de regels van voorliggend 
bestemmingsplan. Voor de slooplocatie is eveneens een erfinrichtingsplan opgesteld. 
Deze is als Bijlage 2 opgenomen. 

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 de 
Rood voor rood-regeling binnen het plangebied. De woning voldoet aan de kwalitatieve 
behoefte in de markt en wordt gebouwd voor de lokale behoefte. Op de slooplocatie 
worden enkel de bestaande bedrijfswoningen omgezet naar burgerwoningen. De 
ontwikkeling is dan ook in overeenstemming met artikel 2.2.2 uit de 
Omgevingsverordening Overijssel. 

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.

Plangebied

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, waarbij 
plangebied met een rode cirkel is aangegeven. 

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

Slooplocatie

De slooplocatie is op de ontwikkelingsperspectievenkaart aangemerkt met het 
ontwikkelingsperspectief 'Agrarisch ondernemen in het grootschalig landschap '. In 
afbeelding 4.3 is een uitsnede van de perspectievenkaart opgenomen, waarbij de 
slooplocatie met een blauwe cirkel is aangegeven. 
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Afbeelding 4.3 Slooplocatie - Uitsnede van de ontwikkelingsperspectievenkaart (Bron: Provincie 
Overijssel)

"Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap"

Van de ruimtelijke kwaliteitsambities staat in dit ontwikkelingsperspectief de ambitie 
Voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen 
voorop. Daarnaast gelden – net als voor alle andere ontwikkelingsperspectieven – de 
ruimtelijke kwaliteitsambities:

zichtbaar en beleefbaar mooi landschap;
sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel;
continu en beleefbaar watersysteem.

"Agrarisch ondernemen in het grootschalig landschap"

Dit ontwikkelingsperspectief omvat gebieden waar verdere modernisering en 
schaalvergroting van de landbouw in combinatie met verduurzaming de ruimte krijgt. Die 
ruimte kan verdiend worden door te investeren in kwaliteitsvoorwaarden.

Initiatieven binnen het ontwikkelingsperspectief mogen de ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de landbouw in principe niet beperken en dienen aan te sluiten bij de bestaande 
bebouwing, weginfrastructuur en openbaar vervoer (ov)-routes. Het waterbeheer richt 
zich op optimale condities voor de landbouw, rekening houdend met specifieke 
omstandigheden en de grenzen aan de mogelijkheden van het waterbeheer (onder 
andere door de klimaatverandering).

Toetsing aan het ontwikkelingsperspectief

Het concrete voornemen binnen het plangebied bestaat uit het toevoegen van een 
woning aan het perceel aan de Wethouder Goselinkstraat 5 te Hengevelde. De functie 
wonen is passend binnen het ontwikkelingsperspectief mits de kenmerkende 
structuren van het landschap behouden blijven. Kortheidshalve wordt verwezen naar het 
erfinrichtingsplan in Bijlage 1, waarin wordt ingegaan op de inrichting van het erf.

Voor de slooploctie geldt dat er sprake is van het omzetten van bedrijfswoningen naar 
burgerwoningen. Dit vormt geen belemmering voor omliggende (agrarische) 
bedrijfsvoering. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 

 
ontwerp  27



 Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Wethouder Goselinkstraat 5 Hengevelde
 

Hoofdstuk 5 van deze toelichting. 

Hier wordt geconcludeerd dat geen sprake is van een extra belemmering van het 
landschap en dat hiermee het voornemen in overeenstemming is met het ter plekke 
geldende ontwikkelingsperspectief.

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' 
kan in dit geval buiten beschouwing worden gelaten, aangezien voor de locaties en de 
aangrenzende gronden met betrekking tot deze ontwikkelingsperspectief 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 en de slooplocatie zijn op de gebiedskenmerkenkaart de 'Natuurlijke 
laag' aangeduid met de gebiedstypen 'Dekzandvlakte en ruggen'. In afbeelding 4.4 en 
4.5 is dat weergegeven.

Afbeelding 4.4 Plangebied - Uitsnede van de 'Natuurlijke laag' (Bron: Provincie Overijssel)
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Afbeelding 4.5 Slooplocatie - Uitsnede van de 'Natuurlijke laag' (Bron: Provincie Overijssel)

"Dekzandvlakte en ruggen"

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

Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en 
beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. Beiden zijn tevens 
uitgangspunt bij (her)inrichting. Bij ontwikkelingen is de (strekkings)richting van het 
landschap, gevormd door de afwisseling van beekdalen en ruggen, het uitgangspunt.

Toetsing van het initiatief aan de "Natuurlijke laag" 

De ambitie van de provincie speelt in op het 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 inheemse soorten geplant in de structuren die passend zijn bij het 
landschap (zie Bijlage 1). Voor de slooplocatie geldt dat de bestaande erf en beplanting 
wordt versterkt (zie Bijlage 2). Daarbij wordt beoogd om het reliëf beleefbaarder te 
maken. Er wordt dan ook geconcludeerd dat de voorliggende ontwikkelingen 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 'Oude hoevenlandschap' (afbeelding 
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4.6) en de slooplocatie is aangeduid als 'Jonge heide- en broekontginningslandschap' 
(afbeelding 4.7).

Afbeelding 4.6 Plangebied - Uitsnede van de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' (Bron: 
Provincie Overijssel)

Afbeelding 4.7 Slooplocatie - Uitsnede van de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' (Bron: 
Provincie Overijssel)
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“Oude hoevenlandschap”

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

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

"Jonge heide- en broekontginningslandschap"

De grote oppervlakte aan – voormalige –natte en droge heidegronden was 
oorspronkelijk functioneel verbonden met het essen- en oude hoevenlandschap; hier 
werd geweid en werden de plaggen gestoken voor in de stal; in de stal bemeste 
plaggen dienden als structuurverbeteraar en bemesting voor de akkergronden op de 
essen. Na de uitvinding van kunstmest ging deze functie verloren en werden deze 
gronden grotendeels in cultuur gebracht. Aanvankelijk kleinschalig en min of meer 
individueel door keuterboertjes, later werd de ontginning planmatig en grootschalig 
aangepakt (tot in de jaren 60 van de 20e eeuw).

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 binnen het plangebied wordt nadrukkelijk rekening 
gehouden met de ambities binnen de ontwikkelingsperspectief van het oude 
hoevenlandschap en dan met name de 'kampen en essen'. De ambitie binnen het 
voornemen is om de kenmerkende contrasten van dit landschap te versterken. Middels 
het erfinrichtingsplan (Bijlage 1) wordt getracht om zoveel mogelijk streekeigen 
beplanting, kenmerkend voor het oude hoevelandschap, te behouden en toe te voegen. 
Voor de slooplocatie geldt dat de bestaande beplanting behouden blijft en waar 
mogelijk ook versterkt (Bijlage 2). Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling past 
binnen de uitgangspunten die behoren bij de ter plaatse van het plangebied geldende 
gebiedskenmerken.

3.  De Laag van de beleving

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart in de “Laag van beleving” niet 
aangemerkt. De slooplocatie is wel aangemerkt als “Donkerte”. In afbeelding 4.8 is een 
uitsnede van de kaart met betrekking tot de laag van beleving opgenomen. De 
slooplocatie is indicatief weergegeven met een blauwe cirkel.
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Afbeelding 4.8 Slooplocatie - Uitsnede van de 'Laag van de beleving' (Bron: Provincie Overijssel)

"Donkerte"

De donkere gebieden geven een indicatie van de ‘buitengebieden’ van Overijssel. De 
donkere gebieden zijn de gebieden waar het ‘s nachts nog echt donker is, waar je de 
sterrenhemel kunt waarnemen. Het zijn de relatief ‘luwe’ dun bewoonde gebieden met 
een lage gebruiksdruk. De ambitie is de huidige ‘donkere’ gebieden, ten minste zo 
donker te houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te maken. Dit 
betekent op praktisch niveau terughoudend zijn met verlichting van bijvoorbeeld wegen 
of bedrijventerreinen en verkennen waar deze ‘s nachts uit kan of anders lichtbronnen 
selectiever richten.

Toetsing van de voorliggende ontwikkeling aan de "Laag van de beleving"

Ten eerste wordt gesteld dat lichtuitstraling inherent is aan een woonfunctie, ook in het 
buitengebied. Er is echter, door het wegbestemmen van een agrarisch bedrijf en door 
het slopen van agrarische schuren, geen sprake van een onevenredige toename een 
(kunst)licht in het buitengebied. Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling 
in overeenstemming is met de “Laag van de beleving”.

4.2.5  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt 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.
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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.

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 
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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. Voor de 
mogelijkheid tot de bouw van de woning zal 1.000 m2 aan landschapontsierende 
bebouwing worden gesloopt binnen de gemeente Hof van Twente. De nieuw te bouwen 
woning binnen het plangebied zal volgens de huidige duurzame voorwaarden gebouwd 
worden. In voorliggend geval wordt aangetoond 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. Deze landschappelijke inpassing is 
vastgelegd middels een erfinrichtingsplan (Bijlage 1 en Bijlage 2). 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 
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 
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(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 binnen het 
plangebied gerealiseerd volgens de Rood voor rood-regeling zoals opgenomen in de 
beleidsnotitie 'Grond voor gebruik'. Daarbij wordt 1.000 m2 aan landschapontsierende 
bebouwing gesloopt en het plangebied landschappelijk ingepast. Tevens zullen de 
bedrijfswoningen op de slooplocatie worden omgezet naar burgerwoningen. 
Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen het streefbeeld als 
geformuleerd in de 'Structuurvisie Landelijk gebied'. 

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), 
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 Rood voor Rood van belang.
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4.3.3.2  Rood voor Rood

De laatste jaren komt er steeds meer voormalige bedrijfsbebouwing leeg te staan. Er 
wordt enerzijds gezocht naar mogelijkheden tot hergebruik van de bebouwing en 
anderzijds naar maatregelen om de sloop te bevorderen. Om dit laatste te 
bewerkstelligen heeft de gemeente Hof van Twente de beleidsregel Rood voor Rood 
opgesteld. Het doel dat de gemeente voor ogen heeft is de verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit van landelijk gebied. De regeling gaat uit van de sloop van een 
minimum oppervlakte van 1.000 m2, waarvoor ter compensatie een nieuwe woning kan 
worden gerealiseerd. De maximale inhoud voor de te realiseren woning op de 
compensatiekavel bedraagt 750 m3. Hierbij dient voldaan te worden aan de algemene 
welstandscriteria.

De compensatiekavel wordt bij voorkeur toegekend op de locatie waar het meest wordt 
gesloopt en wordt gesitueerd in de directe omgeving van de te handhaven 
bedrijfswoning, om de erfstructuur te handhaven en de daarbij behorende clustering van 
bebouwing (ensemble) te bewerkstelligen. De compensatiekavel mag nabijgelegen 
(agrarische) bedrijven niet hinderen in hun bedrijfsvoering. Het erf en de tuin worden 
samen met de nieuwe woning en het daarbij behorende bijgebouw op de 
compensatiekavel gerealiseerd. Uitgangspunt voor de grootte van het bijgebouw op de 
compensatiekavel is 150 m2.

De ruimtelijke kwaliteit moet voor alle betrokken locaties zijn gewaarborgd, middels een 
landschapsplan. Ook een schetsplan c.q. beeldkwaliteitsplan van de nieuw op te 
richten bebouwing (compensatiewoning en overig nieuw op te richten bijgebouwen) is 
vereist inclusief materiaal en kleurtoepassing. 

4.3.3.3  Toetsing van het initiatief aan de beleidsnotitie Grond voor gebruik

Binnen de voorliggende ontwikkeling wordt 1.000 m2 landschapontsierende bebouwing 
gesloopt en een nieuwe woonfunctie toegevoegd. De nieuwe woning wordt 
landschappelijk ingepast (Bijlage 1) en zal voldoen aan het opgestelde 
beeldkwaliteitsplan (Bijlage 3) en zal een maximale inhoud van 750 m3 krijgen. De 
bedrijfswoningen op de slooplocatie zullen blijven bestaan en de gronden van de te 
slopen bebouwing zal landschappelijk worden ingepast (Bijlage 2). Daarnaast zullen 
omliggende bedrijven niet worden belemmerd in hun bedrijfsvoering (zie paragraaf 5.5) 
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 en slooplocatie

Binnen de voorliggende ontwikkeling wordt door de toevoeging van de woning een 
geluidsgevoelig object toegevoegd. De bestaande woningen hoeven in dit geval niet te 
worden meegenomen. Artikel 76 van de Wgh bepaalt dat de geluidsbelasting van een 
aanwezige weg op bestaande woningen niet hoeft te worden getoetst aan de 
grenswaarden. Dit geldt ook voor bedrijfswoningen en dus ook voor de slooplocatie. 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 binnen stedelijk gebied of buitenstedelijk gebied.

De dichtstbijzijnde wegen van het plangebied betreffen de Keupersveenweg ten noorden 
en de Wethouder Goselinkstraat ten oosten van het plangebied. Geconstateerd wordt 
dit verkeersluwe ontsluitingswegen betreffen die primair worden gebruikt voor 
bestemmingsverkeer. Gelet op het vorenstaande wordt gesteld dat de geluidsbelasting 
LDEN op de gevels van de compensatiewoning lager ligt dan de 
ambitie/voorkeurswaarde van 48 dB.

Daarnaast ligt op circa 300 meter de Goorsestraat (N347). De beoogde 
compensatiewoning ligt buiten de wettelijke geluidszone (250 m) van deze weg, 
waarmee 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 
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akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van het aspect wegverkeerslawaai sprake is van 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

5.1.2.2  Railverkeers- en industrielawaai 

In de directe omgeving van het plangebied en de slooplocatie bevinden zich geen 
spoorwegen, waardoor toetsing aan het aspect railverkeerslawaai niet noodzakelijk is. 
Tevens zijn er in de omgeving van het plangebied en de slooplocatie 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 Dumea Milieu een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten. De volledige 
rapportage is opgenomen in Bijlage 4 bij deze toelichting.

5.2.2  Situatie plangebied

Verkennend bodemonderzoek NEN5740

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn boringen en inspectiegaten uitgevoerd ten 
behoeve van een bodemonderzoek conform de NEN5740 en NEN5707.

In de bovengrondmengmonsters BM1 en BM3 zijn geen verhogingen aangetroffen. In 
het bovengrondmengmonster BM2 is een lichte verhoging drins aangetroffen. In het 
ondergrondmengmonster OM1 zijn eveneens geen verhogingen aangetroffen. 

In het grondwatermonster Pb1wm1 zijn lichte verhogingen zink en barium aangetroffen. 
Tevens zijn in het grondwatermonster de concentraties kobalt en nikkel verhoogd 
aangetroffen ten opzichte van de tussenwaarde en interventiewaarde. Naar aanleiding 
van deze verhogingen is de bestaande peilbuis opnieuw bemonsterd. Uit het 
analysecertificaat van het her-monster (Pb1wm2) blijkt dat er wederom een matige 
verhoging kobalt en een sterke verhoging nikkel is aangetroffen in het grondwater. De 
verhogingen kobalt en nikkel in beide grondwatermonsters (Pb1wm1 en Pb1wm2) 
geven formeel aanleiding voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek. Echter zijn 
er naar mening van het onderzoeksbureau een aantal redenen om af te zien van een 
nader onderzoek:

Er is geen eenduidige bron voor de verhogingen aan te wijzen;
Zware metalen worden vaker verhoogd aangetroffen in het grondwater en kunnen 
van nature verhoogd voorkomen; 
Gezien de aangetroffen verhogingen in het ondiepe grondwater wordt geadviseerd 
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geen freatisch grondwater op te pompen ten behoeve van consumptieve 
doeleinden.

Verkennend bodemonderzoek NEN5707 "asbest in bodem"

Tijdens de maaiveld- inspectie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen 
asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, 
bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. In de mengmonster MM1 
en MM3 is analytisch geen asbest aangetoond. Het mengmonster van MM2 is licht 
asbesthoudend; het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de toetsingswaarde voor 
nader asbestonderzoek.

Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek niet 
noodzakelijk geacht. Het plangebied wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt 
geacht voor het beoogde gebruik.

5.2.3  Situatie slooplocatie

Veel gemeenten beschikken over bodeminformatie die een uitspraak doet over de 
bodemkwaliteit op regionale en lokale schaal. Eerder uitgevoerde vooronderzoeken en 
inventarisaties (bodemloket, de gemeentelijke databestanden en (regionale) 
bodemkwaliteitskaarten) wezen uit dat er op de slooplocatie Gelselaarseweg 10 geen 
sprake is van lokale bodemverontreiniging of een verdachte bodembedreigende locatie. 
Daarmee wordt de slooplocatie geschikt geacht voor het beoogde gebruik. 

5.2.4  Conclusie

De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

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

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

5.3.2  Situatie plangebied en slooplocatie

Gelet op de aard en omvang van dit project (toevoeging van één woning in het 
plangebied en het omzetten van bedrijfswoningen naar burgerwoningen) 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 
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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”. 

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 cirkel 
aangegeven. 

Afbeelding 5.1: Uitsnede risicokaart plangebied (Bron: Atlas leefomgeving)

Ten oosten van het plangebied is een bovengronds hoogspanningslijnen met indicatieve 
magneetveldzone aanwezig (FE144 Goor-Haaksbergen). Deze lijn hebben een 
spanning van 110 kV. De indicatieve magneetzone is 2 x 50 meter. Het plangebied ligt 
op circa 730 meter afstand van deze hoogspanningslijn waarmee het buiten de 
indicatieve magneetzone ligt. 
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Een nadere verantwoording van het groepsrisico voor de hoogspanningslijn is daarom 
niet noodzakelijk.

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

5.4.3  Situatie slooplocatie

Ook voor de slooplocatie is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot de 
slooplocatie en omgeving weergegeven (zie onderstaande afbeelding). De slooplocatie 
is hierin met de blauwe cirkel aangegeven. 

Afbeelding 5.2: Uitsnede risicokaart risicokaart (Bron: Atlas leefomgeving)

Ten westen van de slooplocatie is een pijpleiding van Defensie aanwezig. In het 
geldende bestemmingsplan is de brandstofleiding opgenomen met een aanduiding 
'hartlijn leiding - brandstof 2' in een strook van circa 24 meter 'Leiding - Brandstof'. Deze 
buisleiding heeft een risicocontour en afstand van PR 10-6 0 meter. De hartlijn leiding 
ligt op circa 38 meter van de slooplocatie (rand nieuwe woonbestemming). 

Een nadere verantwoording van het groepsrisico voor de hoogspanningslijn is daarom 
niet noodzakelijk.

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

5.4.4  Conclusie

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

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 
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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 en de slooplocatie liggen in het buitengebied van de gemeente Hof van 
Twente en zijn daarmee aan te merken als een rustig gebiedstype (rustige woonwijk). 
Onderstaande tabel geeft de richtafstanden weer voor de verschillende omgevingstypes.

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 en slooplocatie

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' is geen milieubelastende functie. Er is dan ook geen sprake van een 
(onaanvaardbare) aantasting van het woon- en leefklimaat van omliggende functies voor 
beide locaties. 
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5.5.3.3  Interne werking

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

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 
woonbestemming voor 
nieuwe woning

Agrarisch bouwvlak 
(grondgebonden agrarisch bedrijf)
Wethouder Goselinkstraat 3 

max. 3.2 100 meter (geur), 30 meter 
(stof, geluid)

circa 150 meter 

Agrarisch bouwvlak - intensieve 
veehouderij 
Wethouder Goselinkstraat 8

max. 4.1 200 meter (geur), 50 meter 
(geluid), 30 meter (stof)

circa 250 meter 

Agrarisch bouwvlak - intensieve 
veehouderij 
Wethouder Goselinkstraat 12-14

max. 4.1 200 meter (geur), 50 meter 
(geluid), 30 meter (stof)

circa 125 meter 

Agrarisch met waarden bouwvlak 
(grondgebonden agrarisch bedrijf) 
Keupersveenweg 1

max. 3.2 100 meter (geur), 30 meter 
(stof, geluid)

circa 125 meter

Bedrijven t/m categorie 3.2 
Bedrijventerrein 't Wegdam

max. 3.2 100 meter circa 200 meter

Voor de slooplocatie gelden de volgende relevante vormen van bedrijvigheid in de nabije 
omgeving: 

Functie en locatie Hoogste 
milieucategorie

Grootste richtafstand Afstand tot 
slooplocatie 

Agrarisch bouwvlak 
(Grondgebonden veehouderij: 
fokken en houden van rundvee)
Klompmakersweg 3

max. 3.2 100 meter (geur), 30 meter 
(stof, geluid)

circa 250 meter

Agrarische bouwvlak - intensieve 
veehouderij 
Gelselaarseweg 5 

max. 4.1 200 meter (geur), 50 meter 
(geluid), 30 meter (stof)

circa 122 meter

Agrarisch bouwvlak 
(grondgebonden agrarisch bedrijf) 
Gelselaarseweg 9

max. 3.2 100 meter (geur), 30 meter 
(stof, geluid)

circa 200 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 
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aspect geur. 

Zoals blijkt uit de tabellen, wordt in voorliggend geval aan alle richtafstanden voldaan 
(geur buiten beschouwing latend). 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. Tevens geldt voor de 
slooplocatie dat het gaat om een planologische omzetting van bedrijfswoningen naar 
een reguliere woningen. De feitelijke situatie blijft gelijk. Ter plaatse van deze locatie is 
er sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat. 

Omgekeerd levert deze ontwikkeling geen belemmeringen op voor de betreffende 
(agrarische) bedrijven rondom het plangebied en slooplocatie.

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, binnen een concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen 
de bebouwde kom niet meer dan 3 odour units per kubieke meter lucht mag bedragen. 
Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen 
dan 14 odour units per kubieke meter lucht.

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 en slooplocatie

Zoals is aangegeven in voorgaand paragraaf (5.5.3.3) bevinden zich in de omgeving van 
het plangebied en slooplocatie diverse agrarische bedrijven. 

Voor het plangebied bevinden zich de dichtstbijzijnde en maatgevende agrarische 
bouwvlakken op circa 125 meter afstand van de woonbestemming van de geplande 
woning. Ter plaatse is op basis van bestemmingsplan intensieve veehouderij mogelijk. 
Op circa 150 meter en 250 meter van de geplande woning bevinden zich de overige 
dichtstbijzijnde intensieve veehouderijen. In voorliggende geval ligt het plangebied buiten 
de bebouwde kom en geldt voor grondgebonden veehouderijen een vaste afstand van 50 
meter. Hier wordt in alle gevallen aan voldaan. 

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv wel een geuremissie per dier is vastgelegd 
geldt een maximale geurbelasting van 14 odeur units per kubieke meter lucht. Ter 
plaatse van de Wethouder Goselinkstraat 12-14 is een intensieve veehouderij 
toegestaan. Dit perceel is op een afstand van circa 125 meter gelegen. Gezien de 
afstand en het feit dat er op kortere afstand al woningen zijn gepland/gelegen 
(Wethouder Goselinkstraat 10) wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van het 
beperken van de ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende agrarische 
bedrijfspercelen. Daarnaast kan, gelet op de afstand van de omliggende agrarische 
bedrijfspercelen waar (intensieve) veehouderijen zijn toegestaan, redelijkerwijs vanuit 
worden gegaan dat ter plaatse van de compensatiewoning sprake is van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Voor de slooplocatie geldt dat de dichtstbijzijnde en maatgevende agrarische bouwvlak 
op circa 122 meter afstand van de beoogde woonbestemming ligt. Voor de 
grondgebonden veehouderijen die op circa 250 meter en 200 meter liggen geldt een 
vaste afstand van 50 meter, waar aan wordt voldaan. Voor de intensieve veehouderij op 
122 meter afstand van de slooplocatie geldt een geuremissie per dier. Echter liggen er 
op kortere afstand van dit bedrijf al woningen (Gelselaarseweg 7 en 8), waardoor het 
omzetten van de slooplocatie naar een woonbestemming geen beperking oplevert van 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende bedrijfspercelen. Daarnaast kan, 
gelet op de afstand van de omliggende agrarische bedrijfspercelen waar (intensieve) 
veehouderijen zijn toegestaan, redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat ter plaatse van 
de voormalige bedrijfswoningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
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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 
die- 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 5.3 is met de afbeelding de ligging van het plangebied (rode stip) en 
slooplocatie (blauwe stip) ten opzichte van de Natura 2000 gebieden weergegeven (gele 
vlakken). De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied "Borkeld" bedraagt in 
dit geval respectievelijk circa 10,3 en 9,1 kilometer ten noorden van het plangebied en 
slooplocatie. Het gebied "Buursezand & Haaksbergerveen" ligt op circa 10,6 kilometer 
ten zuiden van het plangebied. En het gebied "Stelkampsveld" ligt op circa 6,7 
kilometer ten zuiden van de slooplocatie. Overige Natura 2000-gebieden bevinden zich 
op meer afstand van de locaties.

Ter plaatse van de slooplocatie worden de bestaande bedrijfswoningen omgezet naar 
burgerwoningen. daarbij vervallen de agrarische bedrijfsmogelijkheden. Gezien de aard 
en omvang van de ontwikkeling binnen de slooplocatie wordt gesteld dat dit geen 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. 

Gelet op de onderlinge afstand is directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht etc.) 
niet aan de orde binnen het plangebied. Naast directe hinder dient tevens te worden 
gekeken naar de mogelijke toename van stikstofdepositie op kwetsbare habittattypen 
binnen het Natura 2000-gebieden. Om dit te beoordelen heeft BJZ.nu een zogenaamde 
AERIUS-berekening uitgevoerd voor de gebruiksfase die samenhangt met de 
voorgenomen ontwikkeling binnen het plangebied. 

Hierna wordt de belangrijkste conclusie weergegeven. Voor de volledige 
onderzoeksrapportage wordt verwezen naar Bijlage 5 bij deze toelichting. 
Geconcludeerd wordt dat voor de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten 
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met 
significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de 
Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 
2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.
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Afbeelding 5.3 Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden en het NNN (Bron: 
Atlas 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 5.3 
toont het kaartje de ligging van het plangebied (rode stip) en slooplocatie (blauwe stip) 
ten opzichte van het NNN. De dichtstbijzijnde NNN gebieden liggen op circa 660 meter 
van het plangebied en 850 meter van de slooplocatie. De beide locaties zijn 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 en slooplocatie

Door BJZ.nu is een Quickscan Flora en Fauna uitgevoerd ter plaatse van beide 
locaties. In Bijlage 6 is het volledige rapport opgenomen. Hieronder worden de 
conclusies weergegeven.

Plangebied

Er worden in het plangebied geen beschermde flora of fauna verwacht. Het plangebied 
bestaat een kleine oppervlakte aan intensief beheerd (o.a. Engels raai)gras. Er is geen 
geleidend struweel aanwezig en er staan geen bomen in het plangebied. Alhoewel het 
niet verwacht wordt, is het mogelijk dat er een vogel of een amfibie zich in het 
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plangebied begeeft tijdens werkzaamheden. Om overtreding van de verbodsbepalingen 
van de Wnb te voorkomen wordt daarom geadviseerd om buiten de kwetsbare perioden 
te werken (tussen eind september en begin februari). Het naleven van de zorgplicht 
wordt als voldoende beschouwd. 

Slooplocatie

Er zijn in de omgeving waarnemingen bekend van steenuilen en er is een uilenkast 
aanwezig op de slooplocatie. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te worden naar de 
steenuil om vast te stellen of deze een nest bezet op de slooplocatie. Jaarrond 
beschermde soorten als de gierzwaluw en huismus zijn niet waargenomen in het 
gebied en het is onwaarschijnlijk dat deze soorten van de slooplocatie gebruiken 
maken. Alhoewel verder niet aangetroffen kunnen vogels zonder jaarronde 
nestbescherming een nest bezetten binnen de slooplocatie. Werkzaamheden die 
kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van bezette vogelnesten en het verstoren van 
vogels dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De 
meest geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is tussen eind 
september en begin februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridisch 
beschouwd wel plaatsvinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette 
vogelnesten beschadigd/vernield worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd 
worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden 
om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten. 

Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats op de slooplocatie, maar 
gebruiken het wel als foerageergebied. De oude varkensstal vertoont geen kieren of 
gaten en is goed afgesloten. De rundveestal is daarentegen niet geïsoleerd en 
klimatologisch te instabiel. Daarnaast zijn er geen geschikte holle ruimten 
waargenomen. Er zijn ook geen sporen aangetroffen van gewone grootoorvleermuizen. 
De aanwezigheid hiervan is doorgaans vast te stellen door de aanwezigheid van 
afgebeten insectenvleugels. 

De slooplocatie wordt als geschikt habitat voor de steenmarter beschouwd door de 
vegetatiestructuur en de openingen om in de bebouwing een (vaste) rustplaats te 
bezetten. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van 
steenmarters op de slooplocatie te verkennen. Voor de overige grondgebonden 
zoogdieren en amfibieën geldt dat ze niet (opzettelijk) gedood mogen worden. Er 
worden geen beschermde amfibieën op de slooplocatie verwacht, het naleven van de 
zorgplicht wordt hierbij als voldoende geacht. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. 

Tot slot wordt benadrukt dat te allen tijde rekening dient te worden gehouden met de 
zorgplicht zoals opgenomen in de Wet natuurbescherming. De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en 
planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 

5.7.4  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het aspect ecologie de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan niet in de weg staat voor wat betreft het plangebied. Voordat er 
gesloopt gaat worden op de slooplocatie zal nader onderzoek moeten plaatsvinden 
naar de steenuil en steenmarter. 
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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 en slooplocatie

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

Zowel plangebied als slooplocatie kennen daarom de dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologische verwachting 1'. Op de slooplocatie is tevens in het noordwesten de 
bestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' aanwezig. Gronden met de 
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 2.500 m2 (5.000 m2 ingeval van 'Waarde - 
Archeologische verwachting 2'). 

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat ten behoeve van voorliggende 
ontwikkeling geen archeologisch onderzoek benodigd is. Er vinden geen 
grondwerkzaamheden plaats die groter zijn dan 2.500 m2. 

Wel is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' en 'Waarde - 
Archeologische verwachting 1' overgenomen in de regels en op de verbeelding. Hiermee 
is geborgd dat voor bodemingrepen groter dan respectievelijk 2.500 m2, 5.000 m2 en 
dieper dan 40 cm vanaf het maaiveld een archeologisch onderzoek vereist is. Deze 
grenswaarden worden nu 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 en slooplocatie

Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie 
Overijssel, in het plangebied en slooplocatie zelf geen bijzondere cultuurhistorische 
waarden. Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor dit 
plan.
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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 
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.
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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 circa 10,3 en 
9,1 kilometer ten noorden van het plangebied en slooplocatie. Het gebied "Buursezand 
& Haaksbergerveen" ligt op circa 10,6 kilometer ten zuiden van het plangebied. En het 
het gebied "Stelkampsveld" ligt op circa 6,7 kilometer ten zuiden van de slooplocatie. 
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.

Voor de ontwikkeling is een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling opgesteld. Uit deze 
aanmeldnotitie is gebleken dat ten gevolge van het plan geen significante negatieve 
effecten op de omgeving zullen optreden. Voor een uitgebreide beschrijving van de 
milieueffecten wordt verwezen naar de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling, opgenomen in 
Bijlage 7 van deze toelichting.

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 vier 
stroomgebieden: Maas, Rijn, Schelde en Eems. Binnen het stroomgebied Rijn zijn er 
drie deelstroomgebieden: Rijn-Noord, Rijn-Oost en Rijn-West. Het stroomgebied Het 
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Rijn en IJssel, 
Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. 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 15 
december 2021 het 'Waterbeheerprogramma 2022 – 2027' vastgesteld. Het 
waterbeheerprogramma volgt inhoudelijk op de Watervisie 2050, die op 14 april 2021 
door het algemeen bestuur is vastgesteld.

In het Waterbeheerprogramma en de Watervisie is aangegeven hoe het waterschap zijn 
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taken de komende jaren wil uitvoeren. De grote opgaven van het waterschap 
Vechtstromen zijn werken aan voldoende water, omgaan met klimaatverandering, 
voldoen aan de eisen voor waterkwaliteit, de biodiversiteit versterken, werken aan 
duurzame energie en circulair grondstoffengebruik.

6.1.5  Waterschap Rijn en IJssel

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf 
deelstroomgebieden. 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 2016-2021 vastgesteld.

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

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

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

6.1.6  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 Dinke) 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.
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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).

6.2.2  Watertoetsproces

Plangebied

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 8 bij 
deze toelichting. Uit deze toetsing komt de 'normale procedure'. Zie hiervoor 6.2.3. 

Slooplocatie

Het waterschap Rijn en IJssel is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van 
de digitale watertoets. Het resultaat van de watertoets is opgenomen als Bijlage 9 bij 
deze toelichting. Uit deze toets volgt een 'korte procedure', waarvoor de waterparagraaf, 
zoals opgenomen in Bijlage 9 geldt. Doordat er sprake is van verwijdering van 
agrarische bebouwing en zal er sprake zijn van een verbetering. Voor het afvalwater, 
grondwater en oppervlaktewater verandert er niet zozeer iets. Qua hemelwater geldt dat 
dit meer de ruimte heeft om te infiltreren, omdat er sprake is van meer grasland, zie 
ook het Bijlage 2. 

6.2.3  Plangebied

In Bijlage 10 zijn de uitgangspunten van het waterschap Vechtstromen opgenomen. 
Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving 
afgewenteld worden. Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een 
deelstroomgebied waterneutraal te houden. Binnen het plangebied wordt rekening 
gehouden met de uitgangspunten van het waterschap. 

Afvalwater

Het afvalwater afkomstig van de nieuwe wording wordt afgevoerd naar de RWZI door 
middel van de bestaande gemeentelijke riolering.

Hemelwater

Hemelwater wordt in het plangebied opgevangen en zoveel mogelijk ter plaatse 
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geïnfiltreerd in de omliggende tuin van de woning. Deze tuin is van voldoende omvang 
om dit op te kunnen vangen. 

Grondwater

De ontwikkeling is kleinschalig en zal weinig invloed hebben op het grondwater. Bij de 
bouw van de nieuwe woning zal rekening worden gehouden met de grondwaterstanden 
en de benodigde verschillen in hoogten. 

Oppervlaktewater

In onderstaande afbeelding is een uitsnede opgenomen van de Keur van het 
waterschap Vechtstromen (2020). Hierop is het plangebied met roze omcirkeld. 

Afbeelding 6.1 Uitsnede Keur waterschap Vechtstromen 2020 (Bron: Vechtstromen)

In de noordzijde van het plangebied loopt naast de Keupersveenweg een 
oppervlaktewaterlichaam (waterloop) met een beschermingszone en verschillende 
duikers. Deze beschermingszone is bedoeld om het oppervlaktewaterlichaam te 
beschermen en tevens de zone aan te geven die nodig is om bijvoorbeeld het 
oppervlaktewaterlichaam te kunnen onderhouden. 

De waterloop is na de uitvoering van de watertoets door het waterschap van de legger 
gehaald, waarmee de beschermingszone (keurzone) en strokenkaart niet meer van 
toepassing zijn. Voor het plangebied betekent dit dat er vanuit het watersysteem geen 
beperkingen meer zijn. Het beheer en onderhoud van de waterloop is overgedragen van 
het waterschap naar de gemeente Hof van Twente. 

In het plangebied zal desondanks rekening worden gehouden door in deze zone geen 
bouwwerken te bouwen en de erfinrichting zo zodanig dat er rekening wordt gehouden 
met deze zone, zie hiervoor ook het erfinrichtingsplan in Bijlage 1. 
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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 7): deze regel is opgenomen om te voorkomen dat, 
wanneer volgens een plan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een 
bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein nog 
eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een 
soortgelijke eis wordt gesteld;
Algemene bouwregels (Artikel 8): 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 (Artikel 10): in deze regel zijn ter plaatse van de 
algemene aanduiding algemene bouwregels opgenomen.
Algemene afwijk ingsregels (Artikel 11): 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 12): 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 13): 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.

'Agrarisch'

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van een 
grondgebonden agrarisch bedrijf. Tevens zijn de gronden bestemd voor hobbymatig 
agrarisch gebruik, de bestaande en legale nevenactiviteiten, aan huis verbonden 
beroepen, bed & breakfast, extensieve dagrecreatie met bijbehorende wegen en paden, 
water en voorzieningen voor de waterhuishouding, de bestaande nutsvoorzieningen met 
bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, parkeervoorzieningen, 
groenvoorzieningen, tuinen en erven. Bedrijfsgebouwen, teeltondersteunende 
voorzieningen en bedrijfswoningen mogen niet worden gebouwd. 

'Wonen'

Ter plaatse van het plangebied is een bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen' 
opgenomen. Per bestemmingsvlak is maximaal één woning toegestaan. 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 zijn woningen met een goot- 
en bouwhoogte van respectievelijk maximaal 3 meter en 10 meter, danwel de 
bestaande hoogte, toegestaan. Tot slot is er per woning een oppervlakte van maximaal 
150 m2 aan bijgebouwen toegestaan. Voor de locaties geldt een voorwaardelijke 
verplichting om de erfinrichting (qua beplanting) te waarborgen. 

Voor de slooplocatie geldt in afwijking van bovenstaande dat het bestaande aantal 
woningen met bestaande afmetingen is toegestaan. Qua bijgebouwen geldt daar, dat 
het bestaande minus de te slopen oppervlaktes aanwezig mag zijn. Voor het slopen is 
een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarbij rekening dient gehouden worden 
met de nadere ecologische onderzoeken. 

'Waarde - Archeologische verwachting 1'

De bestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' 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 vanaf het 
maaiveld of met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 2.500 m2.
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'Waarde - Archeologische verwachting 1'

De bestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' 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 vanaf het 
maaiveld of met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 5.000 m2.
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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 Rood voor Rood 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.

 
62  ontwerp



 Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Wethouder Goselinkstraat 5 Hengevelde
 

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 bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit 
bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom is afgezien van het voeren 
van vooroverleg met het Rijk.

9.1.2  Provincie Overijssel

Gezien de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling en er sprake is van een 
ontwikkeling dat in overeenstemming is met het provinciaal beleid, wordt vooroverleg 
met de provincie Overijssel niet noodzakelijk geacht.

9.1.3  Waterschap Vechtstromen

Het Waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan (plangebied) door gebruik 
te maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe 
geleid dat de normale procedure van toepassing is. De waterloop is na de uitvoering van 
de watertoets door het waterschap van de legger gehaald, waarmee de 
beschermingszone (keurzone) en strokenkaart niet meer van toepassing zijn. Voor het 
plangebied betekent dit dat er vanuit het watersysteem geen beperkingen meer zijn. 
Hiervoor is de waterparagraaf nader uitgewerkt, die positief is beoordeeld door het 
Waterschap. 

9.1.4  Waterschap Rijn en IJssel

Het Waterschap Rijn en IJssel is geïnformeerd over het plan (slooplocatie) door gebruik 
te maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe 
geleid dat de korte procedure van toepassing is. Hiervoor is de waterparaaf opgenomen 
als Bijlage 9 bij deze toelichting. 

9.2  Inspraak

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of 
inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In het voorliggende 
geval wordt gelet op de aard en omvang van het plan geen voorontwerp 
bestemmingsplan ter inzage gelegd.

9.3  Zienswijzen

Na de inzage van het ontwerp bestemmingsplan zal deze paragraaf worden aangevuld. 
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Erfinrichtingsplan Wethouder Goselinkstraat 5
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Tekeningnummer:

Opdrachtgever:

Schaal:

De Eeckhof

Erfinrichtingsplan

4

1:750 (A3)

Datum:22-10-2021

Wethouder Goselinkstraat 5
Hengevelde

A: Nieuw te bouwen woning
B: Nieuw te bouwen bijgebouw
C: Bestaande woning
D: Bestaande schuur
E: Te slopen schuur (gesloopt)

1: Oprit
2: Gemengde haag 100cm breed
3: Enkele haag (veldesdoorn)
4: Solitaire boom
5: Fruitboomgaard (gezamelijk)
6: Akkerrand
7: Houtwal/singel
8: Bomengroep
9: Bestaande bomenrij
10: Gazon
11: Weiland
12: Erfgrens bestaande woning
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Bijlage 2  Erfinrichtingsplan Gelselaarseweg 10
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 23 juni 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Markelo
S
791

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Eijsink

1

3

3

3

4

2

5

5

Titel tekening 

Projecttitel

Erfinrichtingsplan Gelselaarseweg 10

Gelselaarseweg 10

Bureau

Eeckhof BV
Grondhuttenweg 1e

Opdrachtgever M.H.J. Eijsink
Kloetenweg 1, 7495 PP Ambt Delden

Schaal

Projectcode

1:1000 A4
ErfinrichtingsplanTekenaar N. Bleumink

Datum 27/06/2022

1- Weiland
2- Bestaande houtsingel (optimaliseren)
3- Bestaande gebouwen
4- Gazon (realiseren)
5- Solitaire boom (bestaand)
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Bijlage 3  Beeldkwaliteitsplan Wethouder Goselinkstraat 5
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Het perceel Wethouder Goselinkstraat 5 te Ambt Delden ligt qua welstandsbeleid in het gebied 

‘kampen en essen”. De gemeente heeft voor dit deel gebied welstandscriteria opgesteld. Doel van de 

regels voor dit deelgebied is om de karakteristieke vervlechting van de bebouwingsensemble met het 

omliggende landschap te behouden en te versterken. De nieuwe bebouwing en het landschap 

moeten een eenheid vormen. De bestaande woning (jaren 60) blijft behouden. 

 

 
Afbeelding 1 situering nieuwe erf  
 

De welstandscriteria worden hieronder benoemd gelden voor de te realiseren nieuwe gebouwen op 

het perceel Wethouder Goselinkstraat 5 te Ambt Delden. Deze criteria worden door de 

gemeenteraad vastgesteld als aanvulling op 

de welstandsnota. Hiermee vormen de 

criteria het kader voor de toetsing van 

bouwplannen aan de redelijke eisen van 

welstand. Als het plan is gerealiseerd, treedt 

het regiem van ‘kampen en essen’ in 

werking. Vanwege de jaren 60 woning is 

afwisseling in materiaal (baksteen, houtgevel 

en pannendak) gewenst. 

 

 
Afbeelding 2 bestaande te behouden woning  

  



Pagina / 4 
 

Welstandscriteria  

 

Plaatsing  

Met het plan om een woning aan het erf Wethouder Goselinkstraat 5 Ambt Delden toe te voeg ligt 

een basis vast welke geheel past in de lijn van de geformuleerde welstandscriteria. Op afbeelding 1 

is de uitwerking en situering weergegeven.  

 

De genoemde criteria voor de plaatsing van de hoofd- en bijgebouwen zijn juridisch verankerd in het 

bestemmingsplan.  

 

Hoofdvorm.  

▪ De woning is ondergeschikt aan de bestaande woning 

▪ De woning heeft een eenvoudige hoofdvorm;  

▪ De woning heeft een zadelkap  

▪ De Woning heeft een lage goot max 3 meter. 

▪ De woning kan een inpandige bijgebouwen hebben.  

 

Gevel  

▪ De woning kan in alle (traditionele) materialen worden uitgevoerd. 

▪ De gevels zijn bescheiden en evenwichtig. Ze zijn harmonisch van opzet.  

▪ De opzet van de gevels vertonen een sterke relatie met die van bestaande bebouwing op dit 

erf of hetgeen gangbaar is in de omgeving.  

 

 Aan-, uit- en bijgebouwen en dakkapellen.  

▪ Vrijstaande bijgebouwen zijn voorzien van een kap; 

▪ Eventuele aan-, uitbouwen, moeten ondergeschikt zijn aan de hoofdvorm en mogen geen 

afbreuk doen aan de eenvoudige hoofdvorm die past bij een woning.  

▪ De woning heeft geen dakkapellen.  

 

Detaillering. 

▪ De gevels van alle gebouwen worden in gedekte kleuren gehouden. 

▪ Er wordt voor natuurlijke en streekeigen materialen gekozen voor de gevels en de daken, 

maar geen riet, zink of leitjes. 

▪ De gevels worden uitgevoerd in donkerhout of donker metselwerk (mangaan of donkerrood). 

▪ Alle kappen worden voorzien van royale overstekken. 

▪ Kleur van het dak is zwart 

▪ PV panelen bij voorkeur op het bijgebouw of op het maaiveld voorzien van een 

streekeigenbeplanting. 
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Bijlage 4  Bodemonderzoek
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In opdracht van  BJZ.nu heeft Dumea Milieu een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de 
locatie Weth. Goselinkstraat, twv nr. 5 te Hengevelde. De regionale ligging van de locatie is 
weergegeven in bijlage I. In onderhavig onderzoek is het verkennend bodemonderzoek uitgebreid 
met een asbest in grondonderzoek. 
 
Aanleiding van het onderzoek is in het kader van voorgenomen bestemmingswijziging en 
nieuwbouwactiviteiten. 
 
Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort 
bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. Het onderzoek is 
niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 
 
Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen: 

- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2017); 

- NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 
(NEN5740:2009+A1:2016); 

- 

 

NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem. (NEN 
5707+C2:2017) 

- VKB Protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 
nemen van grondmonsters en waterpassen” 

- VKB Protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters” 

- VKB Protocol 2018 “Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumea Milieu is een handelsnaam van Terra Agribusiness. Het procescertificaat van Terra 
Agribusiness en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de 
activiteiten inzake het milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, 
en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium. 
 
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness op geen 
enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel in juridische, financiële of 
personele sfeer. 
 
De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven: 

- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid; 

- opstellen van een hypothese; 

- opstellen van een onderzoeksstrategie; 

- resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek; 

- conclusies, aanbevelingen en samenvatting. 

 
In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Dumea Milieu en zo nodig tot de 
certificerende-instelling (Normec). 
 
 
 
 
 
 

1 Inleiding 
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Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de 
locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De onderstaande informatie is afkomstig uit: 
 
Tabel 1 Bronnen vooronderzoek 

Bron Omschrijving 

www.ahn.nl AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland) 

www.bodemloket.nl Bodemloket van Nederland 

www.topotijdreis.nl Historische kaarten 

www.dinoloket.nl Ondergrond gegevens van Nederland 

BAG viewer Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

Gemeente Hof van Twente Historische informatie van de locatie 

Bodematlas Provincie Overijssel Bodem gerelateerde informatie van de Provincie Overijssel 

Informatie Opdrachtgever BJZ.nu 

Inspectie onderzoekslocatie Visueel inspectie van de locatie 

 
2.1 Locatie gegevens 
Gegevens over de locatie zijn weergegeven in onderstaande tabel 

 
Tabel 2 Locatiegegevens 

Adres onderzoekslocatie Weth. Goselinkstraat, twv nr. 5 te Hengevelde 

Kadastrale gemeente Ambt-Delden 

Sectie K 

Percelen 2104 

Oppervlakte van de onderzoekslocatie <1500 m2 

Eigenaar/ gebruiker -  

Korte beschrijving van de onderzoekslocatie De onderzoekslocatie bestaat uit grasland 

Bebouwing Op de onderzoekslocatie staat geen bebouwing 
 

Verharding De onderzoekslocatie is onverhard 

 
2.2 Algemene informatie locatie 
De locatie bevindt zich aan de Weth. Goselinkstraat, twv nr. 5 te Hengevelde. Op de locatie heeft 
tot 2020 (luchtfoto’s) bomenteelt plaatsgevonden. Initiatiefnemer is voornemens om de 
bestemming te wijzigen en een woning te realiseren op de locatie. 
 
Op historische kaarten is te zien dat de onderzoekslocatie nooit bebouwd is geweest. Op de 
kaarten is te zien dat vanaf 2010 de onderzoekslocatie in gebruik is als kwekerijgrond.  
De locatie is in het verleden, voor zover bekend, altijd in gebruik geweest als landbouwgrond. 
 
In het verleden zijn op de locatie en op het naastgelegen perceel (Weth. Goselinkstraat 5) 
meerdere bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd.  
In 2016 en 2020 zijn saneringen uitgevoerd door onder andere projectbureau BAS. De saneringen 
zijn uitgevoerd naar aanleiding van de aangetroffen asbestverontreinigingen in voorgaande 
bodemonderzoeken.  
 
Uit informatie van de gemeente blijkt dat ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie geen 
restverontreinigingen zijn achtergebleven. 
 
Er is verder geen bodemrelevante informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de 
geraadpleegde bronnen. 
 
 

2 Vooronderzoek 
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2.3 Directe omgeving locatie 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Hengevelde. De omgeving bestaat 
voornamelijk uit agrarische bedrijven, landbouwpercelen en woonhuizen. De directe omgeving 
wordt op historische kaarten aangeduid als "Hengevelderveld". Op circa 300 meter 
noordoostelijk van de locatie loopt de “Bolscherbeek”. 
 
Aan de Weth. Goselinkstraat 10 te Hengevelde is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
door Terra Agribusiness (projectnummer: 2016-70, d.d. 29-12-2006). Aanleiding van dit 
bodemonderzoek vormde bouwactiviteiten. In dit onderzoek is enkel een lichte verhoging 
minerale olie in de bovengrond aangetoond. In het grondwatermonster is een sterke verhoging 
arseen aangetroffen. In het her-monster is een matige verhoging arseen aangetroffen. 
Waarschijnlijk is deze verhogingen veroorzaakt door een natuurlijk proces. 
 
In 1998 is door Witteveen en Bos een verkennend onderzoek uitgevoerd aan de Weth. 
Goselinkstraat 10 (19-3-1998). Aanleiding van dit onderzoek was een bouwvergunning. In dit 
onderzoek zijn enkel lichte verhogingen aangetroffen.  
 
Door Klijn bodemonderzoek is aan de Weth. Goselinkstraat 10 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd (projectnummer: 18KL439, d.d. 7-11-2018). Aanleiding van dit onderzoek vormde een 
bestemmingswijziging. In dit onderzoek zijn enkel lichte verhogingen aangetroffen in de 
ondergrond en het grondwater. Tevens zijn er asbestgehaltes aangetroffen boven de 
interventiewaarde. 
 
Er is geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie bekend 
welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van onderzoekslocatie.  
 
2.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
Op onderhavige onderzoekslocatie is een asbest onderzoek NEN 5707 uitgevoerd door Geofox-
Lexmond B.V. (d.d. 3-12-2014). Dit rapport is niet beschikbaar bij Dumea.  
 
Tevens zijn op de locatie meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze bodemonderzoeken zijn 
niet in het bezit van Dumea.  
 
Als gevolg van de uitgevoerde onderzoeken zijn er meerdere saneringen uitgevoerd op en naast 
de onderzoekslocatie. Uit de BUS-meldingen en evaluaties blijkt dat er geen restverontreiniging is 
achtergebleven op onderhavige onderzoekslocatie. 
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2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande figuur. 
 
Figuur 1 Geologisch opbouw landelijk model DGM v2.2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De boorlocatie bevindt zich circa 15 meter boven NAP. De regionale grondwaterstroming is 
noordwestelijk.   
 
2.6 Vooronderzoek PFAS 
PFAS komt op verschillende manieren in het grond- en grondwatersysteem in Nederland terecht. 
Bij lokaal gebruik en calamiteiten leidt dit tot het 'klassieke' bron-grondwaterpluim beeld.  
 
Het meest verdacht voor PFAS in het milieu zijn die locaties waar PFAS worden geproduceerd. 
Ook brandweer-oefen-plaatsen waar met grote regelmaat brandblusschuim is toegepast, zijn 
verdacht. Er zijn echter ook vele andere toepassingen van PFAS die kunnen leiden tot een grond- 
of grondwaterverontreiniging.  
 
In het handelingskader van het Expertisecentrum PFAS zijn alle bedrijfsactiviteiten en 
toepassingen beschreven waar PFAS wordt gebruikt en de kans dat daarbij PFAS in het milieu 
vrijkomt. 
 
Uit historisch onderzoek van onderhavig onderzoekslocatie blijkt dat geen van de beschreven 
toepassingen uit het handelingskader plaats heeft gevonden op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot PFAS in de bodem. 
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2.7 Vooronderzoek 5707 Asbest 
Uit de verkregen historische informatie blijkt dat de locatie altijd onbebouwd is geweest. De 
locatie heeft, voor zover bekend, altijd uit landbouwgrond bestaan. 
 
In het verleden zijn er meerdere bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd op en naast 
onderhavige onderzoekslocatie. Uit informatie van de gemeente blijkt dat er geen 
restverontreiniging achter is gebleven. 
 
Echter is onderhavige onderzoekslocatie deels gesaneerd waardoor de locatie als verdacht 
beschouwd moet worden met betrekking tot de aanwezigheid van asbest in de bodem. 
 
2.8 Visuele inspectie bodemoppervlak op asbest 
Op 4-5-2022 is de locatie visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De 
maaiveldinspectie is uitgevoerd conform de NEN 5707. Het maaiveld van de onderzoekslocatie is 
verdeeld in stroken van ongeveer 1m breed en is strook voor strook in 2 richtingen haaks op 
elkaar geïnspecteerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de maaiveldinspectie beknopt 
weergegeven. 
 
Tabel 3 Maaiveldinspectie NEN 5707 

Aandachtsgebied Opmerking 

Oppervlakte geïnspecteerde locatie <1500 

Conditie toplaag Droog 

Beperkingen van de inspectie Neerslag: geen, >25% vegetatie 

Weersomstandigheden Zicht: > 50m 

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? 
 
Opmerking 

Nee 
 
De maaiveldinspectie werd beperkt door de vegetatie 

 
Resultaat maaiveld inspectie 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld 
aangetroffen. 
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3.1 Hypothesestelling 
 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn voor de locatie één of meer hypotheses 
geformuleerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging. 
 
Vooraf is een onderzoeksopzet verstuurd naar de gemeente Hof van Twente. Deze is door Dhr. S. 
Put goedgekeurd op 16-3-2022. 
 
Op basis van het historisch vooronderzoek blijkt dat de locatie grasland betreft waar in het 
verleden meerdere saneringen hebben plaatsgevonden.   
Naar aanleiding van de bevindingen van het historisch vooronderzoek wordt de locatie als 
verdacht beschouwd en wordt als best passende strategie VED-HE gehanteerd. 
 
De bovengrond van de onderzoekslocatie kan als verdacht worden beschouwd met betrekking tot 
de chemische parameters alsmede asbest. In het kader van de NEN5740 en NEN5707 dient de 
bovengrond onderzocht te worden conform onderzoeksstrategie VED-HE. 
De ondergrond kan als onverdacht beschouwd worden.  
 
 De volgende deellocaties en hypotheses worden aangehouden: 
 
Tabel 4 Deellocaties en hypothese NEN5740 

Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Zware metalen, PAK - 

 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5707 
Het asbest in grondonderzoek heeft tot doel het globaal vaststellen van het gemiddelde 
asbestgehalte van de deellocatie (ruimtelijke eenheid) en het vaststellen van de globale omvang 
van een eventueel aanwezige asbestverontreiniging. 
 

Tabel 5 Deellocaties en hypothese NEN5707 
Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

 

3.2 Onderzoeksopzet 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 4 mei 2022 (plaatsing peilbuis en monstername grond), 
en 12 en 20 mei 2022 (monstername grondwater). De positie van de boorlocaties zijn 
weergegeven in bijlage III. 
 

Tabel 6 Onderzoeksopzet NEN 5740 
Locatie Ondiepe 

boringen1 

Diepe 
boringen2 

Peilbuizen Analyses grond Analyses water 

Gehele locatie 7 1 1 3x st. grond AS3000 + 
OCB’s 

1x st. grondwater AS3000 + 
OCB’s 

1 Ondiepe boringen standaard tot 0,5 m-mv. 
2 Diepe boringen tot de grondwaterstand met een minimum van1,0 m-mv en een maximum van 2,0 m-mv. 

 

Tabel 7 Onderzoeksopzet NEN 5707 
Locatie Proefgaten ondiep1 Proefgaten met diepe boring2 Analyses asbest in grond3 

Gehele locatie 11 2 3 
1 Ondiep proefgat standaard 0,3m x 0,3m x 0,5m (lxbxh). 
2 Standaard proefgat van 0,3m x 0,3m x 0,5m (lxbxh) diep doorgeboord met edelmanboor Ø 12cm. 
3 Analyse conform NEN5898; aantal analyses asbest in materiaal op basis van zintuiglijke waarnemingen in het veld. 
 

Aangezien er saneringen hebben plaatsgevonden zullen er extra inspectiegaten worden gegraven 
rond de saneringscontour. Ten behoeve van de ondergrond zal een extra diepe boring worden 
geplaatst. Tevens wordt een extra analyse toegevoegd aan de opzet. 

3 Onderzoeksprogramma 
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3.3 Analysestrategie 
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld. 
In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt. 
 
De aangetroffen situatie ten tijde van de uitvoering van de veldwerkzaamheden gaf geen 
aanleiding tot het aanpassen van de onderzoeksstrategie. 
 
Tabel 8 Analyse onderzochte monsters NEN 5740 

Analyse monster Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters Analyse  

BM1 0,00 - 0,50 2 (0,00 - 0,50) 
3 (0,00 - 0,50) 
4 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb, 
Organochloor Bestrijdingsmiddelen (AS3000) 

BM2 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb, 
Organochloor Bestrijdingsmiddelen (AS3000) 

BM3 0,00 - 0,50 11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb, 
Organochloor Bestrijdingsmiddelen (AS3000) 

OM1 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00) 
1 (1,00 - 1,50) 
1 (1,50 - 2,00) 
10 (0,50 - 1,00) 
10 (1,00 - 1,50) 
10 (1,50 - 2,00) 
6 (0,50 - 1,00) 
6 (1,00 - 1,50) 
6 (1,50 - 2,00) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

 
Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Analyse 

Pb1wm1 2,30 - 3,30 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000) 
Organo Chloor Bestrijdingsmiddelen (OCB) (AS3000) 

Pb1wm2 2,30 - 3,30 Kobalt (Co) (AS3000) 
Nikkel (AS3000) 

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab BV. Alle analyses zijn AS3000 erkende verrichtingen. 

 
Motivatie analysestrategie 
Conform de NEN5740 strategie VED-HE-NL, dienen er 3 grondmonsters in de verdachte laag 
geanalyseerd te worden. Op basis van het historische gebruik van de locatie is de bovengrond de 
meest verdachte laag. 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen en het beoogde gebruik van de onderzoekslocatie is 
besloten om 3 mengmonsters van de bovengrond (BM1, BM2 en BM3) en tevens 1 mengmonster 
van de ondergrond (OM1) te analyseren.  
 
Tabel 9 Analyse onderzochte monsters NEN 5707  

Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonster Analyse  

MM1  0,00 - 0,50 2 (0,00 - 0,50) 
3 (0,00 - 0,50) 
4 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM2 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM3 0,00 - 0,50 11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te Deurningen. 

 
Gezien de zintuiglijke waarnemingen kan gesteld worden dat de homogeniteit van de 
verschillende inspectiegaten voldoende aanwezig is.  
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4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
In bijlage V zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven. 
 

Veldwaarnemingen 
De bovengrond bestaat uit matig fijn zand, zwak humeus. De ondergrond bestaat eveneens uit 
matig fijn zand. De diepere ondergrond bestaat uit matig fijn zand met laagjes leem. 
In de onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
 

Tabel 10 Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring/Gat Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

1 3,30 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
  2,50 - 3,30 Zand laagjes leem 
2 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
3 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
4 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
5 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
6 2,00 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, zwak wortelhoudend 
7 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
8 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, zwak wortelhoudend 
10 2,00 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
11 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, zwak wortelhoudend 
12 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, zwak wortelhoudend 
13 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
14 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, zwak wortelhoudend 

 
Er is geen asbestverdacht materiaal aan het oppervlak, in de inspectiegaten en boringen 
aangetroffen.  
 
Ten tijde van het veldwerk is begonnen met het aanbrengen van een gronddepot op onderhavige 
locatie. Uit informatie blijkt dat er grond wordt aangevoerd op de locatie. De grond zou ontgraven 
worden van een natuurgebied in Haaksbergen. 
 
Grondwater 
De filterbuis wordt minimaal een halve meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst, waarna de 
dichte buis tot iets boven maaiveld wordt gemonteerd en afgedicht met bentoniet om instroom 
van oppervlaktewater te voorkomen. 
In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering opgenomen: 
 

Tabel 11 Metingen grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Pb1wm1 2,30 - 3,30 1,52 5,8 571 19,5 
Pb1wm2 2,30 - 3,30 1,45 6,0 612 16,8 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. 

 
4.2 Analyseresultaten 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters ten behoeve 
van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Deze analyses zijn allen AS3000 
erkende verrichtingen. 
Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te 
Deurningen. 
  

4 Onderzoeksresultaten 
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Tabel 12 Toetsingskader Wbb 
Concentratie Betekenis Opmerking Code 

≤ AW-waarde (of < detectielimiet) *  Niet verontreinigd Geen aanvullend onderzoek nodig - 
> AW-waarde ≤ T-waarde  Licht verontreinigd Geen aanvullend onderzoek nodig * 
> T-waarde ≤ I-waarde  Matig verontreinigd Mogelijk nader bodemonderzoek 

noodzakelijk 
** 

> I-waarde  Sterk verontreinigd Nader bodemonderzoek noodzakelijk; 
mogelijk sprake van ernstige 
bodemverontreiniging 

*** 

* Voor grondwater geldt de streefwaarde 
Toelichting: De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem. 

De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+I)/2 = T-waarde) is een toetsingswaarde waarboven er een vermoeden 
is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden worden getoetst. 
De I-waarden zijn de ‘interventiewaarden’. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3 
grond of in meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 

 
Tabel 13 Analyseresultaten NEN 5740  

Monster Traject (m-mv) Samenstelling Verhogingen 

BM1 0,00 - 0,50 2 (0,00 - 0,50) 
3 (0,00 - 0,50) 
4 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 

- 

BM2 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 

Drins* 

BM3 0,00 - 0,50 11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 

- 

OM1 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00) 
1 (1,00 - 1,50) 
1 (1,50 - 2,00) 
10 (0,50 - 1,00) 
10 (1,00 - 1,50) 
10 (1,50 - 2,00) 
6 (0,50 - 1,00) 
6 (1,00 - 1,50) 
6 (1,50 - 2,00) 

- 

Pb1wm1 2,30 - 3,30 Pb1 Co**, Ni***, Zn*, Ba* 

Pb1wm2 2,30 - 3,30 Pb1 Co**, Ni*** 
* verhoging groter dan streefwaarde 
** verhoging groter dan tussenwaarde 
*** verhoging groter dan interventiewaarde 

 
Tabel 14 Analyseresultaten NEN 5707  

Monster Traject (m-mv) Samenstelling Matrix Resultaat 

MM1 0,00 - 0,50 2 (0,00 - 0,50) 
3 (0,00 - 0,50) 
4 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

MM2 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond 1,3 mg/kg ds 

MM3 0,00 - 0,50 11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

Het resultaat in bovenstaand tabel is het gewogen asbestgehalte berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 
maal het gehalte aan amfibool asbest. 
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4.3 Toetsing van de hypothese 
Onderdeel Deellocatie Gestelde hypothese Hypothese verworpen of aangenomen 

NEN 5740 Gehele locatie Verdacht Aangenomen 

NEN 5707 Gehele locatie Verdacht Grotendeels verworpen 

 
4.4 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
 
Gehele locatie 
De matige verhoging kobalt en sterke verhoging nikkel in het grondwater geven aanleiding tot het 
uitvoeren van een nader onderzoek. Deels is dit nader onderzoek reeds uitgevoerd door middel 
van her-bemonstering van de bestaande peilbuis. 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN5707 
 
Gehele locatie 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en 
geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. In de mengmonsters is analytisch geen asbest 
aangetoond of het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de toetsingswaarde voor nader 
asbestonderzoek. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
4.5 Beleidsdocument "Omgaan met zware metalen in grondwater binnen de provincie Overijssel" 
 
Conform de eisen van enkele Overijsselse gemeenten dient, in het geval van een 
interventiewaarde verhoging met zware metalen in het grondwater, het beleidsdocument: 
"Omgaan met zware metalen in grondwater binnen de provincie Overijssel" te worden toegepast. 
 
Beslismoment 1 Relatie (historische) bedrijfsactiviteit of bodemvreemd materiaal. 
Uit de bekende historische informatie voortkomend uit de geraadpleegde bronnen (Hoofdstuk 2) 
blijkt dat de verhoging niet te relateren is aan (historische) (bedrijfs)activiteiten en/of de 
aanwezigheid bodemvreemd materiaal. 
Zoals beschreven in het beslisschema, moet er indien er een historisch bodemonderzoek is 
uitgevoerd, en de verontreiniging niet te relateren is aan een (historische) (bedrijfs)activiteit of 
bodemvreemd materiaal, moet er worden overgegaan op "Beslismoment 3a". 
 
Beslismoment 3a Is de verontreiniging te relateren aan bodemprocessen? 
Het hulpmiddel "achtergrond bodemprocessen" is getoetst om te beoordelen of de verhoging 
door bodemprocessen is ontstaan. 
Onderstaande informatie is afkomstig uit onderhavig onderzoek, en wordt gebruikt bij de 
toetsing. 
pH: 6,0 
EC: 612 (μS/cm) 

Troebelheid: 16,8 NTU 
Grondwaterstand: 1,45 m-mv. 
Huidig gebruik: grasland 
Toekomstig gebruik: wonen met tuin. 
Bodemtype bovengrond zand, ondergrond eveneens zand 
 
Op basis van tabel 5.2 van het beleidsdocument en de hiervoor beschreven parameters, blijkt dat 
de verhogingen mogelijk veroorzaakt wordt door verzuring door atmosferische depositie. 
Echter is het eveneens aannemelijk dat kobalt en nikkel in het grondwater van nature aanwezig is 
op deze locatie.  
 
Op basis van de gehanteerde beslismomenten uit het beleidsdocument, kan gesteld worden dat 
de verhogingen kobalt en nikkel mogelijk door een natuurlijk proces worden veroorzaakt. 
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Op een locatie gelegen aan de Weth. Goselinkstraat, twv nr. 5 te Hengevelde, kadastraal bekend 
gemeente: Ambt-Delden, Sectie: K, nummer(s): 2104  is op 4-5-2022 een verkennend 
bodemonderzoek conform NEN5740 en 5707 uitgevoerd. 
 
De locatie bevindt zich aan de Weth. Goselinkstraat, twv nr. 5 te Hengevelde. Op de locatie heeft 
tot 2020 (luchtfoto’s) bomenteelt plaatsgevonden. Initiatiefnemer is voornemens om de 
bestemming te wijzigen en een woning te realiseren op de locatie. 
 

Verkennend bodemonderzoek NEN5740 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn boringen en inspectiegaten uitgevoerd ten behoeve van 
een bodemonderzoek conform de NEN5740 en NEN5707.  
 

Gehele locatie 
In de bovengrondmengmonsters BM1 en BM3 zijn geen verhogingen aangetroffen. In het 
bovengrondmengmonster BM2 is een lichte verhoging drins aangetroffen. 
In het ondergrondmengmonster OM1 zijn eveneens geen verhogingen aangetroffen. 
 
In het grondwatermonster Pb1wm1 zijn lichte verhogingen zink en barium aangetroffen.   
 
Tevens zijn in het grondwatermonster de concentraties kobalt en nikkel verhoogd aangetroffen 
ten opzichte van de tussenwaarde en interventiewaarde. Naar aanleiding van deze verhogingen is 
de bestaande peilbuis opnieuw bemonsterd. Uit het analysecertificaat van het her-monster 
(Pb1wm2) blijkt dat er wederom een matige verhoging kobalt en een sterke verhoging nikkel is 
aangetroffen in het grondwater.  
 
De verhogingen kobalt en nikkel in beide grondwatermonsters (Pb1wm1 en Pb1wm2) geven 
formeel aanleiding voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek. Echter zijn er naar onze 
mening een aantal redenen om af te zien van een nader onderzoek: 

• Er is geen eenduidige bron voor de verhogingen aan te wijzen; 
• Zware metalen worden vaker verhoogd aangetroffen in het grondwater en kunnen van 

nature verhoogd voorkomen.  
 
Gezien de aangetroffen verhogingen in het ondiepe grondwater adviseren wij geen freatisch 
grondwater op te pompen ten behoeve van consumptieve doeleinden. 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN5707 "asbest in bodem"  
Tijdens de maaiveld- inspectie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen asbestverdachte 
materialen op het maaiveld aangetroffen.  
 

Gehele locatie 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en 
geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest.  
 

In de mengmonster MM1 en MM3 is analytisch geen asbest aangetoond. 
 
Het mengmonster van MM2 is licht asbesthoudend; het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan 
de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
 
Algemeen 
Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek niet noodzakelijk geacht. 
De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor het beoogde 
gebruik. 
 
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder 
meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het “Besluit bodemkwaliteit” van 
toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt 
bodemkwaliteit’.  
Naast het “Besluit bodemkwaliteit” dient opgemerkt te worden dat in het kader van de “Tijdelijk 
handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie” ook onderzoek 
naar PFAS noodzakelijk is. 

5 Samenvatting en conclusie 
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Hoewel het verrichte veld- en laboratoriumonderzoek volgens de geldende normen zijn 
uitgevoerd, dienen de onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. 
Door de bodem steekproefsgewijs te onderzoeken is ernaar gestreefd om een representatief 
beeld te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het is echter 
nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het 
grondwater voorkomen. 
Het uitgevoerde onderzoek is verkennend en betreft een momentopname. 



 
 

 

BIJLAGE I 
Situering van de locatie 

 



Omgevingskaart

Deze kaart is noordgericht.

 Hier bevindt zich de onderzoekslocatie

Joost
Stempel



 
 

 

BIJLAGE II 
Situering van de locatie 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 1 maart 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Ambt-Delden
K
2104

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 076
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Pagina 1 - 4

Projectcode: 2022-076

Datum: 4-5-2022

Boring: 1

GWS: 140

0

50

100

150

200

250

300

1-1

1-2

1-3

1-4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, bruinbeige,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, grijsbeige,
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, beigegrijs,
Edelmanboor

-250

Zand, matig fijn, laagjes leem,
beigegrijs, Edelmanboor

-330

Datum: 4-5-2022

Boring: 2
0

50

2-12a-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, neutraal beigebruin,
Schep

-50

Datum: 4-5-2022

Boring: 3
0

50

3-13a-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, neutraal beigebruin,
Schep

-50

Datum: 4-5-2022

Boring: 4
0

50

4-14a-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, neutraal beigebruin,
Schep

-50
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Projectcode: 2022-076

Datum: 4-5-2022

Boring: 5
0

50

5-15a-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, neutraal beigebruin,
Schep

-50

Datum: 4-5-2022

Boring: 6
0

50

100

150

200

6-16a-1

6-2

6-3

6-4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, zwak wortelhoudend,
neutraal beigebruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, bruinbeige,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, grijsbeige,
Edelmanboor

-200

Datum: 4-5-2022

Boring: 7
0

50

7-17a-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, neutraal beigebruin,
Schep

-50

Datum: 4-5-2022

Boring: 8
0

50

8-18a-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, zwak wortelhoudend,
neutraal beigebruin, Schep

-50
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Projectcode: 2022-076

Datum: 4-5-2022

Boring: 9
0

50

9-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
neutraal beigebruin, Schep

-50

Datum: 4-5-2022

Boring: 10
0

50

100

150

200

10-110a-1

10-2

10-3

10-4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, neutraal beigebruin,
Schep

-50

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, bruinbeige,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, geelbeige,
Edelmanboor

-200

Datum: 4-5-2022

Boring: 11
0

50

11-111a-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, zwak wortelhoudend,
neutraal beigebruin, Schep

-50

Datum: 4-5-2022

Boring: 12
0

50

12-112a-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, zwak wortelhoudend,
neutraal beigebruin, Schep

-50
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Projectcode: 2022-076

Datum: 4-5-2022

Boring: 13
0

50

13-113a-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, neutraal beigebruin,
Schep

-50

Datum: 4-5-2022

Boring: 14
0

50

14-114a-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
puinhoudend, zwak wortelhoudend,
neutraal beigebruin, Schep

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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ANALYSERAPPORT

12.05.2022Datum
35008640Relatienr
1153438Opdrachtnr.

Opdracht   1153438 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008640  Dumea AM
Uw referentie 2022-076 BJZ Weth. Goselinkstraat 5 Ambt-Delden
Opdrachtacceptatie 04.05.22

Dumea AM
Joost Stevelink
Bornsestraat 24
7597 NE SAASVELD

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

298524 298525 298526 298527

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
BM1 BM2 BM3 OM1

Opdracht   1153438 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   #)    #)    #)    #)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

++ ++ ++ ++
90,0 88,9 86,8 84,9

3,8 1,8 2,4 1,3

2,7 3,9 3,8 0,9

++ ++ ++ ++

24 <20 <20 <20
<0,20 <0,20 0,23 <0,20

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
8,0 13 15 <5,0

0,06 <0,05 <0,05 <0,05
15 18 19 <10

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0

25 36 47 <20

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,11 <0,050 <0,050 <0,050
0,14 <0,050 <0,050 <0,050

0,068 <0,050 <0,050 <0,050
0,060 <0,050 <0,050 <0,050

0,17 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,16 0,063 <0,050 0,075
0,096 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,91   0,38   0,35   0,39   

<35 <35 <35 <35
<3 <3 <3 <3
<3 <3 <3 <3

298524
298525
298526
298527

04.05.2022
04.05.2022
04.05.2022
04.05.2022

BM1
BM2
BM3
OM1

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

298524 298525 298526 298527

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
BM1 BM2 BM3 OM1

Opdracht   1153438 Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)

2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)

Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

1,3-Hexachloorbutadieen
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

   #)    #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

<4 <4 <4 <4
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5
<5 7 9 <5
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   0,0014   
<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0023 0,0022 0,0022
0,0030   0,0029   0,0029   
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 0,0018 0,0015
0,0014   0,0025   0,0022   
0,0058   0,0068   0,0065   
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 0,040 <0,0010
<0,0010 0,0065 <0,0010
<0,0010 0,0022 <0,0010
<0,0010 0,0015 <0,0010
0,0021   0,047   0,0021   
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0028   0,0028   0,0028   

<0,001 <0,001 <0,001
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010

Blad 3 van 5

D
O

C
-1

3-
18

39
69

02
-N

L-
P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Pesticiden (OCB's)

Chloorbenzenen

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

298524 298525 298526 298527

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 05.05.2022
Einde van de analyses:  12.05.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

BM1 BM2 BM3 OM1

Opdracht   1153438 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Som Chloordaan (Factor 0,7)

cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide 
(Factor 0,7)

Heptachloor
alfa-Endosulfan
Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Hexachloorbenzeen (HCB)

S
S
S
S

S
S
S

S

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

0,0014   0,0014   0,0014   
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0014   0,0014   0,0014   

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,016   0,065   0,017   

<0,0010 <0,0010 <0,0010

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 2,4-DDD (ortho, para-DDD) PCB 52
4,4-DDD (para, para-DDD) PCB 101 PCB 118 Som DDD (Factor 0,7) PCB 138
2,4-DDE (ortho, para-DDE) 4,4-DDE (para, para-DDE) PCB 153 PCB 180 Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT) 4,4-DDT (para, para-DDT) Som DDT (Factor 0,7)
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin
Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7) Hexachloorbenzeen (HCB) 1,3-Hexachloorbutadieen cis-Chloordaan
trans-Chloordaan Som Chloordaan (Factor 0,7) cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan
Som OCB landbodem (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1153438 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1153438, Analysis No. 298524, created at 06.05.2022 11:55:11

Monster beschrijving: BM1

[@ANALYNR_START=298524]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1153438, Analysis No. 298525, created at 06.05.2022 06:32:53

Monster beschrijving: BM2

[@ANALYNR_START=298525]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1153438, Analysis No. 298526, created at 06.05.2022 06:26:02

Monster beschrijving: BM3

[@ANALYNR_START=298526]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1153438, Analysis No. 298527, created at 09.05.2022 12:30:39

Monster beschrijving: OM1

[@ANALYNR_START=298527]
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ANALYSERAPPORT

19.05.2022Datum
35008640Relatienr
1156184Opdrachtnr.

Opdracht   1156184 Water

Opdrachtgever 35008640  Dumea AM
Uw referentie 2022-076 BJZ Weth. Goselinkstraat 5 Ambt-Delden
Opdrachtacceptatie 12.05.22

Dumea AM
Joost Stevelink
Bornsestraat 24
7597 NE SAASVELD

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

313853

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
Pb1wm1

Opdracht   1156184 Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)

   #)

   #)

110
0,24

79
6,0

<0,050
<2,0
<2,0
130

97

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10

313853 Pb1wm1 12.05.2022

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l

313853

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

Eenheid
Pb1wm1

Opdracht   1156184 Water

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Heptachloor
alfa-Endosulfan
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-Heptachloorepoxide 
(Factor 0,7)

Telodrin
Isodrin

S
S
S
S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

   #)

   #)

   #)

   #)

*)

*)

<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

<0,010
<0,0080
<0,0090
<0,0080
0,025   
<0,010
<0,010
<0,010
0,021   
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0,042   
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0,014   

<0,030
<0,030
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Pesticiden (OCB's)
µg/l
µg/l

313853

--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 12.05.2022
Einde van de analyses:  19.05.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 Telodrin Isodrin

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40 alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7) Aldrin Dieldrin Endrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) 2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE) 2,4-DDD (ortho, para-DDD) 4,4-DDD (para, para-DDD) 2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Heptachloor alfa-Endosulfan
cis-Heptachloorepoxide trans-Heptachloorepoxide Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7) cis-Chloordaan
trans-Chloordaan

Pb1wm1

Opdracht   1156184 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

cis-Chloordaan
trans-Chloordaan

S
S

<0,010
<0,010

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1156184, Analysis No. 313853, created at 17.05.2022 06:16:24

Monster beschrijving: Pb1wm1

[@ANALYNR_START=313853]
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ANALYSERAPPORT

24.05.2022Datum
35008640Relatienr
1158999Opdrachtnr.

Opdracht   1158999 Water

Opdrachtgever 35008640  Dumea AM
Uw referentie 2022-076 BJZ Weth. Goselinkstraat 5 Ambt-Delden
Opdrachtacceptatie 20.05.22

Dumea AM
Joost Stevelink
Bornsestraat 24
7597 NE SAASVELD

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)
µg/l
µg/l

329465

--
--

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 20.05.2022
Einde van de analyses:  23.05.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden
Protocollen AS 3100 Kobalt (Co) Nikkel (Ni)

Pb1wm2

Opdracht   1158999 Water

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Kobalt (Co)
Nikkel (Ni)

S
S

74
120

329465 Pb1wm2 20.05.2022

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

: 
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Projectcode: 2022-076 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  BM1 BM2 BM3 

Certificaatcode     

Boring(en)  2, 3, 4, 5 10, 6, 7, 8 11, 12, 13, 14 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,70 3,90 3,80 

Lutum % ds 3,80 1,80 2,40 

Datum van toetsing  13-5-2022 13-5-2022 13-5-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

BESTRIJDINGSMIDDELEN     

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0 

beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0 

gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,003 -0  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0 

delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,003 (6)  <0,001 <0,002 (6)  <0,001 <0,002 (6) 

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,003  0,0022 0,0056  <0,001 <0,002 

Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,003  0,0015 0,0038  <0,001 <0,002 

Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,0014 <0,0052 0  0,0014 <0,0036 0  0,0014 <0,0037 0 

Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,003  0,04 0,10  <0,001 <0,002 

Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,003  0,0065 0,0167  <0,001 <0,002 

DDE (som) mg/kg ds  0,003 0,011 -0,04  0,0029 0,0074 -0,04  0,0029 0,0076 -0,04 

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  0,0023 0,0085  0,0022 0,0056  0,0022 0,0058 

DDD (som) mg/kg ds  0,0014 <0,0052 -0  0,0014 <0,0036 -0  0,0014 <0,0037 -0 

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

DDT (som) mg/kg ds  0,0014 <0,0052 -0,13  0,0025 0,0064 -0,13  0,0022 0,0058 -0,13 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,003  0,0018 0,0046  0,0015 0,0039 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,003 0  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,002 0 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,0014 <0,0052 0  0,0014 <0,0036 0  0,0014 <0,0037 0 

cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds  0,0028   0,0028   0,0028  

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds  0,0021 <0,0078 -0  0,047 0,121 0,03  0,0021 <0,0055 -0 

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds  0,016 0,060  0,065 0,166  0,017 0,045 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0181 -0  0,0049 <0,0126 -0,01  0,0049 <0,0129 -0,01 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,003 -0  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,002 -0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,05 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,43  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,42 

Koper  mg/kg ds  8 15 -0,17  13 25 -0,1  15 29 -0,07 

Zink  mg/kg ds  25 53 -0,15  36 81 -0,1  47 105 -0,06 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  0,23 0,36 -0,02 

Barium  mg/kg ds  24 76 (6)  <20 <54 (6)  <20 <52 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,06 0,08 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 



 
 

Projectcode: 2022-076 

Grondmonster  BM1 BM2 BM3 

Certificaatcode     

Boring(en)  2, 3, 4, 5 10, 6, 7, 8 11, 12, 13, 14 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,70 3,90 3,80 

Lutum % ds 3,80 1,80 2,40 

Datum van toetsing  13-5-2022 13-5-2022 13-5-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Lood  mg/kg ds  15 23 -0,06  18 27 -0,05  19 29 -0,04 

     

OVERIG     

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

Droge stof %  90 90 (6)  88,9 88,9 (6)  86,8 86,8 (6) 

Lutum %  3,8   1,8   2,4  

Organische stof (humus) % ds  2,7   3,9   3,8  

som DDT-, DDE- en DDD-
isomeren 

mg/kg ds  0,0058   0,0068   0,0065  

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)  <3 5 (6)  <3 6 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <91 -0,02  <35 <63 -0,03  <35 <64 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 8 (6)  <3 5 (6)  <3 6 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 10 (6)  <4 7 (6)  <4 7 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 9 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 9 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 13 (6)  7 18 (6)  9 24 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 9 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 9 (6)  <5 9 (6) 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16  0,063 0,063  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  0,17 0,17  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,11 0,11  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,14 0,14  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,06 0,06  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,096 0,096  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,068 0,068  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,91 0,91 -0,02  0,38 0,38 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 

 
 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  OM1 

Certificaatcode   

Boring(en)  1, 1, 1, 10, 10, 10, 6, 6, 6 

Traject (m -mv)  0,50 - 2,00 

Humus % ds 0,90 

Lutum % ds 1,30 

Datum van toetsing  13-5-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  

alfa-HCH mg/kg ds  

beta-HCH mg/kg ds  

gamma-HCH mg/kg ds  

delta-HCH mg/kg ds  

Isodrin mg/kg ds  

Telodrin mg/kg ds  

Heptachloor mg/kg ds  



 
 

Projectcode: 2022-076 

Grondmonster  OM1 

Certificaatcode   

Boring(en)  1, 1, 1, 10, 10, 10, 6, 6, 6 

Traject (m -mv)  0,50 - 2,00 

Humus % ds 0,90 

Lutum % ds 1,30 

Datum van toetsing  13-5-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  

Aldrin mg/kg ds  

Dieldrin mg/kg ds  

Endrin mg/kg ds  

DDE (som) mg/kg ds  

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  

DDD (som) mg/kg ds  

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  

DDT (som) mg/kg ds  

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  

alfa-Endosulfan mg/kg ds  

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  

cis-Chloordaan mg/kg ds  

trans-Chloordaan mg/kg ds  

HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds  

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds  

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22 

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08 

   

OVERIG   

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  

Droge stof %  84,9 84,9 (6) 

Lutum %  1,3  

Organische stof (humus) % ds  0,9  

som DDT-, DDE- en DDD-
isomeren 

mg/kg ds  

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6) 



 
 

Projectcode: 2022-076 

Grondmonster  OM1 

Certificaatcode   

Boring(en)  1, 1, 1, 10, 10, 10, 6, 6, 6 

Traject (m -mv)  0,50 - 2,00 

Humus % ds 0,90 

Lutum % ds 1,30 

Datum van toetsing  13-5-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6) 

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,075 0,075 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,39 0,39 -0,03 

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Aldrin mg/kg ds     0,32 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 



 
 

Projectcode: 2022-076 

   AW WO IND I 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  Pb1wm1 Pb1wm2 

Datum  12-5-2022 20-5-2022 

Filterdiepte (m -mv)  2,30 - 3,30 2,30 - 3,30 

Datum van toetsing  19-5-2022 27-5-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0
  0,21   

 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)  

    

BESTRIJDINGSMIDDELEN    

trans-Heptachloorepoxide µg/l  <0,01 <0,01   

alfa-HCH µg/l  <0,01 <0,01   

beta-HCH µg/l  <0,008 <0,006   

gamma-HCH µg/l  <0,009 <0,006   

delta-HCH µg/l  <0,008 <0,006   

Isodrin µg/l  <0,03 0,02 (6)  

Telodrin µg/l  <0,03 0,02 (6)  

Heptachloor µg/l  <0,01 <0,01  0,02  

Heptachloorepoxide µg/l   <0,014  0
  0,014   

 

Aldrin µg/l  <0,01 <0,01   

Dieldrin µg/l  <0,01 <0,01   

Endrin µg/l  <0,01 <0,01   

2,4-DDE (ortho, para-DDE) µg/l  <0,01 <0,01   

4,4-DDE (para, para-DDE) µg/l  <0,01 <0,01   

2,4-DDD (ortho, para-DDD) µg/l  <0,01 <0,01   

4,4-DDD (para, para-DDD) µg/l  <0,01 <0,01   

2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/l  <0,01 <0,01   

4,4-DDT (para, para-DDT) µg/l  <0,01 <0,01   

alfa-Endosulfan µg/l  <0,01 <0,01  0  

Chloordaan (cis + trans) µg/l   <0,014  0,07  

cis-Chloordaan µg/l  <0,01 <0,01   

trans-Chloordaan µg/l  <0,01 <0,01   

DDT/DDE/DDD (som) µg/l   <0,042  4,2  

HCHs (som, STI-tabel) µg/l   <0,025  -0,03
  0,025   

 

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/l   <0,021  
  0,021   

 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14  0,01
  0,21   

 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  



 
 

Projectcode: 2022-076 

Watermonster  Pb1wm1 Pb1wm2 

Datum  12-5-2022 20-5-2022 

Filterdiepte (m -mv)  2,30 - 3,30 2,30 - 3,30 

Datum van toetsing  19-5-2022 27-5-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1  0,01  

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  

    

METALEN    

Kobalt  µg/l  79 79  0,74  74 74  0,68 

Nikkel  µg/l  130 130  1,92  120 120  1,75 

Koper  µg/l  6 6  -0,15  

Zink  µg/l  97 97  0,04  

Molybdeen  µg/l  <2 <1  -0,01  

Cadmium  µg/l  0,24 0,24  -0,03  

Barium  µg/l  110 110  0,1  

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  

Lood  µg/l  <2 <1  -0,23  

    

OVERIG    

cis-Heptachloorepoxide µg/l  <0,01 <0,01   

som DDT-, DDE- en DDD-
isomeren 

µg/l  0,042    

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42    

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)  

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4 (6)  

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4 (6)  

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4 (6)  

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4 (6)  

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4 (6)  

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4 (6)  

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)  

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

alfa-HCH µg/l  0,033 

beta-HCH µg/l  0,008 

gamma-HCH µg/l  0,009 

Heptachloor µg/l  5E-06   0,3 

Heptachloorepoxide µg/l  5E-06   3 

Aldrin µg/l  9E-06 

Dieldrin µg/l  0,0001 

Endrin µg/l  4E-05 

alfa-Endosulfan µg/l  0,0002   5 

Chloordaan (cis + trans) µg/l  2E-05   0,2 

DDT/DDE/DDD (som) µg/l  4E-06   0,01 

HCHs (som, STI-tabel) µg/l  0,05   1 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) µg/l     0,1 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Barium  µg/l  50 200  625 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

 



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U220500070 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 04-05-2022
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 05-05-2022
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 12-05-2022
Projectcode 2022-076 Pagina 1 van 1
Project omschrijving BJZ Weth. Goselinkstraat 5 Ambt-Delden

Monstersoort Grond Datum monstername 04-05-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220500691 MM1 1 2-2a-1 0 50 AM14348782

2 3-3a-1 0 50 AM14348782
3 4-4a-1 0 50 AM14348782
4 5-5a-1 0 50 AM14348782

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U220500070
Ons kenmerk : Project 1350452
Validatieref. : 1350452_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VUFV-HLFL-EAEK-OXBG
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 11 mei 2022

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Monstercode : 7170595
Uw referentie : V220500691
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/05/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.M.B.
Analysedatum : 11-05-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15490 g
Droge massa aangeleverde monster : 14328 g
Percentage droogrest : 92,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 13198,2 0,0 10,0 0,08 0 0,0
0,5-1 mm 229,0 1,6 52,7 23,01 0 0,0
1-2 mm 326,0 2,3 157,4 48,28 0 0,0
2-4 mm 101,9 0,7 101,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 119,5 0,8 119,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 85,4 0,6 85,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,00 0 0,0
Totaal 14060,0 0,0 526,9 0,00 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1350452
Uw project omschrijving : U220500070
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VUFV-HLFL-EAEK-OXBG Ref.: 1350452_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1350452
Uw project omschrijving : U220500070
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: VUFV-HLFL-EAEK-OXBG Ref.: 1350452_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1350452
Uw project omschrijving : U220500070
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: VUFV-HLFL-EAEK-OXBG Ref.: 1350452_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U220500071 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 04-05-2022
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 05-05-2022
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 12-05-2022
Projectcode 2022-076 Pagina 1 van 1
Project omschrijving BJZ Weth. Goselinkstraat 5 Ambt-Delden

Monstersoort Grond Datum monstername 04-05-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220500692 MM2 1 10-10a-1 0 50 AM14348781

2 6-6a-1 0 50 AM14348781
3 7-7a-1 0 50 AM14348781
4 8-8a-1 0 50 AM14348781

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U220500071
Ons kenmerk : Project 1350453
Validatieref. : 1350453_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WDGJ-KCUQ-LLTI-CNOH
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 11 mei 2022

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Monstercode : 7170596
Uw referentie : V220500692
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/05/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.M.B.
Analysedatum : 11-05-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14230 g
Droge massa aangeleverde monster : 12949 g
Percentage droogrest : 91,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 12622,6 0,0 10,0 0,08 0 0,0
0,5-1 mm 29,3 0,2 8,6 29,35 3 0,1
1-2 mm 17,3 0,1 10,1 58,38 5 0,2
2-4 mm 7,2 0,1 7,2 100,00 2 0,2
4-8 mm 17,6 0,1 17,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 18,7 0,1 18,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,00 0 0,0
Totaal 12712,7 0,0 72,2 0,00 10 0,5

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,5-1 mm 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1
2-4 mm 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1

Aangetroffen type asbest : serpentijn en amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,4 0,1 0,5
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,4 0,1

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Tabel 1 van 3

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

Projectcode : 1350453
Uw project omschrijving : U220500071
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WDGJ-KCUQ-LLTI-CNOH Ref.: 1350453_certificaat_v1



Monstercode : 7170596
Uw referentie : V220500692
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/05/2022

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

<0,5 mm opvangbak ? chrysotiel +

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

1-2 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

2-4 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 2 van 3

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

Projectcode : 1350453
Uw project omschrijving : U220500071
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WDGJ-KCUQ-LLTI-CNOH Ref.: 1350453_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Projectcode : 1350453
Uw project omschrijving : U220500071
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: WDGJ-KCUQ-LLTI-CNOH Ref.: 1350453_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1350453
Uw project omschrijving : U220500071
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: WDGJ-KCUQ-LLTI-CNOH Ref.: 1350453_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U220500072 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 04-05-2022
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 05-05-2022
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 12-05-2022
Projectcode 2022-076 Pagina 1 van 1
Project omschrijving BJZ Weth. Goselinkstraat 5 Ambt-Delden

Monstersoort Grond Datum monstername 04-05-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220500693 MM3 1 11-11a-1 0 50 AM14348780

2 12-12a-1 0 50 AM14348780
3 13-13a-1 0 50 AM14348780
4 14-14a-1 0 50 AM14348780

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U220500072
Ons kenmerk : Project 1350456
Validatieref. : 1350456_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MRQT-KJDU-GHMN-ONWP
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 11 mei 2022

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Monstercode : 7170601
Uw referentie : V220500693
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/05/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Analysedatum : 11-05-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12940 g
Droge massa aangeleverde monster : 11530 g
Percentage droogrest : 89,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 10581,5 93,7 14,0 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 351,4 3,1 73,6 20,94 0 0,0
1-2 mm 75,3 0,7 18,7 24,83 0 0,0
2-4 mm 78,5 0,7 78,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 78,4 0,7 78,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 123,9 1,1 123,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11289,0 100,0 387,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 1,3 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1350456
Uw project omschrijving : U220500072
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MRQT-KJDU-GHMN-ONWP Ref.: 1350456_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1350456
Uw project omschrijving : U220500072
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: MRQT-KJDU-GHMN-ONWP Ref.: 1350456_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1350456
Uw project omschrijving : U220500072
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: MRQT-KJDU-GHMN-ONWP Ref.: 1350456_certificaat_v1
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Voorliggende AERIUS-berekening heeft betrekking op het perceel gelegen aan de Wethouder Goselinkstraat 5 
te Ambt Delden. Initiatiefnemer is voornemens om landschapsontsierende bebouwing te slopen en één nieuwe 
woning te realiseren. 

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied (rode ster) ten opzichte van de directe omgeving (rode 
omkadering) weergegeven worden. 

Afbeelding 1.1 Ligging projectgebied (bron: PDOK) 

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

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2021. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.
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HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 

Initiatiefnemer is voornemens om de aanwezige landschapsontsierende bebouwing te slopen en hier één 
vrijstaande woningen voor terug te bouwen. De reeds aanwezige woning zal in zijn huidige vorm blijven staan. 
In de nieuwe situatie is er dus sprake van twee vrijstaande woningen op het perceel. 

 
Afbeelding 2.1 Erfinrichtingsplan (Bron: Eeckhof)
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen 

Het projectgebied bevindt zich op circa 10,5 kilometer van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-
gebied ‘Borkeld’. 

In het kader van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), welke per 1 juli 2021 in werking is 
getreden, wordt de aanlegfase van de ontwikkeling achterwege gelaten. In de Wsn wordt de partiële vrijstelling 
van de Natura 2000-vergunningplicht voor de bouwsector genoemd. Dit houdt in dat de tijdelijke gevolgen van 
de door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden buiten beschouwing wordt gelaten 
bij de natuurvergunning. De vrijstelling geldt slechts voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw-, sloop en 
aanleg en niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk als gevolg van 
bijvoorbeeld bewoning, gebruik van utiliteitsbouw of verkeer dat over een weg rijdt. 

Concreet betekent dit dat de aanlegfase, sinds het in werking treden van de Wet stikstofreductie en 
natuurverbetering, niet meer berekend hoeft te worden. Hieronder worden de uitgangspunten van de 
berekening ten aanzien van de gebruiksfase toegelicht. 

3.2 Gebruiksfase 

In de gebruiksfase wordt inzicht gegeven in de te verwachten NOx en NH3 emissie. Om dit te bepalen zijn alle 
mogelijke emitterende bronnen geanalyseerd. In voorliggend geval betreft dit de onderstaande bronnen: 

• Gasverbruik woningen; 
• Verkeersgeneratie; 
• Laden en lossen vrachtverkeer. 

De bovenstaande emitterende bronnen worden in deze paragraaf nader onderzocht en toegelicht. 

3.2.1 Gasverbruik woningen 

Bestaande woning 

De bestaande woning is op het gasnet aangesloten, waardoor de woning een NOx emitterende bron is. Om de 
emissie van een oude vrijstaande woning te bepalen is aansluiting gezocht bij de factsheet ‘ruimtelijke plannen 
– emissiefactoren’. In deze factsheet worden kentallen gegeven voor verschillende oude en nieuwe woningen. 
De NOx emissie voor een oude vrijstaande woning is vastgesteld op 3,59 NOx kg/jaar. 

De emissie is als puntbron op het hoogste punt in de AERIUS-Calculator ingevoerd. 

Nieuwe woning 

De nieuwe woning, wordt conform aansluitverbod uit 2018 (Wet Voortgang Energietransitie), niet op het 
gasnet aangesloten. Hierdoor is de woning zelf geen NOx of NH3 emitterende bron. De nieuwe woning is hierom 
niet als opzichzelfstaande bron in de AERIUS-Calculator ingevoerd 

3.2.2 Verkeersgeneratie 

Het te realiseren voornemen brengt een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Het aantal 
verkeersbewegingen heeft invloed op de AERIUS-berekening en dient in ogenschouw worden genomen. Om 
het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, 
publicatie 381 (december 2018)’ van CROW. 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

• Verstedelijkingsgraad: weinig stedelijk / gemeente Hof van Twente (Bron: CBS Statline) 
• Stedelijke zone: buiten de bebouwde kom 
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In de CROW publicatie is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet met een minimum en een maximaal 
aantal verkeersbewegingen. In voorliggend geval is uitgegaan van het gemiddelde. 

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie als gevolg van het project het 
volgende beeld: 

Functie Verkeersgeneratie Aantal te realiseren 
woningen 

Totale 
verkeersgeneratie 

Huis, koop, vrijstaand 8,2 2 16,4 
Totaal 16,4 

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woningen komt neer op afgerond 17 verkeersbewegingen 
per weekdagetmaal. 

In de CROW wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen vrachtverkeer en personenverkeer. Het 
vrachtverkeer bedraagt 0,04 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. Deze verkeersbewegingen zijn 
onderverdeeld in zware en lichte verkeersbewegingen. 

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied vanuit gegaan dat het gebruiksverkeer de 
locatie bereikt en verlaat via twee verschillende routes. Om een worst-case scenario te schetsen zijn beide 
routes gemodelleerd met het totaal aantal verkeersbegingen. 

Route 1 van het gebruiksverkeer bereikt en verlaat het projectgebied in westelijke richting via de 
Keupersveenweg. Ter hoogte van de kruising Keupersveenweg/ Goorsestraat komt het gebruiksverkeer van 
route 1 samen met het overige wegverkeer. Na circa 200 meter op de Goorsestraat te hebben gereden is het 
rij- en stopgedrag van het gebruiksverkeer niet meer te onderscheiden van het overige wegverkeer. Vanaf dit 
punt gaat het gebruiksverkeer van route 1 op in het heersende verkeersbeeld.  

Route 2 van het gebruiksverkeer bereikt en verlaat het projectgebied in zuidelijke richting via de Wethouder 
Goselinkstraat. Ter hoogte van de rotonde Goorsestraat/Eeftinkstraat wordt het gebruiksverkeer van route 2 
overeenkomstig het overige wegverkeer door de verkeersmaatregel rotonde op een natuurlijke manier 
afgeremd, waardoor het rij- en stopgedrag van het gebruiksverkeer van route 2 niet meer te onderscheiden is 
van het overige wegverkeer. Vanaf dit punt gaat het gebruiksverkeer op in het heersende verkeersbeeld. 

3.2.3 Laden en lossen vrachtwagens en busjes 

Wanneer vrachtverkeer het projectgebied aandoet, wordt tijdens het laden en lossen de motor niet altijd 
uitgezet. Tijdens deze laad- en losmomenten draait het voertuig stationair. Met 0,04 vrachtbewegingen per dag 
is er sprake van afgerond 8 vrachtvoertuigen per jaar. Aangenomen wordt dat 50% van deze bewegingen zware 
vrachtvoertuigen zijn en 50% lichte vrachtvoertuigen. 

Uitgegaan wordt dat een voertuig maximaal 5 minuten stationair draait tijdens het laden en lossen van lichte 
busjes en maximaal 15 minuten bij het laden en lossen van vrachtwagens. 

In de berekening is gebruik gemaakt van de onderstaande gegevens 

Type  Reken-
jaar 

Vracht-
aantal 

Maximaal 
aantal laad-
los minuten 

Aantal 
uren 

totaal/jaar 

Emissiefactor 
Gr/uur 

Emissie kg/jaar 

NOx NH3 NOx NH3 
Licht 

verkeer 2022 4 7,5 0,5 4,3182 0,2316 <0,0 <0,0 

Zwaar 
verkeer 2022 4 15 1 91,5372 0,9156 0,1 <0,0 

totaal 0,1 <0,0 

De emissie is als oppervlaktebron – anders in de AERIUS-Calculator gemodelleerd. 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 

Initiatiefnemer is voornemens om de aanwezige landschapsontsierende bebouwing te slopen en hier één 
vrijstaande woningen voor terug te bouwen. De reeds aanwezige woning zal in zijn huidige vorm blijven staan. 
In de nieuwe situatie is er dus sprake van twee vrijstaande woningen op het perceel. 

In de gebruiksfase wordt inzicht gegeven in de te verwachten NOx en NH3 emissie. Om dit te bepalen zijn de 
onderstaande bronnen in de AERIUS-Calculator ingevoerd: 

• Gasverbruik woningen; 
• Verkeersgeneratie; 
• Laden en lossen vrachtverkeer. 

Ui de rekenresultaten met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat er geen sprake is van rekenresultaten hoger 
dan 0,00 mol/ha/jr.  

Geconcludeerd wordt dat in de gebruiksfase geen sprake is van stikstofdeposities met een significant negatief 
effect op Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de 
effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningplichtig. 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

Er zijn plannen voor de herontwikkeling van een perceel aan de Wethouder Goselinkstraat 5 in Ambt 
Delden. Middels de Rood voor Rood regeling wordt bestaande bebouwing gesloopt aan de Wethouder 
Goselinkstraat 5, Ambt Delden en aan de Gelselaarseweg 10, Markelo. Omdat overtreding van de wet- 
en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden op voorhand niet uitgesloten kan worden, is 
BJZ.nu gevraagd om een natuurwaardenonderzoek uit te voeren. In voorliggend rapport worden de 
bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het 
onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

1.2  Doelstelling  

In het voorliggende rapport worden mogelijke effecten van het project op de natuur in kaart gebracht 
en getoetst aan de kaders van de Wnb (Soortbescherming, Gebiedsbescherming en bescherming van 
Houtopstanden) en de provinciale verordening voor het onderdeel betreffende het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties in beeld 
gebracht. De resultaten hebben in principe een geldigheid van drie jaar. Wijzigingen in het project of 
wezenlijke veranderingen binnen het onderzoeksgebied kunnen invloed hebben op de beoordeelde 
effecten. In dat geval dient een nieuwe beoordeling plaats te vinden. 
 
De onderzoeksvragen voor deze natuurtoets zijn: 

• Welke beschermde planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en 
voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies kunnen voorkomen binnen (de 
invloedsfeer van) het plangebied? 

• Welke negatieve effecten kunnen vanuit het voornemen op deze gebieden, soorten en 
houtopstanden worden verwacht of niet worden uitgesloten? 

• Zijn er voorzorgsmaatregelen te treffen om deze effecten te voorkomen? 
• Is er nader onderzoek nodig om effecten op beschermde gebieden te bepalen en/of om de 

aanwezigheid van beschermde soorten vast te stellen of uit te sluiten? 
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HOOFDSTUK 2  PLANGEBIED  

2.1  Ligging  

Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5 (Figuur 2.1) bevindt zich op ongeveer 1 km ten 
noorden van de woonkern Hengevelde. Het plangebied wordt omgeven door landbouwgrond en 
boerenerven. 

 
Figuur 2.1: Ligging van het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden (Bron: PDOK). 

 
Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied aan de Gelselaarseweg 10, Markelo, bevindt zich op ongeveer 2.1 km ten noordwesten 
van Gelselaar. Het plangebied wordt omgeven door landbouwgrond. Op ongeveer 500 meter ten 
noorden van het plangebied loopt het kanaal de Koningsbeek. 

 
Figuur 2.1: Ligging van het plangebied aan de Gelselaarseweg 10, Markelo (Bron: PDOK). 



TOETSING WNB EN NNN – Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden & Gelselaarseweg 10, Markelo 
Definitief 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

   
 

5 

2.2  Impressie en begrenzing  

Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5 (Figuur 2.3) wordt ingevuld door intensief beheerd 
grasland met aangrenzende sloot (Figuur 2.4-2.6). 

 
Figuur 2.3: Impressie van het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5, bebouwing binnen het rode kader is al verwijderd (Bron: PDOK). 

 
Figuur 2.4 en 2.5: Impressie van het plangebied met een nieuw gegraven sloot. Het plangebied bestaat volledig uit intensief beheerd grasland. 

 
Figuur 2.6: Impressie van het plangebied, welke volledig uit intensief beheerd en recentelijk ingezaaid grasland bestaat. 
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Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied aan de Gelselaarseweg 10 (Figuur 2.7) wordt ingevuld door een bedrijfswoning, een 
oude varkensstal, een oude rundveestal en erfverharding (Figuur 2.8 – 2.15). Langs de grens van het 
erf zijn bomen aangeplant. 

 
Figuur 2.7: Impressie van het plangebied aan de Gelselaarseweg 10 (Bron: PDOK). 

 
Figuur 2.8 (links): Ingang van de voormalige rundveestal; Figuur 2.9 (rechts): De voormalige rundveestal maakt een opgeruimde indruk. Er is 
geen dakisolatie aanwezig. 

 
Figuur 2.10 (links): De achterzijde van de voormalige varkensstal, hier is een schuur aan het gebouw gebouwd; Figuur 2.11 (rechts): De 
westelijke muur behorend bij de voormalige rundveestal.  
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Figuur 2.10 (links): De binnenkant van de voormalige varkensstal; Figuur 2.11 (rechts): De zuidzijde van de voormalige varkensstal.   

2.3  Voorgenomen ingrepen 

Het voornemen ziet toe een nieuwe woning met bijgebouw te realiseren aan de Wethouder 
Goselinkstraat 5, Ambt Delden in het kader van een Rood voor Rood regeling. Tevens is een nieuwe 
sloot tussen het nieuwe erf en het erf aan de Wethouder Goselinkstraat 5 aangelegd. Om de 
sloopmeters te behalen worden de stallen aan de Gelselaarseweg 10 in Markelo gesloopt. 

 
Figuur 2.12: Verbeelding van het wenselijk eindbeeld aan de Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden (Bron: Initiatiefnemer). 

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

• Slopen bebouwing; 
• Uitvoeren grondverzet; 
• Bouwen woning en bijgebouw; 
• Aanleggen erfverharding; 
• Aanleggen erfbeplanting. 

Voorgenoemde ingrepen zijn onder te verdelen in tijdelijke en permanente effecten. Tijdelijke 
effecten treden alleen op tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Permanente effecten kunnen 
een gevolg zijn van de activiteiten zelf alsmede de resultaten hiervan. 

2.3.1  Tijdelijke effecten 
• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 

werkzaamheden. 



TOETSING WNB EN NNN – Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden & Gelselaarseweg 10, Markelo 
Definitief 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

   
 

8 

2.3.2  Permanente effecten 
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar 

rond beschermde nesten; 
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten. 

2.4  Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Naast een tijdelijk effect in het plangebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het plangebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en 
omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Bij het bepalen van de invloedsfeer wordt 
alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.  
 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied grenst aan een boerenerf en intensief beheerd grasland. Het is niet aannemelijk dat 
beschermde waarden nabij het plangebied negatief beïnvloed worden door uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat beschermde soorten en/of -
waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke 
consequenties. De fysieke werkzaamheden hebben een minimale invloedssfeer, daarom wordt het 
onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied.   
 
Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied grenst aan bomen, een boerenerf en intensief beheerd grasland. Het is mogelijk dat 
beschermde waarden nabij het plangebied in de begrenzende bomenrij negatief beïnvloed worden 
door uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Tenzij er geen gebruikt wordt gemaakt van grote 
machines en de bebouwing handmatig wordt gesloopt wordt de aangrenzende bomenrij mogelijk 
negatief beïnvloedt. De fysieke werkzaamheden hebben bij gebruik van machines een invloedssfeer 
die ook de bomen rondom de bebouwing beslaat (Figuur 2.13). 

 
Figuur 2.13: De invloedssfeer (oranje lijn)  van de werkzaamheden rondom de bebouwing aan de Gelselaarseweg 10, te Markelo.  
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HOOFDSTUK 3  WETTELIJK KADER 
Het wettelijk kader weergeeft de diverse kaders waaraan het initiatief getoetst wordt.  

3.1  Wet natuurbescherming  

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al geruime tijd achteruit. In verband met het 
grensoverschrijdende karakter van de natuur is het van belang om de bescherming van deze 
soortenrijkdom op Europees niveau aan te pakken. Zo wordt voorkomen dat de natuur in nationaal 
en internationaal verband eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 
1992 de Habitatrichtlijn, welke in 2017 zijn samengevoegd onder één wet, de Wet natuurbescherming 
(Wnb). Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. 
De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 

3.1.1  Natura 2000 
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming (Wnb) heeft als doel het beschermen 
van Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die 
significante gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet 
toegestaan. Ook het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet 
toegestaan, indien het betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-
gebieden. Naast directe effecten (bijv. ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte 
effecten als gevolg van externe werking (bijv. door geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in 
de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen in de voortoets niet op voorhand met 
zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling noodzakelijk. In dat geval is 
voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming. 

3.1.2  Soortenbescherming 
In de Wnb is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten opgenomen met 
beschermde soorten. In de Wnb worden drie verschillende beschermingsregimes gehanteerd 
waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten 
als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste 
lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te 
hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, 
bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in 
hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 
vernielen of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het 
eerste lid te beschadigen of te vernielen;  
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• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 
Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 
kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of 
te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel 
a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  

• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. 

Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. 
ministerie van LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de 
verbodsbepalingen uit ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wnb. Voor beschermde soorten die niet 
zijn vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb een ontheffing te worden 
aangevraagd. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken volgens een 
goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen ontheffing 
nodig. 

3.2  Wet ruimtelijke ordening: Natuurnetwerk Nederland  

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal en gemeentelijk 
niveau vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN)/Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het 
Natuurbeleidsplan en is daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de 
Nationale omgevingsvisie (NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn 
opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die 
binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de natuurbescherming worden afgewogen tegen 
andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. 
De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil zeggen dat schadelijke ingrepen niet 
zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep rechtvaardigen. In dat geval zijn 
compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende 
provinciale ruimtelijke verordening van de provincie. 
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HOOFDSTUK 4  WERKWIJZE 
In dit hoofdstuk worden de wettelijk vastgelegde beoordelingskaders toegelicht waaraan het initiatief 
getoetst wordt. 

4.1  Wet Natuurbescherming 

4.1.1 Natura 2000 
Voor de oriëntatie in het kader van de Gebiedsbescherming is bekeken of nabij gelegen Natura 2000-
gebieden mogelijk significante directe en indirecte effecten ondervinden van de beoogde ingrepen.  
 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied ligt op minimaal 10,5 km afstand van Natura 2000-gebied. Gezien de afstand tussen 
het plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied en de grootte van de ingreep is het 
uitvoeren van een voortoets niet noodzakelijk, aangezien ingrijpende negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000- gebieden op voorhand uit te sluiten zijn. 
 
Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied ligt op minimaal 3,6 km afstand van Natura 2000-gebied. Gezien de afstand tussen het 
plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied en de aard en grootte van de ingreep is 
het uitvoeren van een voortoets niet noodzakelijk, aangezien ingrijpende negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000- gebieden op voorhand uit te sluiten zijn. 

4.1.2 Soortenbescherming 
In de Wnb is de soortenbescherming in Nederland geregeld. Voor de totstandkoming van het advies 
betreffende dit onderzoek zijn de volgende stappen gezet:  

1. Bureaustudie; 
2. Veldbezoek; 
3. Concluderende analyse.  

 
Bureaustudie 
De bureaustudie bestaat uit het bestuderen van (de geschiedenis van) het plangebied, 
bronnenonderzoek en een analyse van de flora- en faunagegevens van de Nationale Databank Flora 
en Fauna (NDFF).  
 
Voor verdere verkenning in het kader van de Soortenbescherming is een analyse van de bestaande 
flora- en faunagegevens uitgevoerd. Hierbij zijn de gegevens van beschermde soorten in een straal 
van 500 meter rondom het plangebied van de laatste 5 jaar opgevraagd in de NDFF.  
 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied bestaat uit intensief beheerd grasland met aangrenzende sloot. Gelet op de inrichting 
en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van diersoorten 
uit onderstaande soortgroepen:  

• Vogels;  

• Grondgebonden zoogdieren;  

• Amfibieën. 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten als vleermuizen, 
reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat 
het onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied 
buiten het normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat 
soorten, of soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten 
het normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine 
grondgebonden zoogdieren, reptielen en voor planten.  
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Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied bestaat uit boerenerf, bebouwing en aangrenzende bomenrijen. Gelet op de inrichting 
en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van diersoorten 
uit onderstaande soortgroepen:  

• Vogels; 

• Vleermuizen; 

• Grondgebonden zoogdieren;  

• Amfibieën. 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten als reptielen, 
vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten 
het normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 
Veldbezoek 
Het veldbezoek heeft een verkennend karakter en kan daarom niet worden gezien als uitputtende 
soorteninventarisatie. In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 23 maart 
2022 bezocht door T. Dalderup, ecoloog in dienst bij BJZ.nu, gedurende de daglichtperiode. Het 
plangebied is visueel en auditief onderzocht op de aanwezigheid van beschermde flora- en 
faunawaarden. Hierbij is gebruik gemaakt van een verrekijker (Vortex Crossfire HD 10x42) en een 
zaklamp. Tijdens het veldbezoek was het 10o Celsius, onbewolkt, met lichte wind. Het plangebied is te 
voet onderzocht. Daarnaast is bewijslast verzameld met fotomateriaal.  
 
Gedurende het veldbezoek is het volgende onderzocht:  

• Houtopstanden en struweel; 

• Bestaande bebouwing en potentiele rust- en verblijfsplaatsen; 

• (Mogelijke voortplantings) Wateren; 

• Sporen in de vorm van holen en nesten; 

• Sporen in de vorm van pootafdrukken, graaf-, krab- en bijtsporen; 

• Sporen in de vorm van fecaliën, veren/haren en prooiresten; 

• Overige indicaties die wijzen op de aanwezigheid van beschermde soorten. 

De tijd van het jaar is redelijk geschikt voor onderzoek naar vogels, grondgebonden zoogdieren, 
amfibieën en vleermuizen. Vogels vertonen soms territoriumindicerend gedrag en hebben doorgaans 
(nog) geen bezet nest in deze tijd van het jaar. Grondgebonden zoogdiersoorten hebben soms 
zogende jongen in deze tijd van het jaar. Daarnaast benutten veel grondgebonden zoogdieren de 
voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten de voortplantingsperiode. Amfibieën zijn weer richting 
voortplantingswateren aan het trekken. Vleermuizen beginnen weer actief te worden. 
 
Analyse en conclusie 
Aan de hand van de verzamelde verspreidingsgegevens en de resultaten van het veldbezoek is 
beoordeeld voor welke beschermde soorten geschikt habitat aanwezig is in en/of rondom het 
plangebied. De beoogde ingrepen zijn beoordeeld in relatie tot de biotoopeisen van de beschermde 
soorten uit het plangebied. Bij voldoende zekerheid over het al dan niet voorkomen van beschermde 
soorten, zijn mogelijke (negatieve) effecten bepaald. Ten slotte is beoordeeld of wettelijke 
consequenties aan de orde zijn.  
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In hoeverre het mogelijk is om een complete effectenanalyse te maken, is afhankelijk van de 
volledigheid en bruikbaarheid van de beschikbare verspreidingsgegevens en duidelijkheid over de 
beoogde werkzaamheden en uitvoeringsplanning. 

4.1.3  Houtopstanden 
Er worden geen bomen gekapt. Hierdoor is geen sprake van overtreding van de verbodsbepalingen 
als weergeven in H4 van de Wnb. Om deze reden worden Houtopstanden ook niet verder behandeld 
in voorliggende rapportage. 

4.2  Wet ruimtelijke ordening: Natuurnetwerk Nederland 

In de Wet ruimtelijke ordening is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verankerd. 
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het NNN. Ter beoordeling 
van de voorgenomen activiteiten in relatie tot de NNN is gekeken naar de nabijheid van NNN en de 
eventuele (negatieve) effecten op de aanwezige natuurwaarden. 
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HOOFDSTUK 5  GEBIEDSBESCHERMING 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 
2000-gebied en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

5.1  Natura 2000 

5.1.1  Ligging t.o.v. het plangebied 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied ligt op minimaal 10,5 km afstand van Natura 2000-gebied (Figuur 5.1). Het meest nabij 
gelegen Natura 2000-gebied is Borkeld. 

 
Figuur 5.1: Ligging van Natura 2000 in de omgeving van het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5 (rode ster). Gronden die tot 
Natura 2000 behoren worden met de blauwe kleur op de kaart aangeduid. De minimale afstand tussen het plangebied en Natura 2000-
gebied bedraagt 10,5 km (Bron: PDOK). 

 
Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied ligt op minimaal 6,7 km afstand van Natura 2000-gebied (Figuur 5.2). Het meest nabij 
gelegen Natura 2000-gebied is Stelkampsveld. 

 
Figuur 5.2: Ligging van Natura 2000 in de omgeving van het plangebied aan de Gelselaarseweg 10 (rode ster). Gronden die tot Natura 2000 
behoren worden met de blauwe kleur op de kaart aangeduid. De minimale afstand tussen het plangebied en Natura 2000-gebied bedraagt 
6,7 km (Bron: PDOK). 
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5.1.2  Effectbeoordeling 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten   
Het plangebied is niet zichtbaar vanuit Natura 2000-gebied. Van verstoringseffecten, zoals geluid, 
optische verstoring of licht is derhalve geen sprake. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen 
activiteiten en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied, wordt een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied uitgesloten.  
 
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase) 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat 
stikstofemissie welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk 
negatieve effecten op Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden. Deze 
regeling staat op moment van schrijven onder druk. In geval van uitloop van de procedure kan het 
mogelijk zijn dat stikstofemissie gedurende de ontwikkelfase ook beoordeeld dient te worden. 
 
Beoordeling stikstof Wethouder Goselinkstraat 5 (nieuwe gebruiksfase) 
Het is aannemelijk dat de realisatie van de woning voor een toename van verkeersbewegingen zal 
zorgen ten opzichte van de huidige situatie. Echter, gezien de afstand van het plangebied naar het 
meest nabij gelegen Natura 2000-gebied en de schaal van de beoogde ingrepen, is het onwaarschijnlijk 
dat er een significant effect ten gevolge van de ingreep en de gebruiksfase plaats zal vinden.  
 
Beoordeling stikstof Gelselaarseweg 10 (nieuwe gebruiksfase) 
Het is aannemelijk dat de nieuwe gebruiksfase niet voor een toe- of afname van verkeersbewegingen 
zal zorgen ten opzichte van de huidige situatie. Gezien de afstand van het plangebied naar het meest 
nabij gelegen Natura 2000-gebied en de aard en schaal van de beoogde ingrepen, is het 
onwaarschijnlijk dat er een toename aan stikstofuitstoot of depositie plaats zal vinden.  

5.2  Natuurnetwerk Nederland 

5.2.1  Ligging t.o.v. het plangebied 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5 ligt op minimaal 650 meter afstand van gronden 
die tot NNN behoren. Het plangebied ligt daarmee buiten de begrenzing van het NNN. In Figuur 5.3 
wordt de ligging van het NNN in de omgeving van het plangebied weergegeven. 

 
Figuur 5.3: Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied (rood). Gronden die tot NNN behoren worden met de 
groene kleur op de kaart aangeduid. De minimale afstand tussen het plangebied en gronden die tot NNN behoren bedraagt 650 meter (Bron: 
PDOK). 
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Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5 ligt op minimaal 850 meter afstand van gronden 
die tot NNN behoren. Het plangebied ligt daarmee buiten de begrenzing van het NNN. In Figuur 5.4 
wordt de ligging van het NNN in de omgeving van het plangebied weergegeven. 

 
Figuur 5.4: Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied (rood). Gronden die tot NNN behoren worden met de 
groene kleur op de kaart aangeduid. De minimale afstand tussen het plangebied en gronden die tot NNN behoren bedraagt 850 meter (Bron: 
PDOK). 

5.2.2  Beschermingsregime 
De bescherming van het NNN kent geen externe werking. Omdat de plangebieden buiten 
het Natuurnetwerk Nederland liggen, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan 
provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland. 

5.3  Conclusie 

Beide gebieden 
Het plangebied behoort niet tot het NNN of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging buiten het NNN, 
leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat de bescherming van het 
NNN geen externe werking kent in de provincie.  
 
Gezien de schaal van de ingrepen en de ruime afstand tussen het meest nabijgelegen Natura 2000-
gebied, kan een negatief effect op Natura 2000-gebied uitgesloten worden. Het is onwaarschijnlijk dat 
er sprake is van significante toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, een 
stikstofberekening hoeft niet uitgevoerd te worden.  
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HOOFDSTUK 6  SOORTBESCHERMING 

6.1  Vogels 

6.1.1  Resultaat 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied wordt als laagwaardig vogelhabitat beschouwd omdat het bestaat uit intensief 
beheerd grasland. Mogelijk foerageren er vogels, echter wordt het niet als essentieel foerageergebied 
beschouwd. De aanwezigheid van soorten met een jaarrond beschermd nest wordt daarbij 
uitgesloten.  
 
Gelselaarsweg 10, Markelo 
Het plangebied bestaat door de inrichting en omgeving mogelijk uit functioneel leefgebied van 
vogelsoorten als merel, boerenzwaluw, steenuil, holenduif en ekster. Er zijn geen nesten aangetroffen 
in zowel de te slopen bebouwing als in de aangrenzende vegetatie. Echter, zijn er wel nestkasten 
aangebracht aan of in de bebouwing, waarvan één uilenkast. Er is geen aanwijzing aangetroffen dat 
uilen gebruik maken van het plangebied ter nestgelegenheid, echter valt niet op voorhand uit te 
sluiten dat deze kast geen nestlocatie van uilen is. Uit de NDFF analyse is tevens naar voren gekomen 
dat steenuilen in de omgeving waargenomen zijn. 

6.1.2  Wettelijke consequenties 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied bevat geen nesten en is geen geschikt foerageergebied. Er wordt binnen de 
invloedsfeer van de beoogde werkzaamheden geen overtreding van de verbodsbepalingen in de Wnb 
verwacht. Het naleven van de zorgplicht wordt als voldoende beschouwd. 
 
Gelselaarsweg 10, Markelo 
Er zijn geen bezette vogelnesten waargenomen, echter valt niet uit te sluiten dat er binnen de  
invloedsfeer van de (sloop)werkzaamheden een vogel nestelt. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te 
worden naar de aanwezigheid van uilen in het plangebied. Daarnaast kan, als gevolg van het 
verwijderen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode, mogelijk een 
bezet vogelnest beschadigd/verstoord of vernield worden. Van de overige in het plangebied 
nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. 
Voor het beschadigen/vernielen van een bezet nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen 
ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een 
in de wet genoemd belang wordt beschouwd.  

 

Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom 
buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de 
voorgenomen activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen 
juridisch beschouwd wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette 
vogelnesten beschadigd/vernield worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden 
tijdens de voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de 
aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  

6.2  Grondgebonden zoogdieren 

6.2.1  Resultaat 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen. Het plangebied 
behoort mogelijk tot functioneel leefgebied van zoogdiersoorten als veldmuis, haas en konijn. Er zijn 
geen indicaties aangetroffen dat deze soorten gebruik maken van het gebied. Daarnaast is er zeer 
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ruime uitwijkmogelijkheid naar vergelijkbaar gebied. Er wordt uitgesloten dat er essentieel leefgebied 
achteruit gaat voor voorgenoemde soorten. 
 
Gelselaarsweg 10, Markelo 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen. Het plangebied 
behoort mogelijk tot functioneel leefgebied van verschillende grondgebonden zoogdiersoorten als 
huisspitsmuis, bosmuis, steenmarter en egel. Voorgenoemde soorten benutten het 
plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar bezetten er mogelijk ook een vaste rust- en 
voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en voortplantingsplaats bezetten in holen en 
gaten in de grond en bebouwing, onder rommel, opgeslagen bouwmaterialen, groenafval en onder 
dichte begroeiing. Er zijn tijdens het veldbezoek geen indicaties aangetroffen dat steenmarters een 
vaste rust- of verblijfplaats bezetten in het gebied. Echter valt op basis van de inrichting van het 
plangebied een verblijfplaats van deze soort niet uit te sluiten. De bebouwing vertoont meerdere 
openingen voor steenmarters om een verblijf binnen te bezetten. Tevens is het mogelijk dat 
steenmarters in het gebied foerageren. Echter wordt niet verwacht dat er essentieel foerageergebied 
aangetast wordt. 

6.2.2  Wettelijke consequenties beide gebieden 
Er wordt geen beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten. Het naleven van de zorgplicht wordt als voldoende beschouwd. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 

6.3  Vleermuizen 

Dit deel van de Soorten bescherming behandelt alleen de Gelselaarsweg 10, omdat het plangebied 
aan de Wethouder Goselinkstraat 5 geen geschikte mogelijkheden voor verblijfplaatsen heeft (geen 
bebouwing en bomen), weinig foerageerwaarde geeft (intensief beheerd grasland) en geen lijnvormig 
element in het landschap vormt t.b.v. vliegroutes. 

6.3.1  Resultaat 
• Verblijfplaatsen 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden 
dat vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De bebouwing beschikt 
weliswaar over gemetselde buitengevels maar er zijn geen invliegopeningen zoals open stootvoegen 
of ventilatieopeningen aangetroffen die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten. 
Verder zijn in het plangebied geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen, zoals 
een holle ruimte achter een boeiboord, windveer, loodslab, vensterluik of zonnewering aangetroffen. 
In het plangebied zijn geen holenbomen aanwezig. De opgaande beplanting vormt geen potentiële 
verblijfplaats voor vleermuizen; deze bomen beschikken niet over holen in de stam of losse schors.  
 

• Foerageergebied  

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op 
basis van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende 
vleermuissoorten rond de beplanting. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine 
oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. 
  

• Vliegroute 

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

6.3.2  Wettelijke consequenties 
• Verblijfplaatsen  

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

• Essentieel foerageergebied  
Door het verwijderen van beplanting wordt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen zeer beperkt aangetast. Er wordt geen essentieel foerageergebied aangetast.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de 
Wnb.  

• Essentiële vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 
van vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de 
Wnb.  

6.4  Amfibieën 

6.4.1  Resultaat 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen. Mogelijk dat amfibieën gebruik maken 
van de sloot rond het plangebied. Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten 
in de grond en onder lage, dichte begroeiing, deze zijn niet in het plangebied aanwezig en het 
plangebied biedt weinig andere schuilmogelijkheid. Het plangebied wordt niet als functioneel 
leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker 
beschouwd. Voorgenoemde soorten komen niet in het plangebied voor en er zijn geen waarnemingen 
van deze soorten in of nabij het plangebied bekend.  
 
Gelselaarseweg 10, Markelo 
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen en er is geen voortplantingswater 
aanwezig binnen de invloedsfeer van de beoogde ingrepen. Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats 
bezetten in holen en gaten in de grond en onder lage, dichte begroeiing, echter wordt niet verwacht 
dat hier amfibieën een winterrustplaats bezetten. Het plangebied wordt niet als functioneel 
leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker 

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

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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beschouwd. Voorgenoemde soorten komen niet in het plangebied voor en er zijn geen waarnemingen 
van deze soorten in of nabij het plangebied bekend.  
 

6.4.2  Wettelijke consequenties 
Er wordt in beide plangebieden niet verwacht dat het uitvoeren van de beoogde werkzaamheden leidt 
tot overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb. Het naleven van de zorgplicht wordt als 
voldoende geacht. Het uitvoeren van nader onderzoek is niet noodzakelijk. 

6.5  Vaatplanten 

6.5.1  Resultaat 
Uit de NDFF blijkt dat in de directe en ruime omgeving van het plangebied geen waarnemingen bekend 
zijn van beschermde vaatplanten. Vrijwel alle beschermde vaatplanten zijn gebonden aan 
natuurgebieden, schrale gronden of extensief beheerde gronden. Dergelijk habitat is niet aanwezig in 
de directe omgeving van het plangebied.  

6.5.2  Wettelijke consequenties 
Het is uitgesloten dat negatieve effecten op beschermde vaatplanten optreden. Het uitvoeren van een 
nader onderzoek en/of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

6.6  Overige soorten 

Het plangebied behoort niet tot het functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect 
op andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet 
noodzakelijk. 

6.7 Samenvattende tabel Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 

Tabel 6.1: Samenvatting Soortenbescherming  

Soortgroep Mogelijk 
voorkomende 
soorten 

Te beoordelen 
effecten? 

Overtreding 
Wnb 

Vervolgstappen 

Vogels Algemene 
soorten 

Verstoring broedende 
vogels en doding van 
individuen. 

Art. 3.1, lid 1, 
2 en 4. 

Geen nader onderzoek noodzakelijk. 
Aanvraag van ontheffing niet aan de orde. 

Grondgebonden 
zoogdieren 

veldmuis, haas 
en konijn 

Verstoring en doding 
van individuen en 
aantasten van 
verblijfplaatsen en 
foerageergebied. 

Art. 3.10, lid 
1a en 1b. 

Geen nader onderzoek noodzakelijk. 
Aanvraag van ontheffing is niet aan de orde. 

Amfibieën
  

Diverse soorten Verstoring en doding 
van individuen en 
aantasten van 
voortplantings- en 
rustplaatsen. 

Art. 3.10, lid 
1a en 1b. 

Geen nader onderzoek noodzakelijk. 
Aanvraag van ontheffing is niet aan de orde. 

Overige soorten Niet aanwezig. Niet van toepassing. N.v.t. Niet van toepassing. 
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6.8 Samenvattende tabel Gelselaarseweg 10, Markelo 

Tabel 6.1: Samenvatting Soortenbescherming  

Soortgroep Mogelijk 
voorkomende 
soorten 

Te beoordelen 
effecten? 

Overtreding 
Wnb 

Vervolgstappen 

Vogels merel, 
boerenzwaluw, 
steenuil, 
holenduif en 
ekster 

Verstoring broedende 
vogels en doding van 
individuen. 

Art. 3.1, lid 1, 
2 en 4. 

Nader onderzoek uilen noodzakelijk. 

Grondgebonden 
zoogdieren 

huisspitsmuis, 
bosmuis, 
steenmarter en 
egel 

Verstoring en doding 
van individuen en 
aantasten van 
verblijfplaatsen en 
foerageergebied. 

Art. 3.10, lid 
1a en 1b. 

Nader onderzoek naar aanwezigheid van 
steenmarter noodzakelijk. 

Vleermuizen Niet aanwezig Niet van toepassing N.v.t. Niet van toepassing 

Amfibieën
  

Diverse soorten Verstoring en doding 
van individuen en 
aantasten van 
voortplantings- en 
rustplaatsen. 

Art. 3.10, lid 
1a en 1b. 

Geen nader onderzoek noodzakelijk. 
Aanvraag van ontheffing is niet aan de orde. 

Overige soorten Niet aanwezig. Niet van toepassing. N.v.t. Niet van toepassing. 
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HOOFDSTUK 7  CONCLUSIE EN ADVIES 
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor beschermde soorten 
die niet op de vrijstellingslijst (bijlage 3) van de provincie staan, is een ontheffing vereist om ze te 
mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en 
te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten geldt geen vrijstelling van de 
verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt 
worden conform een door de minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In 
het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige 
planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, 
waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten.  
 
Gezien de afstand van de plangebieden naar de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden en de 
schaal van de beoogde ingrepen, is het onwaarschijnlijk dat er een significant effect ten gevolge van 
de ingrepen in de gebruiksfase plaats zal vinden. De plangebieden behoren niet tot het Natuurnetwerk 
Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden 
de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat de bescherming van het 
Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in de provincie. 
 
Wethoudet Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Er worden in het plangebied geen beschermde flora of fauna verwacht. Het plangebied bestaat een 
kleine oppervlakte aan intensief beheerd (o.a. Engels raai)gras. Er is geen geleidend struweel aanwezig 
en er staan geen bomen in het plangebied. Alhoewel het niet verwacht wordt, is het mogelijk dat er 
een vogel of een amfibie zich in het plangebied begeeft tijdens werkzaamheden. Om overtreding van 
de verbodsbepalingen van de Wnb te voorkomen wordt daarom geadviseerd om buiten de kwetsbare 
perioden te werken (tussen eind september en begin februari). Het naleven van de zorgplicht wordt 
als voldoende beschouwd. 
 
Gelselaarseweg 10, Markelo 
Er zijn in de omgeving waarnemingen bekend van steenuilen en er is een uilenkast aanwezig in het 
plangebied. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te worden naar de steenuil om vast te stellen of deze 
een nest bezet in het plangebied. Jaarrond beschermde soorten als de gierzwaluw en huismus zijn niet 
waargenomen in het gebied en het is onwaarschijnlijk dat deze soorten van het plangebied gebruiken 
maken. Alhoewel verder niet aangetroffen kunnen vogels zonder jaarronde nestbescherming een nest 
bezetten in het plangebied. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van 
bezette vogelnesten en het verstoren van vogels dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels 
uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is 
tussen eind september en begin februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridisch beschouwd 
wel plaatsvinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten 
beschadigd/vernield worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de 
voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een 
bezet vogelnest uit te sluiten. 
 
Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied, maar gebruiken het 
wel als foerageergebied. De oude varkensstal vertoont geen kieren of gaten en is goed afgesloten. De 
rundveestal is daarentegen  niet geïsoleerd en klimatologisch te instabiel. Daarnaast zijn er geen 
geschikte holle ruimten waargenomen. Er zijn ook geen sporen aangetroffen van gewone 
grootoorvleermuizen. De aanwezigheid hiervan is doorgaans vast te stellen door de aanwezigheid van 
afgebeten insectenvleugels. 
 
Het plangebied wordt als geschikt habitat voor de steenmarter beschouwd door de vegetatiestructuur 
en de openingen om in de bebouwing een (vaste) rustplaats te bezetten. Er dient nader onderzoek 
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uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van steenmarters binnen het plangebied te verkennen. 
Voor de overige grondgebonden zoogdieren en amfibieën geldt dat ze niet (opzettelijk) gedood mogen 
worden. Er worden geen beschermde amfibieën in het plangebied verwacht, het naleven van de 
zorgplicht wordt hierbij als voldoende geacht. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. 
 
Tot slot wordt benadrukt dat te allen tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht zoals 
opgenomen in de Wet natuurbescherming. De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht 
moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 
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Bijlage 1 Geraadpleegde bronnen 

 
Internet 
Verspreidingsatlas 
Natura 2000 
Beschermde soorten 
Vleermuisprotocol 
AERIUS calculator 
Ruimtelijkeplannen.nl 
Nationale Databank Flora en Fauna 
Effectenindicator 
Wet Natuurbescherming 
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Bijlage 2 Toelichting op wettelijke kaders 

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora 
en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom 
belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de 
natuur in Europa en in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn 
opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: 
soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor 
specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde 
gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van 
beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 gebieden. 
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 
soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en voor andere 
soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent 
zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels 
(ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale 
soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie 
criteria zijn voldaan: 
 

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

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

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

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

2. Soorten worden beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  

3. Er is een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  

 

 Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb 

Beschermingsregime andere 
soorten § 3.3 Wnb 

D
o

d
e

n
/ 

va
n

ge
n

 Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen. 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen. 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten 
opzettelijk te doden of te vangen. 

b
e

sc
h

ad
ig

e
n

 
o

f 
ve

rn
ie

le
n

 Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels 
als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen. 

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren als bedoeld 
in het eerste lid te beschadigen of te 
vernielen. 

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren 
opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen.  

Ei
e

re
n

 Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren van vogels 
als bedoeld in het eerste lid te rapen 
en deze onder zich te hebben. 

Art 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren 
als bedoeld in het eerste lid in de 
natuur opzettelijk te vernielen of te 
rapen. 

 

V
e

rs
to

re
n

 Art 3.1 lid 4 en 5 
Het is verboden vogels als bedoeld 
in het eerste lid opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort.  

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren als bedoeld 
in het eerste lid opzettelijk te 
verstoren. 
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P
la

n
te

n
so

o
rt

e
n

  Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te 
plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.  
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Bijlage 3 Vrijgestelde soorten per provincie 

 

 
 
  

Provincie 
 
 
 
 
Soort 

D
ren

th
e 

Flevo
lan

d
 

Frieslan
d

 

G
eld

erlan
d

 

G
ro

n
in

gen
 

Lim
b

u
rg 

N
o

o
rd

-B
rab

an
t 

N
o

o
rd

-H
o

llan
d

 

O
verijssel 

U
trech

t 

Zee
lan

d
 

Zu
id

-H
o

llan
d

 

Amfibieën             

Bruine Kikker             

Gewone pad             

Kleine watersalamander             

Meerkikker             

Bastaardkikker             

Reptielen             

Hazelworm      1       
Levendbarende hagedis      2       
Landzoogdieren             

Aardmuis             

Bosmuis             

Bunzing             

Dwergmuis             

Dwergspitsmuis             

Eekhoorn      3       
Egel             

Gewone bosspitsmuis             

Haas             

Hermelijn             

Huisspitsmuis             

Konijn             

Ondergrondse Woelmuis             

Ree             

Rosse Woelmuis             

Steenmarter      4       
Tweekleurige 
bosspitsmuis             

Veldmuis             

Vos             

Wezel             

Wild Zwijn             

Woelrat             

Legenda 

Vrijgestelde soort 

1 = Vrijgesteld jul - sep 

2 = Vrijgesteld 15 aug - 15 okt 

3 = Vrijgesteld mrt - apr en jul - nov 

4 = Vrijgesteld 15 aug - feb 

 
Geldig per:  
18 februari 2022 
Bronnen:  
Regelink 
Habitus 
Natuurinclusief 
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Bijlage 4 Natuurkalender 

 
  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Houtopstanden                         

Afzetten/hakhoutbeheer Algemeen                         

 Heg afzetten                         

Dunnen Algemeen                         

Verw. opslag/exoot Algemeen                         

Knotten Algemeen                         

Snoeien Opsnoeien/opkronen                         

 Hoogstam wintersnoei                         

 Hoogstam zomersnoei                         

 Vleermuisbomen zomerverblijf                         

 Vleermuisbomen paarplaats                         

Terugzetten Bomen met winterslaapvogels                         

 Hazelmuis struweel 

hakhoutbeheer 

                        

 Boomkikker struweel                         

Zuiveren Das                         

 Grondgebonden kleine zoogdieren                         

Vellen Sleedoornstruwelen voor 

sleedoornpage 

                        

                         

Pionier, grazige en ruigte vegetaties                         

Maaien Algemeen                         

 Vochtig/nat grasland                         

 Droog schraalgrasland                         

Afgraven Ruigte vegetatie met amfibieën                         

Ophogen Ruigte vegetatie met reptielen                         

                         

Heide                         

Maaien Algemeen                         

Plaggen Heide met reptielen                         

Branden Algemeen                         

Afgraven Algemeen                         

Ophogen Algemeen                         

                          

Wateren (poel, moeras, watergang en beek)                         

Graven Algemeen                         

Aanbrengen Kunstwerken nieuwe wateren                         

 Kunstwerken bestaande wateren                         

Opschonen Algemeen                         

 Poel                         

Baggeren Algemeen                         

Dempen Algemeen                         

                          

Oever-, water- en moerasvegetatie                         

Maaien Algemeen                         

Afgraven Algemeen                         

Ophogen Algemeen                         

                          

Bebouwing en muren                         

Verbouwen Algemeen                         

Renoveren Zomerverblijf vleermuizen                         

 Winterverblijf vleermuizen                         

Slopen Gebouwen met uilen                         

 Gebouwen met zwaluwen                         
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Legenda 

 Optimale perioden voor werkzaamheden. In deze perioden zijn de minste kans op verstoringen van planten en dieren. 

 Acceptabele perioden voor werkzaamheden, mits er geen verstoring van planten en dieren plaatsvindt. De werkzaamheden 

verrichten onder begeleiding van een ter zake kundige. 

 Geen werkzaamheden in deze perioden. Wanneer andere zwaarwegende belangen gelden dan de werkzaamheden verrichten 

onder de voorwaarden. Bijvoorbeeld voorwaarden in de ontheffing Wet natuurbescherming. 

 

Bronnen: 

Natuurbank Overijssel 

Natuurkalender Arnhem 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING  
Voorliggende ontwikkeling heeft betrekking op het perceel aan de Wethouder Goselinkstraat 5 te Hengevelde, 
in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente (hierna: projectgebied). Ter plaatse is een woonperceel 
aanwezig met een woning en bijgebouw en omliggende agrarische gronden. Het voornemen bestaat om naast 
deze woning een nieuwe woning met bijgebouw te bouwen middels de Rood voor rood-regeling zoals 
verwoord in de beleidsnota 'Grond voor gebruik' van de gemeente Hof van Twente.  

Op basis van de Rood voor rood-regeling kan in ruil voor het slopen van minimaal 1.000 m2 aan 
landschapsontsierende bedrijfsbebouwing het recht op een compensatiewoning worden verkregen. In het 
kader van voorgenomen ontwikkeling wordt aan het minimale sloopoppervlak voldaan door 102 m2 aan de 
Wethouder Goselinkstraat 5 te slopen. Verder wordt 867 m2 van te slopen bebouwing aan de Gelselaarseweg 
10 in Markelo ingezet. Het restant van 22 m2 wordt verkregen uit een sloopvoucher.  

De slooplocatie aan de Gelselaarseweg 10 in Markelo wordt eveneens met dit bestemmingsplanherziening 
herbestemd (hierna: slooplocatie). Momenteel bevat deze locatie een agrarische bestemming met enkele 
(voormalige) agrarische schuren. Deze worden niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt en zijn daarmee 
als landschapontsierend aan te merken. Het voornemen bestaat voor deze locatie uit het slopen van 867 m2 
aan bebouwing. De locatie zal worden bestemd als regulier woonerf. De bestaande woningen en overige 
gebouwen blijven hierbij behouden en ook zal de aanwezige groenstructuur behouden blijven en worden 
versterkt.  

Het projectgebied en de slooplocatie liggen in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente. De 
indicatieve ligging van deze locaties is in onderstaande afbeelding 1.1 weergegeven, waarbij de slooplocatie 
met blauw en het projectgebied met rood is aangeduid.  

 

Afbeelding 1.1: Ligging van het projectgebied en slooplocatie in de gemeente Hof van Twente (Bron: PDOK) 

Het projectgebied ligt aan de Wethouder Goselinkstraat 5 te Hengevelde, ten noorden van de kern 
Hengevelde. De indicatieve ligging van het projectgebied ten opzichte van de kern Hengevelde (rode ster) en 
de directe omgeving (rode omlijning) wordt weergegeven in afbeelding 1.2.  
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Afbeelding 1.2: Ligging van het projectgebied ten opzichte van Hengevelde en de directe omgeving (Bron: PDOK) 

De slooplocatie ligt aan de Gelselaarseweg 10 in Markelo ten zuidwesten van de Diepenheim. De indicatieve 
ligging van de slooplocatie opzichte van de kern Diepenheim (blauwe ster) en de directe omgeving (blauwe 
cirkel) wordt weergegeven in afbeelding 1.3.  

 

Afbeelding 1.3: Ligging van de slooplocatie ten opzichte van Diepenheim en de directe omgeving (Bron: PDOK) 

Omdat deze voorgenomen herontwikkeling niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan is 
een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. In het bestemmingsplan wordt aangetoond dat de 
voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

Vanuit het ruimtelijke spoor is een vormvrije toets aan het Besluit Milieueffectrapportage noodzakelijk. In dit 
document worden de milieueffecten van deze ontwikkeling beschouwd. Eerst wordt een nadere toelichting op 
de M.e.r.-beoordeling gegeven. 
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M.e.r.-beoordeling 

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

• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is. 
 
• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (kolom 3, plannen);  
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 plan genoemd is in kolom 3 (plannen). 
 
• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (kolom 4, besluiten);  
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 plan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 
 

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

Het realiseren van woningen is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. In de D-lijst de 
volgende activiteit opgenomen: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. Het realiseren van woningen is als een stedelijk 
ontwikkelingsproject aan te merken, waardoor toetsing aan de drempelwaarden dient plaats te vinden. De 
drempelwaarden zijn ten aanzien van de hiervoor genoemde activiteit als volgt: 

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

In voorliggend geval is geen sprake van het realiseren van 2.000 of meer woningen en wordt de oppervlakte 
van 100 hectare niet overschreden. Het oppervlak van het gehele projectgebied bedraagt namelijk circa 1,5 
hectare. Daarnaast gaat het niet om 2.000, maar slechts 1 woning en het omzetten van bestaande 
bedrijfswoningen naar reguliere woningen. Desalniettemin dient, gelet op de aard en omvang van het project, 
wel een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. Voorliggende aanmeldnotitie voorziet hierin.  

Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Inhoudelijk gaat de vormvrije m.e.r.-beoordeling in op de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu als gevolg van het initiatief. Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld aan de hand van de 
selectiecriteria opgesomd in Bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, die drie hoofdthema’s 
noemt:  

• De kenmerken van de activiteit; 

• De plaats van de activiteit (ligging en samenhang met andere activiteiten (cumulatie); 

• De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.  

Het doel van de notitie is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van het 
project te verzamelen en te presenteren. 
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Betrokken partijen 

Bij het project is de gemeente Hof van Twente betrokken.  

Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is de gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente het 
bevoegd gezag. Daarnaast worden de provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en 
IJssel en eventueel andere vooroverlegpartners geïnformeerd inzake voorliggend project. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het voornemen beschreven. Daarbij komen aanleiding, achtergronden en 
uitgangspunten aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de mogelijke milieueffecten van het project. In hoofdstuk 4 
wordt bij wijze van samenvatting de beoordeling gedaan van de omstandigheden van het voornemen. Hierin 
wordt tevens de conclusie van de vormvrije m.e.r.-beoordeling beschreven.  
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HOOFDSTUK 2  KENMERKEN VAN HET VOORNEMEN 

Dit hoofdstuk gaat in op de voorgenomen ontwikkeling en de projectlocatie. 

Voorgenomen ontwikkeling  

De laatste jaren beëindigen steeds meer agrariërs hun bedrijfsactiviteiten. Hierdoor komt de voormalige 
bedrijfsbebouwing leeg te staan. Er wordt enerzijds gezocht naar mogelijkheden tot hergebruik van de 
bebouwing en anderzijds naar maatregelen om de sloop te bevorderen. Om dit laatste te bewerkstelligen 
heeft de gemeente Hof van Twente de beleidsregel Rood voor Rood opgesteld. Het doel dat de gemeente voor 
ogen heeft is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van landelijk gebied. Dit doel is onder andere te 
bewerkstelligen door de sloop van landschapsontsierende bedrijfsgebouwen. De regeling gaat uit van de sloop 
van een minimum oppervlakte van 1.000 m2, waarvoor ter compensatie een nieuwe woning kan worden 
gerealiseerd. 

Binnen de begrenzing van het projectgebied bevindt zich een woning met bijgebouw en een 
landschapontsierend bijgebouw. Middels toepassing van de Rood voor rood-regeling voorziet voorliggende 
ontwikkeling in de sloop van 1.000 m2 landschapsontsierende bebouwing in de gemeente Hof van Twente: 102 
m2 van het projectgebied, 876 m2 van de Gelselaarseweg 10 te Markelo en 22 m2 middels een sloopvoucher. 
Binnen het projectgebied is de schuur (102 m2) reeds gesloopt (E in onderstaande afbeelding). Voor deze 
sloopmeters zal een (compensatie)woning met bijgebouw worden gebouwd aan de Wethouder Goselinkstraat 
5.  

Het eindbeeld binnen het projectgebied is een woonperceel met twee woningen. Het geheel wordt 
landschappelijk ingepast middels een erfinrichtingsplan. In afbeelding 2.1 is een uitsnede van het 
erfinrichtingsplan opgenomen.  

Afbeelding 2.1: Erfinrichtingsplan Wethouder Goselinkstraat 5 (Bron: De Eeckhof) 
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Binnen de begrenzing van de slooplocatie bevinden zich twee woningen met bijgebouwen en 
landschapontsierend (voormalige) agrarische gebouwen. Deze te slopen agrarische gebouwen hebben 
gezamenlijk een oppervlakte van 876 m2. Het eindbeeld binnen de slooplocatie is een woonperceel met de 
bestaande aantal woningen. Met de gronden en bebouwing rondom de woning Gelselaarseweg 12 wordt niets 
gedaan. Dit blijft zoals het momenteel is. De gronden en bebouwing rondom de Gelselaarseweg 10 wordt na 
de sloop van de bebouwing landschappelijk ingepast middels een erfinrichtingsplan. In afbeelding 2.2 is een 
uitsnede van het erfinrichtingsplan opgenomen. 

 

Afbeelding 2.2: Erfinrichtingsplan Gelselaarseweg 10 (Bron: De Eeckhof) 

Locatiekenmerken 

De omgeving van het projectgebied bestaat voornamelijk uit agrarische gronden, met verspreid liggende 
woonpercelen en agrarische bedrijfspercelen. De omgeving wordt getypeerd als 'kampen en essen". In de 
kampen en essen zijn de verspreid liggende of in buurtschappen georganiseerde boerenerven Ios van opzet. 
Groepjes eiken vervlechten de erven met hun omgeving. Ingezet wordt op landbouw in combinatie met 
behoud van de onregelmatige verkaveling, de houtwallen en de boomgroepen. Ook de open essen dienen 
gespaard te blijven. Op steeds meer plaatsen worden de oude boerderijen door burgers bewoond. Ook komt 
het voor dat op de plaats van de boerderij een nieuw woonhuis wordt gezet. 

Het projectgebied bestaat uit twee separate woonerven waar op beide een woning (A en C) met bijgebouw (B 
en D) gesitueerd zijn. Rondom de woningen komt een gazon (10) en verschillende bomen (4, 5, 8, 9). Beide 
erven worden ontsloten middels een oprit (1) en hebben een haag ter afscheiding van het perceel (2 en 3). 
Daarnaast komt er een singel (7) ter afscheiding van de rest van het perceel (11). Daarnaast bestaat het 
projectgebied uit agrarische gronden en enkele bomen.  
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De slooplocatie bestaat voor de Gelselaarseweg 10 uit de woning met bijgebouwen die blijven bestaan (3). 
Ook de omliggende houtsingel blijft bestaan en zal verder geoptimaliseerd worden (2). Ter plaatse van de 
gesloopte bebouwing zal een gazon gerealiseerd worden (4). De solitaire bomen (5) en omliggende weiland (1) 
blijven eveneens behouden. 

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen 

De voorgenomen ontwikkeling betreft de bouw van een woning binnen het projectgebied. Op de slooplocatie 
zal meerdere landschapsontsierende bebouwing worden gesloopt met een totale omvang van circa 876 m2. De 
ontwikkeling is kleinschalig en legt geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen. Aangezien de gronden 
van het projectgebied in het verleden zijn gesaneerd, hoeven de gronden bouw- en woonrijp gemaakt te 
worden en is er verder geen extra grondverzet nodig, anders dan het gebruikelijke voor de bouw van een 
woning. Tijdens de gebruiksfase zal elektriciteit en water nodig zijn. De woning zal gasloos gebouwd worden, 
conform de Wet Voortgang Energietransitie. Daarnaast zal de woning naar de duurzame standaarden 
gebouwd worden.  

De productie van afvalstoffen betreffen voor de beoogde woning uitsluitend de huishoudelijke afvalstoffen. 
Voor de slooplocatie zal de gesloopte bebouwing worden afgevoerd. Deze worden zoveel mogelijk gescheiden 
om nuttige afvalstoffen op eenvoudige wijze te kunnen inzamelen en vervolgens verwerken/recyclen. Er is 
geen sprake van de productie van gevaarlijk afval. 

Verontreiniging en hinder 

In de aanlegfase kan sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouwverkeer en 
bouwwerkzaamheden op beide locaties. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en bouwverkeer 
van en naar de locaties. Vanwege de ligging, de omvang van de ontwikkeling en de geschatte tijdsduur, is er 
geen noodzaak om verkeer tijdelijk om te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de 
bouwwerkzaamheden zal de genoemde tijdelijke hinder volledig vervallen. Het aspect tijdelijke hinder leidt 
niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen. 

In de gebruiksfase kan ten gevolge van de activiteiten sprake zijn enig hinder, waaronder het drukker worden 
van de ontsluitingswegen rondom het projectgebied. Van onacceptabele negatieve effecten op het milieu en 
de omgeving is echter geen sprake. In de gebruiksfase zullen ten gevolge van de activiteiten geen nadelige 
effecten op het milieu en de omgeving plaatsvinden. Woningen worden namelijk niet gezien als 
milieubelastende functies. Zoals in hoofdstuk 3 wordt geconstateerd is er geen sprake van een onevenredige 
aantasting van beschermende natuurgebieden en/of het woon- en leefklimaat ter plaatse.  

Risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën 

De beoogde ontwikkeling zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden geen 
gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd en er worden geen risicovolle technieken toegepast. 
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HOOFDSTUK 3  BESCHRIJVING VAN DE MILIEUEFFECTEN 

Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn de mogelijk negatieve milieueffecten van het voornemen relevant. 
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, gaat het om de woningbouwontwikkeling van één woning. 
Relevante milieuaspecten zijn verkeer, geluid, luchtkwaliteit, water, ecologie en stikstof. In dit hoofdstuk 
worden de te verwachten (tijdelijke) effecten per aspect beschreven. Verder wordt ingegaan op tijdelijke 
hinder als gevolg van de ontwikkeling. Voor een aantal van deze aspecten is door diverse bureaus onderzoeken 
uitgevoerd. De conclusies van deze onderzoeken zijn samengevat in onderstaande alinea’s.  

Verkeer  

BJZ.nu heeft in de toelichting van het bestemmingsplan de verkeersgeneratie ten gevolge van het plan in beeld 
beschreven (subparagraaf 3.2). Voor de ontwikkeling wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

• Verstedelijkingsgraad: Weinig stedelijk (bron: gemeente Hof van Twente); 

• Stedelijke zone: Buitengebied; 

• Functie: ‘koop, huis, vrijstaand’; 

• Verkeersgeneratie (per woning): gemiddeld 8,2 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. 

Hieruit blijkt dat het voornemen resulteert in een verkeersgeneratie van maximaal afgerond 17 
verkeersbewegingen per weekdagetmaal voor de twee woningen binnen het projectgebied. Omdat er sprake 
is van een toevoeging van één woning, zal de verkeersgeneratie met afgerond 9 verkeersbewegingen per 
weekdag etmaal toenemen. Voor de bestaande woning wordt gebruik gemaakt van de bestaande in- en uitrit 
aan de Wethouder Goselinkstraat 5. De nieuw toe te voegen woning wordt via een in- en uitrit ontsloten op de 
Keupersveenweg, die uitkomt op de Wethouder Goselinkstraat. Zowel de bestaande als de nieuwe in- en uitrit 
zullen op een veilige en overzichtelijke wijze worden ontsloten. De zeer beperkte verkeersgeneratie die de 
extra woning op zal leveren kan eenvoudig worden opgevangen door het bestaande wegennet. De 
verkeersgeneratie voorkomend uit het plan past binnen de maximale capaciteit van de omliggende wegen.  

Voor de slooplocatie geldt dat er met het voornemen een agrarisch bedrijf buiten werking wordt gesteld. 
Hierdoor zal er ter plaatse van de slooplocatie sprake zijn van een afname aan verkeersbewegingen door het 
planologisch vervallen van de agrarisch gerelateerde verkeersbewegingen. Wat betreft de bestaande 
woningen behoeft er geen nadere toetsing worden uitgevoerd wat betreft de aspecten 'verkeer en parkeren', 
omdat deze woningen reeds planologisch mogelijk zijn (en aanwezig zijn) binnen het vigerende 
bestemmingsplan. De erven zijn van voldoende grootte om in de benodigde parkeerplaatsen te voorzien. 

Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de verkeerssituatie wordt ingeschaald op neutraal. 

Geluid  

Woningen zijn niet opgenomen in de VNG-uitgave, omdat woningen in beginsel niet aan te merken zijn als 
milieubelastende objecten. Echter zal wel sprake zijn van enig geluid als gevolg van de woonfuncties 
(leefgeluiden), hiervoor gelden echter geen normen. Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de 
geluidsituatie wordt ingeschaald op neutraal. 

Luchtkwaliteit 

Het plan heeft zoals geconstateerd bij het onderdeel verkeer ten opzichte van de huidige situatie extra 
verkeersbewegingen tot gevolg. Via een NIBM-tool berekening is onderzocht of de ontwikkeling wel of niet in 
betekende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Wat betreft de voertuigbewegingen is 
aangesloten op hetgeen opgenomen bij het aspect ‘verkeer’, waarbij de bestaande verkeersbewegingen (van 
de slooplocatie) buiten beschouwing zijn gelaten.  

Het aandeel vrachtverkeer is op 0% gezet, aangezien het voornemen uitsluitend de functie ‘wonen’ betreft. 
Het aandeel van vrachtverkeer in de aanlegfase is buiten beschouwing gelaten, omdat dit tijdelijk van aard is. 
De berekening laat het volgende beeld zien. 

 



Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Wethouder Goselinkstraat 5, Hengevelde 
 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

11 

 

 
Uit de berekening blijkt dat voorliggend plan 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. 
Vervolgonderzoek naar effecten op de luchtkwaliteit is niet noodzakelijk.  

Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van luchtkwaliteit wordt ingeschaald op neutraal. 

Water  

Slooplocatie 

Voor de slooplocatie geldt dat er sprake is van verwijdering van agrarische bebouwing, waarbij de bestaande 
bedrijfswoningen worden omgezet naar burgerwoningen. Deze ontwikkeling heeft geen dusdanige invloed op 
het water. Voor het afvalwater, grondwater en oppervlaktewater verandert er niet zozeer iets. Qua 
hemelwater geldt dat dit meer de ruimte heeft om te infiltreren, omdat er sprake is van meer grasland, zie ook 
afbeelding 2.2.  

Projectgebied  

Het projectgebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente. De locatie bevindt zich 
niet binnen een grondwaterbeschermings-, intrek- of waterwingebied.  

Grondwater 

Binnen het projectgebied zijn geen gevallen van grondwateroverlast bekend. De ontwikkeling is kleinschalig en 
zal weinig invloed hebben op het grondwater. Bij de bouw van de nieuwe woning zal rekening worden 
gehouden met de grondwaterstanden en de benodigde verschillen in hoogten.  

Oppervlaktewater  

In onderstaande afbeelding is een uitsnede opgenomen van de Keur van het waterschap Vechtstromen. Hierop 
is het projectgebied met roze omcirkeld. 
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Afbeelding 3.1: Uitsnede Keur waterschap Vechtstromen 2020 (Bron: Vechtstromen) 

In de noordzijde van het projectgebied loopt naast de Keupersveenweg een oppervlaktewaterlichaam met een 
beschermingszone en verschillende duikers. Deze beschermingszone is bedoeld om het 
oppervlaktewaterlichaam te beschermen en tevens de zone aan te geven die nodig is om bijvoorbeeld het 
oppervlaktewaterlichaam te kunnen onderhouden.  

De waterloop is na de uitvoering van de watertoets door het waterschap van de legger gehaald, waarmee de 
beschermingszone (keurzone) en strokenkaart niet meer van toepassing zijn. Voor het projectgebied betekent 
dit dat er vanuit het watersysteem geen beperkingen meer zijn. Het beheer en onderhoud van de waterloop is 
overgedragen van het waterschap naar de gemeente Hof van Twente. 

In het projectgebied zal rekening worden gehouden door in deze zone geen bouwwerken te bouwen en de 
erfinrichting zo zodanig dat er rekening wordt gehouden met deze zone, zie hiervoor ook het erfinrichtingsplan 
(afbeelding 2.1).  

Afvalwater  

Het afvalwater afkomstig van de nieuwe wording wordt afgevoerd naar de RWZI door middel van de 
bestaande gemeentelijke riolering.  

Hemelwater  

Het schoonhemelwater wordt zoveel mogelijk in het projectgebied vastgehouden en met een overstort 
afgevoerd. De definitieve uitwerking van de omgang met het hemelwater wordt bij de uitvoering nader 
uitgewerkt. Gedacht wordt aan infiltratiekratten of infiltratievoorzieningen ter plaatse van de groenelementen 
in het projectgebied. Deze tuin is van voldoende omvang om dit op te kunnen vangen. 

Bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zal gedetailleerd worden beschreven op 
welke wijze met het hemelwater wordt omgegaan. Geconcludeerd wordt dat het aspect water niet leidt tot 
mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen. 

Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van water wordt ingeschaald op neutraal. 
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Ecologie  

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

Gebiedsbescherming 

Volgens het wettelijk kader ten aanzien van gebiedsbescherming zoals vastgelegd in de Wet 
natuurbescherming zal Nederland aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging 
waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Hiernaast is het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 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.  

Het projectgebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied "Borkeld" bedraagt in dit geval respectievelijk circa 10,3 en 9,1 kilometer ten noorden van het 
projectgebied en slooplocatie. Het gebied "Buursezand & Haaksbergerveen" ligt op circa 10,6 kilometer ten 
zuiden van het projectgebied. En het gebied "Stelkampsveld" ligt op circa 6,7 kilometer ten zuiden van de 
slooplocatie. Overige Natura 2000-gebieden bevinden zich op meer afstand van de locaties. Het projectgebied 
ligt niet binnen de begrenzing van het NNN. De dichtstbijzijnde gronden die zijn aangemerkt als NNN liggen op 
circa 660 meter van het projectgebied en 850 meter van de slooplocatie. Gezien de aard en omvang van de 
ontwikkeling en de onderlinge afstand tot het NNN is geen sprake van een aantasting van de wezenlijke 
kenmerken en waarden.  

Om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te beoordelen heeft BJZ.nu stikstofberekeningen uitgevoerd 
met behulp van de AERIUS-calculator1.  

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

Tot slot wordt opgemerkt dat, vanwege de ruime afstand van het projectgebied tot Natura 2000-gebieden, op 
voorhand wordt geconcludeerd dat het voornemen door geluid, licht of trillingen geen negatieve effecten 
veroorzaakt voor Natura 2000-gebieden. 

Soortbescherming 

Projectgebied 

Er worden in het projectgebied geen beschermde flora of fauna verwacht. Het projectgebied bestaat een 
kleine oppervlakte aan intensief beheerd (o.a. Engels raai)gras. Er is geen geleidend struweel aanwezig en er 
staan geen bomen in het projectgebied. Alhoewel het niet verwacht wordt, is het mogelijk dat er een vogel of 
een amfibie zich in het projectgebied begeeft tijdens werkzaamheden. Om overtreding van de 
verbodsbepalingen van de Wnb te voorkomen wordt daarom geadviseerd om buiten de kwetsbare perioden te 
werken (tussen eind september en begin februari). Het naleven van de zorgplicht wordt als voldoende 
beschouwd.  

 

 

 

 

                                                                 

1 Stikstofonderzoek ‘AERIUS Berekening Wethouder Goselinkstraat 5, april 2022, BJZ.nu BV 
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Slooplocatie 

Er zijn in de omgeving waarnemingen bekend van steenuilen en er is een uilenkast aanwezig op de 
slooplocatie. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te worden naar de steenuil om vast te stellen of deze een 
nest bezet op de slooplocatie. Jaarrond beschermde soorten als de gierzwaluw en huismus zijn niet 
waargenomen in het gebied en het is onwaarschijnlijk dat deze soorten van de slooplocatie gebruiken maken. 
Alhoewel verder niet aangetroffen kunnen vogels zonder jaarronde nestbescherming een nest bezetten 
binnen de slooplocatie. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van bezette 
vogelnesten en het verstoren van vogels dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te 
worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is tussen eind september 
en begin februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridisch beschouwd wel plaatsvinden tijdens het 
broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield worden. Indien de voorgenomen 
activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te 
worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  

Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats op de slooplocatie, maar gebruiken het wel als 
foerageergebied. De oude varkensstal vertoont geen kieren of gaten en is goed afgesloten. De rundveestal is 
daarentegen niet geïsoleerd en klimatologisch te instabiel. Daarnaast zijn er geen geschikte holle ruimten 
waargenomen. Er zijn ook geen sporen aangetroffen van gewone grootoorvleermuizen. De aanwezigheid 
hiervan is doorgaans vast te stellen door de aanwezigheid van afgebeten insectenvleugels.  

De slooplocatie wordt als geschikt habitat voor de steenmarter beschouwd door de vegetatiestructuur en de 
openingen om in de bebouwing een (vaste) rustplaats te bezetten. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te 
worden om de aanwezigheid van steenmarters op de slooplocatie te verkennen. Voor de overige 
grondgebonden zoogdieren en amfibieën geldt dat ze niet (opzettelijk) gedood mogen worden. Er worden 
geen beschermde amfibieën op de slooplocatie verwacht, het naleven van de zorgplicht wordt hierbij als 
voldoende geacht. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.  

Tot slot wordt benadrukt dat te allen tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht zoals 
opgenomen in de Wet natuurbescherming. De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet 
nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 

Tijdelijke hinder 

Met een ruimtelijke ontwikkeling kan ook tijdelijke hinder als gevolg van bouwwerkzaamheden gepaard gaan. 
In voorliggend geval zal gedurende de bouw van de woning enige hinder als gevolg van bouwwerkzaamheden 
gaan plaatsvinden. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en bouwverkeer van en naar het 
projectgebied. Voor de slooplocatie geldt dat de sloop van de gebouwen enige overlast kan veroorzaken. 
Vanwege de ligging is er geen noodzaak om verkeer tijdelijk om te leiden, met de daarbij behorende effecten. 
Na afronding van de bouwwerkzaamheden zal de genoemde tijdelijke hinder volledig vervallen.  

Het aspect tijdelijke hinder leidt niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen. 

Cumulatie 

Cumulatie van effecten treedt op wanneer werkzaamheden in direct omliggende gebieden vergelijkbare 
effecten veroorzaken met de hierboven beschreven effecten en in dezelfde periode worden uitgevoerd.  

In voorliggend geval wordt in de directe omgeving een kleinschalig woonerf voor vier woningen ontwikkeld 
aan de Wethouder Goselinkstraat ter plaatse van huisnummer 10. Cumulatie kan met name optreden ten 
aanzien van gebied overschrijdende gezamenlijke effecten, zoals stikstof of verkeerseffecten.  

Zowel het bouwverkeer in de aanlegfase als de verkeersbewegingen in de gebruiksfase kunnen gebruik maken 
van de Wethouder Goselinkstraat en Keupersveenweg om tot de locatie te komen. Echter is het aantal 
verkeersbewegingen in de gebruiksfase dusdanig klein dat de effecten van cumulatie te verwaarlozen is.  

Voor wat betreft stikstof is de uitspraak van de Raad van State (ABRvS 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:683) 
relevant. In deze uitspraak overweegt de Afdeling dat geen rechtsregel ertoe dwingt om de stikstofdepositie 
van activiteiten die het voorliggende plan niet mogelijk maakt te betrekken bij de gevolgen van het ter 
beoordeling staande plan. De raad heeft ontwikkelingen die in andere bestemmingsplannen mogelijk zijn 
gemaakt daarom terecht niet betrokken in de passende beoordeling dat ten grondslag ligt aan het 
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voorliggende plan. Gezien vorenstaande wordt gesteld dat de stikstofeffecten van het andere plan niet in de 
beoordeling hoeft te worden betrokken. Bovendien spreekt men in deze uitspraak over stikstofdepositie. Uit 
de berekeningen is gebleken dat in beide gevallen er geen sprake is van depositie.  

Tot slot is het niet waarschijnlijk dat deze werkzaamheden gelijktijdig plaatsvinden. Cumulatie is in dit geval 
dan ook niet aan de orde.  
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HOOFDSTUK 4  CONCLUSIE 

Dit hoofdstuk dient als samenvatting van de conclusies van de hoofdstukken 2 en 3. In dit hoofdstuk wordt de 
voorgenomen activiteit aan onderstaande criteria getoetst en een eindafweging gemaakt. 

1. De kenmerken van de activiteit; 
2. De plaats van de activiteit; 
3. De samenhang met andere activiteiten (cumulatie); 
4. De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben. 

Kenmerken van de activiteit  

Het voornemen behelst het realiseren van één woning aan de Wethouder Goselinkstraat 5 in Hengevelde. 
Hiervoor zal binnen de gemeente Hof van Twente 1.000 m2 aan landschapsontsierende bebouwing gesloopt 
worden, waarvan 876 m2 op de slooplocatie. Bij de kenmerken van de activiteit dient in het bijzonder in 
overweging te worden genoemd: 

• De omvang van het project;  

• hinder. 

Omvang 

De ontwikkeling is relatief gering van omvang. Het voornemen past in het buitengebied van de gemeente Hof 
van Twente. Geconcludeerd wordt dat dit project ver beneden de drempelwaarden van de m.e.r.-
beoordelingsplicht blijft. 

Hinder  

Tijdens de uitvoering van het voornemen kunnen omwonenden en flora en fauna hinder ondervinden. 
Geconstateerd is dat de hinder voor omwonenden en de effecten op flora fauna beperkt en slechts tijdelijk is. 
Ten aanzien van de steenuil en de steenmarter dient nader onderzoek uit te wijzen of er sprake is van hinder. 
Het gaat hierbij op de verstoring van verblijfplaatsen. Dergelijke hinder kan echter veelal worden 
geminimaliseerd door alternatieve verblijfsplaatsen te realiseren (indien nodig). 

Plaats van de activiteit  

Het projectgebied en slooplocatie zijn geheel binnen grondgebied van de gemeente Hof van Twente. De 
voorgenomen activiteit is niet gelegen in beschermd gebied in het kader van waterhuishouding of natuur. Het 
noorden van het projectgebied is aangemerkt als beschermingszone voor een oppervlaktewaterlichaam. 
Hiermee zal rekening worden gehouden bij de uitvoering van en de inrichting van de ontwikkeling. Binnen het 
projectgebied zelf zijn ook geen waardevolle groenstructuren aanwezig. 

Samenhang met andere activiteiten ter plaatse 

Er vinden in de naastgelegen terreinen van het projectgebied geen andere (grootschalige) ontwikkelingen 
plaats waarmee rekening dient te worden gehouden. Aan de Wethouder Goselinkstraat 10 worden vier 
woningen gebouwd. Het is niet waarschijnlijk dat dit precies gelijktijdig wordt uitgevoerd.  

Kenmerken van de belangrijke nadelige milieugevolgen 

Voor de beoordeling van eventuele belangrijke nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit moet, 
daar waar opportuun, rekenschap worden gegeven aan de volgende zaken:  

• Het bereik van het effect (geografische zone en de grootte van de getroffen bevolking); 

• Het grensoverschrijdende karakter van het effect; 

• De waarschijnlijkheid van het effect; 

• De duur, frequentie en de onomkeerbaarheid van het effect. 
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Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de ontwikkeling op de relevante milieuaspecten verkeer, geluid, luchtkwaliteit, 
water en ecologie (waaronder stikstof) geen belangrijke structurele nadelige en onomkeerbare milieugevolgen 
met zich meebrengt. De ontwikkeling gaat wel gepaard met tijdelijke hinder als gevolg van de 
bouwwerkzaamheden, maar deze zullen na afronding volledig vervallen.  

Conclusie vormvrije m.e.r.-beoordeling  

De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt duidelijk dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling beperkt zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een 
MER noodzakelijk maakt.  
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Resultaat	van	de	check	gedaan	op	24-03-2022

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.	 Normale	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

ja

19.	 pers leidingen

nee

20.	 rioolgemalen

nee

21.	 keurzone

ja

22.	 gewijzigd	klimaat

nee
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23.	 huidig	klimaat

nee
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1.	 Normale	procedure

Op	basis 	van	uw	locatie	en	gegeven	antwoorden	blijkt	dat	u	waterschapsbelangen
raakt.

Wat	moet	ik	doen?
"datum	dossiercode
Geachte	heer/mevrouw	,
U	heeft	het	Waterschap	Vechtstromen	geïnformeerd	over	het	plan	door	gebruik	te
maken	van	de	digitale	watertoets	(www.dewatertoets.nl).	De	beantwoording	van	de
vragen	heeft	er	toe	geleid	dat	de	Normale	procedure	van	het	watertoetsproces
moet	worden	doorlopen.
Watertoetsproces:
Op	grond	van	artikel	12	uit	het	besluit	op	de	ruimtelijke	ordening	moeten	ruimtelijke
plannen	zijn	voorzien	van	een	waterparagraaf.	Hiervoor	moet	het	proces	van	de
watertoets	worden	doorlopen.	Bij	het	watertoetsproces	gaat	het	om	het	hele	proces
van	vroegtijdig	meedenken,	informeren,	adviseren,	afwegen	en	uiteindelijk
beoordelen	van	de	waterhuishoudkundige	aspecten	in	ruimtelijke	plannen	en
besluiten.	Waterschap	Vechtstromen	kijkt	wat	de	invloed	van	het	plan	op	de
waterhuishouding	is 	en	geeft	een	wateradvies.	Daarbij	toetst	het	waterschap	het
plan	aan	het	voorkeursbeleid	dat	is 	geformuleerd.	Voor	het	verdere	proces	is 	het
van	belang	om	de	RO	adviseur	van	het	waterschap	te	betrekken	bij	het	plan.	Wij
verzoeken	u	ons	te	informeren	over	de	wijze	waarop	het	plan	verder	zal	worden
voorbereid.	Daarvoor	kunt	u	contact	opnemen	met	de,	voor	desbetreffende
gemeente,	aangewezen	RO	adviseur.
Ben	van	Veenen	b.van.veenen@vechtstromen.nl
gemeente	Hardenberg
gemeente	Losser
gemeente	Ommen

Frits 	Huttenhuis	f.huttenhuis@vechtstromen.nl
gemeente	Borne
gemeente	Coevorden
gemeente	Hellendoorn
gemeente	Oldenzaal

Els 	Boerrigter	e.boerrigter@vechtstromen.nl
gemeente	Dinkelland
gemeente	Enschede
gemeente	Tubbergen

DETAILS
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Heral	Hesselink	h.hesselink@vechtstromen.nl
gemeente	Almelo
gemeente	Rijssen-Holten
gemeente	Wierden

Henry	Legtenberg	h.legtenberg@vechtstromen.nl
gemeente	Borger-Odoorn
gemeente	De	Wolden
gemeente	Emmen
gemeente	Hoogeveen
gemeente	Midden-Drenthe
gemeente	Twenterand

Wim	Geerdink	w.geerdink@vechtstromen.nl
gemeente	Berkelland
gemeente	Haaksbergen
gemeente	Hengelo
gemeente	Hof	van	Twente

Telefonisch	bereikbaar	via	mailverzoek	of	algemeen	telefoonnr.	088-2203333.
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.
Copyright	Digitale	watertoets	-	http://www.dewatertoets.nl//.	Dit	document	is
gegenereerd	via	de	website	http://www.dewatertoets.nl//.	Het	document	mag	alleen
worden	gebruikt	ten	behoeve	van	het	plan,	dat	in	dit	document	is 	omschreven.	De
informatie	in	dit	document	is 	houdbaar	tot	maximaal	1	jaar,	gerekend	vanaf	de
genoemde	datum	in	dit	document."

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie
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Resultaat	van	de	check	gedaan	op	05-07-2022

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	wel	eens	sprake	(geweest)	van	wateroverlast	of
grondwateroverlast?

nee

4.	 Ligt	in	of	nabij	het	plangebied	een	watergang?

nee

5.	 Ligt	in	of	nabij	het	plangebied	een	waterkering?

nee

6.	 Ligt	in	of	nabij	het	plangebied	natte	landnatuur?

nee

7.	 Maakt	het	plan	deel	uit	van	een	groter	plan,	zoals 	een	masterplan/
stedenbouwkundige	vis ie?

nee

8.	 Wordt	water	aangelegd,	gedempt	of	aangepast?

nee

9.	 Wordt	recreatief	medegebruik	van	watergangen	of	gronden	in	beheer	van	het
waterschap	mogelijk	gemaakt?

nee

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

nee
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11.	 Neemt	in	het	plan	het	verharde	oppervlak	van	bebouwing	en	bestrating	toe	met
meer	dan	500m2?

nee

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

nee

13.	 Is 	de	afstand	tussen	de	gemiddeld	hoogste	grondwaterstand	(GHG)	en	de
bovenzijde	van	de	begane-grondvloer	kleiner	dan	100cm?

nee

14.	 Z ijn	er	kansen	voor	afkoppelen	van	bestaand	verhard	oppervlak?

nee

15.	 Wordt	regenwater	gescheiden	van	het	afvalwater	afgevoerd?

ja

16.	 Is 	in	het	plangebied	sprake	van	s lecht	doorlatende	lagen	in	de	ondergrond?

nee

17.	 Worden	bedrijfsmatige	activiteiten	uitgevoerd?

nee

18.	 Worden	er	materialen	gebruikt	waardoor	het	afstromende	hemelwater	verontreinigd
kan	raken?

nee

19.	 ligt	in	het	plangebied	een	beschermd	watererfgoed?

nee

20.	 ligt	het	plangebied	in	een	grondwaterbeschermingsgebied	in	Overijssel

nee

21.	 ligt	het	plangebied	in	een	grondwaterbeschermingsgebied	in	Gelderland

nee
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22.	 Ligt	het	plangebied	nabij	een	rioolwaterzuivering?

nee

23.	 Ligt	het	plangebied	nabij	een	rioolgemaal?

nee

24.	 Ligt	in	of	nabij	het	plangebied	een	pers leiding?

nee

25.	 Ligt	in	of	nabiji	het	plangebied	een	rioolwateroverstort?

nee

26.	 Ligt	in	of	nabij	het	plangebied	een	beperkingengebied	voor	drainage?

nee

27.	 legt	u	drainagemiddelen	aan	binnen	een	beperkingengebied	voor	drainage?

nee
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1.	 Korte	procedure

Op	basis 	van	uw	locatie	en	gegeven	antwoorden	blijkt	dat	u	waterschapsbelangen
raakt.	U	volgt	de	korte	procedure.

Wat	moet	ik	doen?
Gebruik	alstublieft	de	knop	"DIRECT	AANVRAGEN"	om	uw	aanvraag	voor	een
wateradvies	daadwerkelijk	naar	het	waterschap	te	versturen.	Hiervoor	is 	een
eenmalige	registratie	benodigd.	De	korte	procedure	houdt	in	dat	u	zelfstandig	een
waterparagraaf	opstelt,	waarin	u	toelicht	hoe	u	op	een	goede	manier	omgaat	met
de	relevante	wateraspecten.	U	kunt	hiervoor	onze	adviezen	gebruiken	en	de
standaardwaterparagraaf.	Deze	hebben	we	onder	het	kopje	'achtergrond'
toegevoegd.	Wij	verzoeken	u	deze	waterparagraaf	aan	te	passen	aan	de	gegevens
van	uw	plan	en	de	relevante	wateraspecten.	We	vragen	u	deze	waterparagraaf	voor
advies	aan	ons	voor	te	leggen.	Wanneer	wij	een	positief	advies	verlenen	kunt	u	de
waterparagraaf	invoegen	in	de	ruimtelijke	onderbouwing	van	het	plan.

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie
Waterparagraaf	‘toekomstgericht	waterbeheer’
Ruimtelijke	ordening	en	water	zijn	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden	en	worden
sterk	beïnvloed	door	de	klimaatverandering.	Er	is 	meer	ruimte	nodig	voor	water,
omdat	klimaatverandering	zorgt	voor	hoge	piekafvoeren	in	de	zomer	en	een
gemiddeld	hogere	waterafvoer	in	de	winter.	Het	gaat	ook	om	langduriger	periodes
van	droogte	en	om	extreem	warm	weer,	waar	vooral	stedelijk	gebied	last	van	kan
hebben.	Ook	veranderingen	in	ruimtegebruik	hebben	gevolgen	voor	het
waterbeheer.	Het	waterschap	wil	vroegtijdig	meedenken	over	plannen	en
ontwikkelingen	om	samen	met	de	gemeente	en	andere	partners	te	zoeken	naar	de
bijdrage	die	water	kan	leveren	aan	de	verbetering	van	de	leefomgeving.
Waterschap	Rijn	en	IJssel	werkt	hierbij	vanuit	het	Waterbeheerplan	2016-2021	waarin
het	taakgebied,	de	doelen	en	de	maatregelen	die	het	waterschap	t/m	2021	voor
ogen	heeft,	staan	beschreven.	Een	kompas	voor	de	langere	termijn	biedt	de
Watervis ie	2030.	Beide	documenten	bieden	een	samenwerkingsagenda	voor	ieder
die	op	het	gebied	van	water	een	belang	of	betrokkenheid	heeft.
Het	waterschap	laat	in	het	waterbeheerplan	zien	welke	ontwikkelingen	voor	het
waterbeheer	van	belang	zijn	en	welke	accenten	in	de	samenwerking	met	de
partners	belangrijk	zijn.	Vanuit	die	verkenning	is 	er	beleid	gemaakt	voor	de	periode
2016-2021,	voor	de	volgende	taakgebieden:	Veilig	water	-	Bescherming	tegen
overstromingen	en	werken	aan	veiligheid;	Voldoende	water	-	Zorgen	voor	de	juiste
hoeveelheid	water	en	passende	waterpeilen;	Schoon	water	-	Zorgen	voor	een
goede	waterkwaliteit	voor	mens,	plant	en	dier;	Afvalwater	-	Verwerken	van
afvalwater	en	het	daaruit	benutten	van	energie	en	grondstoffen;	Vaarwegbeheer	-

DETAILS
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Zorgen	voor	goede	randvoorwaarden	voor	beroepsvaart	op	de	Oude	IJssel.
Het	waterschap	werkt	met	de	gemeente	samen	aan	een	goede	ruimtelijke	ordening
via	het	proces	van	de	Watertoets.
Toelichting	per	relevant	waterhuishoudkundig	thema	De	beschrijvingen	op	de
volgende	pagina’s 	geven	per	thema	de	belangen	weer.	Relevante	gedeeltes	van	de
voorbeeldbeschrijvingen	kunnen	worden	overgenomen	in	de	waterparagraaf	van	het
bestemmingsplan.
Beheer	en	onderhoud	De	voorgenomen	ontwikkelingen	vormen	geen	belemmering
voor	het	reguliere	beheer	en	onderhoud	van	het	watersysteem.	Het
oppervlaktewaterpeil	wordt	binnen	gewenste	of	vastgestelde	marges	gehandhaafd.
Wijzigingen	aan	het	watersysteem	en	werkzaamheden	in	de	keurzone	dienen	met
een	watervergunning	te	worden	uitgevoerd.
Waterveiligheid	en	waterkeringen	Het	winterbed	van	rivieren	en	waterkeringen	met
bijbehorende	beschermingszones	hebben	als 	primaire	functie	het	bieden	van
veiligheid	tegen	overstromingen.	De	ontwikkeling	belemmert	het	functioneren	van
de	waterkering	niet.	Voor	werkzaamheden	in	de	keurzone	van	de	waterkering	wordt
in	overleg	met	het	waterschap	een	watervergunning	aangevraagd.
Klimaatadaptatie	Een	toename	in	het	verharde	oppervlak	resulteert	in	een
versnelde	afvoer	van	hemelwater.	Als 	dit	hemelwater	niet	vertraagd	wordt
afgevoerd	wordt	het	watersysteem	zwaarder	belast	en	het	waterbezwaar	naar
benedenstroomse	gebieden	afgewenteld.	Ook	is 	er	geen	aanvulling	van	het
grondwater.	Uitgangspunt	is 	dat	(nieuwe)	ontwikkelingen	minimaal	hydrologisch
neutraal	zijn	of	een	verbetering	ten	opzichte	van	de	huidige	s ituatie.
Door	de	ontwikkelingen	in	het	plangebied	neemt	het	verhard	oppervlak	toe	met	m2.
Daarnaast	is 	het	mogelijk	om	ook	bestaand	verhard	oppervlak	af	te	koppelen	van
het	rioolstelsel	zodat	de	kans	op	wateroverlast	door	toekomstige	regenbuien	wordt
verminderd.	Het	gaat	hierbij	om	m2.	Om	wateroverlast	te	voorkomen	wordt	het
hemelwater	niet	afgevoerd	naar	het	rioolstelsel	maar	volgens	de	trits 	vasthouden	-
bergen	–	afvoeren	behandeld.	Het	hemelwater	wordt	ter	plaatse	geborgen	in
infiltratie-	of	waterbergende	voorzieningen	met	een	volume	van	m3.	De
dimensioneringsberekeningen	van	de	diverse	voorzieningen	zijn	opgenomen	in	de
bijlage	bij	het	bestemmingsplan.	Op	deze	wijze	kan	regenbui	T=100+10%	worden
opgevangen	in	het	plangebied	tot	aan	maaiveld	of	op	maaiveld	geborgen	worden
zonder	dat	waterschade	optreedt,	en	vertraagd	worden	afgevoerd.
Bij	voorkeur	worden	natte	en	laaggelegen	gebieden,	beekdalen,	regionale
bergingsgebieden	en	overstromingsvlaktes	niet	bebouwd.	Het	plan	gebied	beoogt
geen	kapitaalintensieve	bouwwerken	in	deze	gebieden.	Wateroverlast	voor	het
plangebied	wordt	voorkomen	door	<maatregelen	noemen	zoals 	ophogen,	kades
aanleggen	oid>.
Waterkwaliteit	Het	plan	maakt	geen	functies	mogelijk	die	tot	vers lechtering	van	de
waterkwaliteit	leiden.	Om	de	kwaliteit	van	het	water	te	waarborgen,	worden	de
volgende	maatregelen	getroffen:	een	bodempassage	in	een	berm/	wadi/	filtering
d.m.v.	een	helofytenfilter,	chemisch	filter	of	mechanisch	filter.
Riolering	en	Afvalwaterketen	Een	toename	van	het	afvalwater	heeft	effect	op	het
functioneren	van	de	afvalwaterketen.	Het	(gemeentelijk)	rioolstelsel,	de	gemalen
(overnamepunten)	en	de	rioolwaterzuiveringsinstallatie	kunnen	de	toename	van
afvalwater	van	verwerken	zonder	daarmee	het	milieu	zwaarder	te	belasten.	Het
hemelwater	wordt	niet	aangesloten	op	het	rioolstelsel	en	zal	ter	plaatse
infiltreren/geborgen	worden.	Voor	onderhoud	aan	het	rioolpers leidingenstelsel	is
bereikbaarheid	noodzakelijk,	hiertoe	is 	een	zonering	rondom	de	pers leiding
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opgenomen	in	de	verbeelding.	Tot	s lot	worden	in	de	milieuzone	van	de	RWZI	of
rioolgemaal	geen	hindergevoelige	functies	opgenomen,	die	het	functioneren	van	de
installatie	nu	of	in	de	toekomst	kunnen	belemmeren.
Grondwaterbeheer	De	ontwikkeling	leidt	niet	tot	wijziging	van	de	grondwaterstand.
Er	wordt	niet	gebouwd	in	een	gebied	met	een	hoge	grondwaterstand	of	kwel.	De
bouwwijze	is 	aangepast	aan	de	grondwaterstand	en	zettingsgevoeligheid	van	de
bodem	door	ophoging	van	het	maaiveld,	kruipruimteloos	bouwen,	waterdicht
bouwen,	passende	fundering,	etc.	Om	de	bestaande	grondwaterstanden	op	peil	te
houden	worden	maatregelen	genomen	om	neers lag	in	de	bodem	te	infiltreren	of	in
andere	voorzieningen	vast	te	houden	of	te	bergen.
Recreatie	In	het	plangebied	zijn	de	volgende	(nieuwe)	aan	het	water	gekoppelde
recreatieve	functies	opgenomen:	.	Voor	zover	van	dergelijke	actieve	recreatieve
functies	een	vergunning	van	het	waterschap	nodig	is ,	zal	deze	worden
aangevraagd.	In	het	plangebied	zijn	geen	cultuurhistorische	waterobjecten
aanwezig.	De	cultuurhistorische	waarde	wordt	door	de	planontwikkeling	niet
aangetast.
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Bijlage 10  Uitgangspunten notitie Vechtstromen
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Watertoetsproces waterschap Vechtstromen 

 
Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening worden ruimtelijke plannen voorzien van 
een waterparagraaf. Hiervoor wordt het proces van de watertoets doorlopen. Bij het watertoets-proces 
gaat het om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap 
Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies. 
Daarbij toetst het waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is geformuleerd.  
 
Waterparagraaf: 
In de waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige 
aspecten gemotiveerd worden beschreven. Het wateradvies van het waterschap wordt daarin 
meegenomen. 
 
Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in: 

• criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze; 

• criteria die betrekking hebben op de inrichting van een ruimtelijk plan.  
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de thema's die in de waterparagraaf kunnen worden 
meegenomen: 

• Veiligheid - Waarborgen veiligheidsniveau 

• Wateroverlast – Voorkomen en/of reduceren van wateroverlast. Vergroten veerkracht 
watersysteem 

• Verwerking hemelwater - Vasthouden, bergen, afvoeren  

• Riolering – voorkomen van het ontstaan van afvalwater. Afvalwater afvoeren naar de rwzi 

• Watervoorziening - Afstemmen op de toegekende functie 

• Volksgezondheid - Minimaliseren risico op water gerelateerde ziekten en plagen 

• Bodemdaling (veengebieden) - Tegengaan bodemdaling en reductie functiegeschiktheid 

• Grondwateroverlast - Het tegengaan van grondwateroverlast 

• Oppervlaktewaterkwaliteit - Behoud/realisatie goede waterkwaliteit voor mens en natuur en 
afstemming KRW 

• Grondwaterkwaliteit - Behoud/realisatie goede waterkwaliteit voor mens en natuur 

• Verdroging - Bescherming karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden 

• Natte natuur - Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en natuurlijk karakteristieke 
aquatische natuur 

 
Voornoemde thema's hebben niet alleen betrekking op het plangebied, maar ook op de omgeving van het 
plangebied. 
 
Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden. 
Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een deelstroomgebied waterneutraal te houden. 
Wateraspecten die niet ruimtelijk relevant zijn, kunnen in het proces van de watertoets wel gesignaleerd 
maar niet geregeld worden. Dit houdt in dat als iets met een specifiek instrument geregeld kan worden, 
het niet met een ruimtelijk plan geregeld mag worden. Belangrijke regel stellende instrumenten zijn, de 
Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, peilbesluit, gemeentelijke verordening etc. 
 
Uitgangspunten waterschap Vechtstromen. 
Voor alle inbreidingen en uitbreidingen gelden in principe onderstaande beleidsregels. 
 
Algemeen 
Bij de keuze voor de locatie van het plangebied wordt rekening gehouden met de wateropgave en de 
eigenschappen van het watersysteem. 

• Bij het stedenbouwkundig plan moet notie worden genomen van het feit dat water van hoog 
naar laag stroomt. Water is daarmee ordenend voor het plan. 

• Per project moet in het overleg tussen gemeente en waterschap worden bezien of 



maatwerkoplossingen nodig en/of wenselijk zijn. 
 
Afvalwater 

• Het afvalwater (het zwarte afvalwater van toilet, het grijze afvalwater van keuken, wasmachine 
en douche en het eventuele bedrijfsafvalwater) wordt afgevoerd naar de RWZI door middel 
van riolering. 

 
Hemelwater 

• De afvoerpiek uit het plangebied door de toename van verhard oppervlak wordt afgevlakt door 
berging van hemelwater in wadi's of retentievijvers met een gedoseerde afvoer. 

• Voor waterberging geldt een norm van 55 mm per m2 verhard oppervlak met een vertraagde 
afvoer van 2,4 l/s/ha. 

• Het hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt ten goede aan het lokale water- 
of grondwatersysteem. 

• Zichtbare oppervlakkige afvoer van hemelwater heeft de voorkeur boven afvoer van 
hemelwater door buizen, vanwege het grotere risico op ongewenst lozingsgedrag en foutieve 
aansluitingen bij buizen. 

• Infiltratie van hemelwater in de bodem via een graspassage is de beste optie, omdat hiermee 
zuivering, retentie en grondwateraanvulling worden gerealiseerd. 

• Op kleine schaal kan dit goed door middel van individuele voorzieningen, op grotere schaal 
verdient de toepassing van wadi's de voorkeur. 

• Afvoer van hemelwater vindt bij voorkeur plaats via de reeks regenpijp - perceelgoot - 
straatgoot - wadi. 

• Bij het ontwerp van het bouwwerk wordt een zodanig samenspel van dakvlakken, dakgoten, 
regenpijpen en perceelgoten gekozen dat het water niet in riolen onder de grond hoeft. 

• Goede alternatieven in geval van nauwelijks verontreinigd hemelwater zijn 
regenwaterhergebruik op individuele schaal of directe oppervlakkige afvoer naar sloten of 
vijvers met retentievoorzieningen op grotere schaal. 

• In het geval van bedrijventerreinen met risico op vervuiling verdient hemelwaterafvoer via een 
verbeterd gescheiden rioolstelsel met retentievijvers de voorkeur. 

• Het ontwerp van een verbeterd gescheiden stelsel wordt afgestemd op het risico op 
verontreiniging van het verhard oppervlak en het uitgangspunt dat de afvoer van relatief 
schoon hemelwater naar de RWZI wordt geminimaliseerd. 

 
Grondwater 

• Het grondwater wordt zoveel mogelijk aangevuld met schoon infiltrerend water. 

• Te hoge grondwaterstanden in natte winterperioden mogen worden beteugeld met drainage in 
de openbare weg en eventueel op de kavels zelf, mits dit niet leidt tot een permanente 
grondwaterstandsverlaging in of buiten het plangebied. 

• De drainage voert af naar een wadi of naar oppervlaktewater; dus niet naar de RWZI. 

• Vochtoverlast door hoge grondwaterstanden wordt geminimaliseerd door te bouwen zonder 
kruipruimten en door kelders waterdicht te maken. 

 
Oppervlaktewater 

• Bij de herinrichting van het oppervlaktewatersysteem zijn de benodigde afvoercapaciteit, de 
streefbeelden en de kwaliteitsdoelstellingen van het waterschap Vechtstromen leidend. 

• Het oppervlaktewater wordt liefst op fraaie wijze geïntegreerd in het stedenbouwkundig plan, 
zodanig dat het water beleefbaar is en goed te beheren. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Wethouder Goselinkstraat 5 Hengevelde' met identificatienummer 
NL.IMRO.1735.BGxWthGoslnk5-OP10 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;
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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  bed and breakfast

een kleinschalige overnachtingaccommodatie bestaande uit maximaal vier bedden, 
gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en kortdurend verblijf in de 
bestaande en legale woning in combinatie met het serveren van ontbijt, waarbij de 
gezamenlijke oppervlakte ten behoeve van bed & breakfast maximaal 50 m² mag zijn;

1.16  begane grondvloer

de vloer van een gebouw, niet zijnde een keldervloer, op het peilniveau;

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  bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente"

Het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente" met identificatienummer 
NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS50 van de gemeente Hof van Twente, zoals dat is 
vastgesteld op 9 december 2015;

1.20  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.21  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;

1.22  bijgebouw

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

1.23  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;

1.24  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.25  bouwlaag

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

1.26  bouwperceel

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

1.27  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.28  bouwvlak

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

1.29  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;
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1.30  detailhandel

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

1.31  erf

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

1.32  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;

1.33  extensieve dagrecreatie

recreatief medegebruik van gronden zoals wandelen, paardrijden, fietsen, varen, 
zwemmen en vissen, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte;

1.34  gebouw

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

1.35  gebruiken

het gebruiken, doen gebruiken en/of laten gebruiken;

1.36  grondgebonden agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf waarvan de bedrijfsvoering volledig of nagenoeg volledig is gericht 
op het gebruik maken van grond als productiemiddel zoals melkrundvee, schapen en 
paarden. Het biologisch houden van vee wordt geschaard onder een grondgebonden 
agrarisch bedrijf;

1.37  hobbymatig agrarisch gebruik

het gebruik van grond ten behoeve van agrarische activiteiten in een omvang die niet als 
bedrijfsmatig kan worden beschouwd;

1.38  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;

1.39  huishouden

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

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

1.41  inwoning

twee of meer huishoudens die één woning bewonen met gemeenschappelijk gebruik 
van een of meerdere voorzieningen en waarbij de woning uiterlijk uit één bouwvolume 
bestaat;

1.42  kampeermiddel

tenten, tentwagens, kampeerauto's of toercaravans dan wel andere onderkomens of 
andere voertuigen of gedeelten daarvan, voor zover niet als bouwwerk aan te merken, 
die geheel of gedeeltelijk blijvend zijn bestemd of ingericht dan wel worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf, niet zijnde een stacaravan, chalets of trekkershutten;

1.43  landschappelijke waarden

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare -al dan 
niet begroeide- deel van het aardoppervlak, dat wordt bepaald door de onderlinge 
samenhang en beïnvloeding van niet-levende en levende natuur;

1.44  omgevingsvergunning

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

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

een vergunning als bedoeld in Artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht;

1.46  overig bouwwerk

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

1.47  paardenbak

een terrein waarvan de natuurlijke bovenlaag is vervangen door zand of ander doorlatend 
materiaal ten behoeve van het africhten, trainen en berijden van paarden en pony's en 
het anderszins beoefenen van de paardensport;

1.48  peil

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;

1.49  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;
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1.50  prostitutie

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

1.51  recreatiewoning

een permanent ter plaatse aanwezig gebouw, bestemd om uitsluitend door (het 
huishouden van) een persoon of groep van personen dat/die zijn hoofdverblijf elders 
heeft, gedurende een gedeelte van het jaar te worden gebruikt voor weekend en/of 
verblijfsrecreatie;

1.52  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;

1.53  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;

1.54  teeltondersteunende voorzieningen

bouwwerken, niet zijnde kassen, die door grondgebonden agrarische bedrijven 
toegepast worden om de teelt van fruit, bomen, groente of potplanten te bevorderen en 
te beschermen; hieronder wordt mede begrepen afdekfolies;

1.55  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;

1.56  trekkershut

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

1.57  uitvoeren

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

1.58  verblijfsrecreatie

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

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

1.60  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  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf;
b. hobbymatig agrarisch gebruik;
c. legale paardenbakken direct aansluitend aan de bestemming Wonen;
d. extensieve dagrecreatie met bijbehorende wegen en paden;
e. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
f. de bestaande nutsvoorzieningen;
g. ontsluitingsvoorzieningen en ontsluitingsvoorzieningen voor naastgelegen 

bestemmingen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, tuinen en erven.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde teeltondersteunende voorzieningen, 
voldoen aan de volgende kenmerken:
a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 1 m;
b. sleufsilo's en kuilvoerplaten zijn niet toegestaan;
c. lichtmasten zijn niet toegestaan.

3.2.3  Toepassing bouwregels

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de 
algemene bouwregels zoals opgenomen in Artikel 8 in acht genomen.

3.3  Afwijken van de gebruiksregels

3.3.1  Paardenbakken

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 voor het 
toestaan van paardenbakken, mits:
a. direct aansluitend aan de gronden met de bestemming Wonen met inachtneming 

van de volgende maten:
1. minimaal 30 m uit de as van de weg;
2. minimaal 30 m vanaf woningen van derden;

b. voor zover de paardenbak direct aansluitend aan gronden met de bestemming 
Wonen is geprojecteerd, is deze uitsluitend toegestaan voor zover deze wordt 
gerealiseerd ten behoeve van de, op aangrenzende gronden gelegen, bestemming 
Wonen;

c. de oppervlakte maximaal 800 m² bedraagt;
d. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 
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middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een 
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maximaal één woning per bestemmingsvlak, waarbij inwoning is toegestaan, dan 

wel: het bestaande en legale aantal woningen;
b. aan huis verbonden beroepen;
c. bed & breakfast;
d. de bestaande en legale paardenbakken;
e. ontsluitingsvoorzieningen en ontsluitingsvoorzieningen voor naastgelegen 

bestemmingen;

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

4.2  Bouwregels

4.2.1  Woningen

Woningen voldoen aan de volgende kenmerken:
a. de goothoogte is maximaal 3 m;
b. de bouwhoogte is maximaal 10 m;
c. de inhoud bedraagt maximaal 750 m³;

4.2.2  Bijgebouwen

Bijgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
a. de afstand tot het hoofdgebouw bedraagt maximaal 25 m, danwel de bestaande 

afstand tot het bestaande hoofdgebouw indien deze meer bedraagt;
b. de oppervlakte per gesplitste woning maximaal 75 m2;
c. de oppervlakte per woning, niet zijnde een gesplitste woning, maximaal 150 m2;
d. in afwijking van het gestelde onder c is ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' 

het bestaande oppervlak aan bijgebouwen toegestaan, met uitzondering van de in 
Bijlage 3 opgenomen bebouwing;

e. de goothoogte maximaal 3 m;
f. de bouwhoogte maximaal 6 m.

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De 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.

met dien verstande dat lichtmasten niet zijn toegestaan bij paardenbakken. 

4.2.4  Toepassing bouwregels

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de 
algemene bouwregels zoals opgenomen in Artikel 8 in acht genomen.
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4.3  Specifieke gebruiksregels

4.3.1  Voorwaardelijke verplichting 1
a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik 

van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting 1' zoals 
opgenomen in de lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder dat binnen 
12 maanden na de ingebruikname van de nieuwe (compensatie)woning 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. 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken zoals 
opgenomen in de bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde 
dat binnen 12 maanden 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.

4.3.2  Voorwaardelijke verplichting 2

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:
a. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken 

overeenkomstig de in artikel 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder de 
sloop van de in Bijlage 3 aangewezen bouwwerken;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken 
overeenkomstig de in artikel 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving worden 
gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 18 maanden na het onherroepelijk worden 
van dit bestemmingsplan, uitvoering wordt gegeven aan de sloop van de in Bijlage 3 
aangewezen bouwwerken.

c. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter 
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting 
2' zoals opgenomen in de lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder dat 
binnen 12 maanden na het slopen van de bebouwing als bedoeld in de sloopopgave 
(Bijlage 3) uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 2 opgenomen erfinrichtingsplan, 
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing. 

d. in afwijking van het bepaalde onder c mogen gronden en bouwwerken zoals 
opgenomen in de bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde 
dat binnen 12 maanden uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding 
van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 2 opgenomen 
erfinrichtingsplan teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

4.4  Afwijken van de gebruiksregels

4.4.1  Paardenbakken

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.1 onder d voor 
het toestaan van paardenbakken, mits:
a. de afstand van de paardenbak minimaal:

1. 30 m uit de as van de weg bedraagt;
2. 30 m vanaf woningen van derden bedraagt;

b. de oppervlakte maximaal 800 m2 bedraagt;
c. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 

middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een 
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.

met dien verstande dat lichtmasten niet zijn toegestaan bij paardenbakken. 
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4.4.2  Andere landschapsmaatregelen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.3.1 
waarbij andere landschapsmaatregelen getroffen worden, met dien verstande dat deze 
minimaal gelijk zijn aan de genoemde landschapsmaatregelen als gesteld in Bijlage 1. 
Verder geldt het volgende:
a. er wordt voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de 

landschappelijke waarde als gesteld in het inrichtingsplan;
b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige 

functies en waarden;
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, 

waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven.

4.4.3  Afwijken van de voorwaardelijke verplichting

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.3.1 
onder a en/of artikel 4.3.2 onder c voor het treffen van andere landschapsmaatregelen 
dan opgenomen in de erfinrichtingsplannen mits:
a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in het erfinrichtingsplan 

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.

4.5  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

4.5.1  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Het is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke 
verplichting 2' verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
het bevoegd gezag, de in Bijlage 3 aangegeven bebouwing te slopen.

4.5.2  Toelaatbaarheid sloopwerkzaamheden

De in 4.5.1 bedoelde sloopwerkzaamheden zijn slecht toelaatbaar indien de nader 
onderzoek(en) voortkomend uit de Quickscan flora en fauna, zoals opgenomen als 
Bijlage 4 en het verkrijgen van een (eventuele) ontheffing in het kader van de Wnb zijn 
afgerond.
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Artikel 5  Waarde - Archeologische verwachting 1

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 1' 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 gebouwen 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 2.500 m2.

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;
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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;
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 2.500 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 5.4.1 of een ontgrondingvergunning;
3. de 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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Artikel 6  Waarde - Archeologische verwachting 2

6.1  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.

6.2  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.

6.3  Afwijken van de bouwregels

6.3.1  Afwijk ing gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.3.1 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.

6.3.2  Uitzondering

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.3.1 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.

6.3.3  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 6.3.1, 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.

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

6.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 6.1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit 
te voeren:
a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het verlagen van de bodem of afgraven van gronden;
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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;
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.

6.4.2  Voorwaarde

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.4.1 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.

6.4.3  Uitzondering

Het in artikel 6.4.1 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 6.4.1 of een ontgrondingvergunning;
3. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden op aanvullend of 

definitief archeologisch onderzoek zijn gericht.

6.4.4  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 6.4.1 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 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8  Algemene bouwregels

8.1  Bestaande maatvoering

8.1.1  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.

8.1.2  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.

8.1.3  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.

8.1.4  Bestaande oppervlaktes

Het bepaalde in artikel 8.1.1 met betrekking tot de bestaande oppervlakte is niet van 
toepassing in geval van sloop en herbouw van bestaande bijgebouwen.

8.1.5  Bestaande inhoud

Het bepaalde in artikel 8.1.1 met betrekking tot de bestaande inhoud is niet van 
toepassing in geval van sloop en herbouw van bestaande woningen.

8.2  Dakhelling gebouwen

8.2.1  Dakhelling gebouwen

De dakhelling van gebouwen bedraagt minimaal 18° met uitzondering van 
ondergeschikte aan- en uitbouwen tenzij anders bepaald in hoofdstuk 2.

8.2.2  Afwijken dakhelling

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 8.2.1 voor het 
toestaan van een lagere dakhelling in het geval van bijzondere bouwvormen die door de 
welstandscommissie als zodanig zijn aangemerkt.

8.3  Situering woningen

8.3.1  Afstand tot de weg

De afstand van een woning tot de openbare weg bedraagt minimaal de bestaande 
afstand.

8.3.2  Afwijk ing afstand tot de weg

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.3.1 voor 
het toestaan van een kleinere afstand van een woning tot de openbare weg, mits een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.
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8.3.3  Afstand woning tot agrarisch bedrijf

De afstand van een woning tot een bouwvlak van een agrarisch bedrijf bedraagt 
minimaal 50 m, dan wel de bestaande kleinere afstand.

8.4  Situering bijgebouwen en paardenbakken

Voor het bouwen van bijgebouwen en paardenbakken 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 woning.

8.4.1  afwijk ing

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.4 voor het 
toestaan van het bouwen van bijgebouwen en paardenbakken voor de voorgevel van de, 
op het betrokken bouwperceel gelegen woning, mits er achter de voorgevel geen ruimte 
is vanwege bijvoorbeeld de ligging aan de openbare weg.
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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.

9.2  Plattelandswoningen

In aanvulling op het bepaalde in de daar voorkomende bestemming mogen de gronden 
behorende bij de Wethouder Goselinkstraat 5 te Hengevelde tevens worden gebruikt 
ten behoeve van plattelandswoningen.
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels

10.1  Vrijwaringszone - radar

10.1.1  Aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - radar' zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een radarverstoringsgebied.

10.1.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen mag niet hoger 
worden gebouwd dan 45 m.

10.1.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 10.1.2 voor 
het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is gevraagd aan de 
beheerder van het radarverstoringsgebied.
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  Afwijking vergroten bestaande en bestemde woningen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de maximale toegestane 
inhoudsmaat van een woning:
a. tot een inhoud van 900 m³ met dien verstande dat de gebouwen landschappelijk 

worden ingepast, wat blijkt uit een in te dienen en door het bevoegd gezag goed te 
keuren beplantingsplan/inrichtingsplan of;

b. tot een inhoud van 1.500 m3, mits kan worden voldaan aan onderstaande 
staffelmethode ten opzichte van compensatie:

Vergroting woning m³ (vanaf 900 m³) Compensatie m² sloopmeters

0-100 150

100-200 200

200-300 400

300-400 600

400-500 800

500-600 1.000

c. tot een inhoud van 2.000 m³, mits minimaal aan 1.500 m² (voormalige) (agrarische) 
bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Om gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid 11.1 b of 11.1 c zijn de volgende 
voorwaarden van toepassing:

1. de oppervlakte te slopen bebouwing is afkomstig uit de gemeente Hof van 
Twente;

2. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 
middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan, bij het opstellen wordt een 
landschapsdeskundige geraadpleegd;

3. de minimale investering in ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd in een schetsplan 
van de bebouwing en erfinrichtings- en/of beplantingsplan met een 
instandhoudingstermijn van 10 jaar. Het erfinrichtings- en/of beplantingsplan 
met in standhoudingstermijn zijn onderdeel van de te verlenen 
omgevingsvergunning;

4. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren 
en/of gebruikers van omliggende gronden;

11.2  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 
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verbeterd, zowel ten aanzien van beplanting als bebouwing;
f. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en 

gebruikers van omliggende gronden.

11.3  Afwijking langdurige evenementen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan voor het tijdelijk gebruik 
van gronden voor langdurige 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.

11.4  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 inhoud van ten hoogste 75 m3 en een bouwhoogte van ten hoogste 3,5 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.

11.5  Voorwaarden algemene afwijkingsregels

Afwijking als bedoeld in artikel 11.4 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 12  Algemene wijzigingsregels

12.1  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 of aangrenzend aan het plangebied 

gelegen wegen, met dien verstande dat de op de kaart gegeven bestemming 
'Verkeer' uit het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente" ter weerszijden 
van de weg met ten hoogste 2,5 m mag worden verbreed.
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Artikel 13  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 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

14.1.1  

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.

14.1.2  

Artikel 14.1.1 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.

14.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet.

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 15  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

'Regels van het bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Wethouder Goselinkstraat 5 Hengevelde'.
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Erfinrichtingsplan Wethouder Goselinkstraat 5
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Tekeningnummer:

Opdrachtgever:

Schaal:

De Eeckhof

Erfinrichtingsplan

4

1:750 (A3)

Datum:22-10-2021

Wethouder Goselinkstraat 5
Hengevelde

A: Nieuw te bouwen woning
B: Nieuw te bouwen bijgebouw
C: Bestaande woning
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

Er zijn plannen voor de herontwikkeling van een perceel aan de Wethouder Goselinkstraat 5 in Ambt 
Delden. Middels de Rood voor Rood regeling wordt bestaande bebouwing gesloopt aan de Wethouder 
Goselinkstraat 5, Ambt Delden en aan de Gelselaarseweg 10, Markelo. Omdat overtreding van de wet- 
en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden op voorhand niet uitgesloten kan worden, is 
BJZ.nu gevraagd om een natuurwaardenonderzoek uit te voeren. In voorliggend rapport worden de 
bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het 
onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

1.2  Doelstelling  

In het voorliggende rapport worden mogelijke effecten van het project op de natuur in kaart gebracht 
en getoetst aan de kaders van de Wnb (Soortbescherming, Gebiedsbescherming en bescherming van 
Houtopstanden) en de provinciale verordening voor het onderdeel betreffende het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties in beeld 
gebracht. De resultaten hebben in principe een geldigheid van drie jaar. Wijzigingen in het project of 
wezenlijke veranderingen binnen het onderzoeksgebied kunnen invloed hebben op de beoordeelde 
effecten. In dat geval dient een nieuwe beoordeling plaats te vinden. 
 
De onderzoeksvragen voor deze natuurtoets zijn: 

• Welke beschermde planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en 
voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies kunnen voorkomen binnen (de 
invloedsfeer van) het plangebied? 

• Welke negatieve effecten kunnen vanuit het voornemen op deze gebieden, soorten en 
houtopstanden worden verwacht of niet worden uitgesloten? 

• Zijn er voorzorgsmaatregelen te treffen om deze effecten te voorkomen? 
• Is er nader onderzoek nodig om effecten op beschermde gebieden te bepalen en/of om de 

aanwezigheid van beschermde soorten vast te stellen of uit te sluiten? 
  



TOETSING WNB EN NNN – Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden & Gelselaarseweg 10, Markelo 
Definitief 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

   
 

4 

HOOFDSTUK 2  PLANGEBIED  

2.1  Ligging  

Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5 (Figuur 2.1) bevindt zich op ongeveer 1 km ten 
noorden van de woonkern Hengevelde. Het plangebied wordt omgeven door landbouwgrond en 
boerenerven. 

 
Figuur 2.1: Ligging van het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden (Bron: PDOK). 

 
Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied aan de Gelselaarseweg 10, Markelo, bevindt zich op ongeveer 2.1 km ten noordwesten 
van Gelselaar. Het plangebied wordt omgeven door landbouwgrond. Op ongeveer 500 meter ten 
noorden van het plangebied loopt het kanaal de Koningsbeek. 

 
Figuur 2.1: Ligging van het plangebied aan de Gelselaarseweg 10, Markelo (Bron: PDOK). 
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2.2  Impressie en begrenzing  

Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5 (Figuur 2.3) wordt ingevuld door intensief beheerd 
grasland met aangrenzende sloot (Figuur 2.4-2.6). 

 
Figuur 2.3: Impressie van het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5, bebouwing binnen het rode kader is al verwijderd (Bron: PDOK). 

 
Figuur 2.4 en 2.5: Impressie van het plangebied met een nieuw gegraven sloot. Het plangebied bestaat volledig uit intensief beheerd grasland. 

 
Figuur 2.6: Impressie van het plangebied, welke volledig uit intensief beheerd en recentelijk ingezaaid grasland bestaat. 
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Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied aan de Gelselaarseweg 10 (Figuur 2.7) wordt ingevuld door een bedrijfswoning, een 
oude varkensstal, een oude rundveestal en erfverharding (Figuur 2.8 – 2.15). Langs de grens van het 
erf zijn bomen aangeplant. 

 
Figuur 2.7: Impressie van het plangebied aan de Gelselaarseweg 10 (Bron: PDOK). 

 
Figuur 2.8 (links): Ingang van de voormalige rundveestal; Figuur 2.9 (rechts): De voormalige rundveestal maakt een opgeruimde indruk. Er is 
geen dakisolatie aanwezig. 

 
Figuur 2.10 (links): De achterzijde van de voormalige varkensstal, hier is een schuur aan het gebouw gebouwd; Figuur 2.11 (rechts): De 
westelijke muur behorend bij de voormalige rundveestal.  
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Figuur 2.10 (links): De binnenkant van de voormalige varkensstal; Figuur 2.11 (rechts): De zuidzijde van de voormalige varkensstal.   

2.3  Voorgenomen ingrepen 

Het voornemen ziet toe een nieuwe woning met bijgebouw te realiseren aan de Wethouder 
Goselinkstraat 5, Ambt Delden in het kader van een Rood voor Rood regeling. Tevens is een nieuwe 
sloot tussen het nieuwe erf en het erf aan de Wethouder Goselinkstraat 5 aangelegd. Om de 
sloopmeters te behalen worden de stallen aan de Gelselaarseweg 10 in Markelo gesloopt. 

 
Figuur 2.12: Verbeelding van het wenselijk eindbeeld aan de Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden (Bron: Initiatiefnemer). 

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

• Slopen bebouwing; 
• Uitvoeren grondverzet; 
• Bouwen woning en bijgebouw; 
• Aanleggen erfverharding; 
• Aanleggen erfbeplanting. 

Voorgenoemde ingrepen zijn onder te verdelen in tijdelijke en permanente effecten. Tijdelijke 
effecten treden alleen op tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Permanente effecten kunnen 
een gevolg zijn van de activiteiten zelf alsmede de resultaten hiervan. 

2.3.1  Tijdelijke effecten 
• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 

werkzaamheden. 
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2.3.2  Permanente effecten 
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar 

rond beschermde nesten; 
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten. 

2.4  Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Naast een tijdelijk effect in het plangebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het plangebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en 
omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Bij het bepalen van de invloedsfeer wordt 
alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.  
 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied grenst aan een boerenerf en intensief beheerd grasland. Het is niet aannemelijk dat 
beschermde waarden nabij het plangebied negatief beïnvloed worden door uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat beschermde soorten en/of -
waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke 
consequenties. De fysieke werkzaamheden hebben een minimale invloedssfeer, daarom wordt het 
onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied.   
 
Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied grenst aan bomen, een boerenerf en intensief beheerd grasland. Het is mogelijk dat 
beschermde waarden nabij het plangebied in de begrenzende bomenrij negatief beïnvloed worden 
door uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Tenzij er geen gebruikt wordt gemaakt van grote 
machines en de bebouwing handmatig wordt gesloopt wordt de aangrenzende bomenrij mogelijk 
negatief beïnvloedt. De fysieke werkzaamheden hebben bij gebruik van machines een invloedssfeer 
die ook de bomen rondom de bebouwing beslaat (Figuur 2.13). 

 
Figuur 2.13: De invloedssfeer (oranje lijn)  van de werkzaamheden rondom de bebouwing aan de Gelselaarseweg 10, te Markelo.  
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HOOFDSTUK 3  WETTELIJK KADER 
Het wettelijk kader weergeeft de diverse kaders waaraan het initiatief getoetst wordt.  

3.1  Wet natuurbescherming  

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al geruime tijd achteruit. In verband met het 
grensoverschrijdende karakter van de natuur is het van belang om de bescherming van deze 
soortenrijkdom op Europees niveau aan te pakken. Zo wordt voorkomen dat de natuur in nationaal 
en internationaal verband eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 
1992 de Habitatrichtlijn, welke in 2017 zijn samengevoegd onder één wet, de Wet natuurbescherming 
(Wnb). Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. 
De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 

3.1.1  Natura 2000 
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming (Wnb) heeft als doel het beschermen 
van Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die 
significante gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet 
toegestaan. Ook het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet 
toegestaan, indien het betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-
gebieden. Naast directe effecten (bijv. ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte 
effecten als gevolg van externe werking (bijv. door geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in 
de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen in de voortoets niet op voorhand met 
zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling noodzakelijk. In dat geval is 
voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming. 

3.1.2  Soortenbescherming 
In de Wnb is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten opgenomen met 
beschermde soorten. In de Wnb worden drie verschillende beschermingsregimes gehanteerd 
waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten 
als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste 
lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te 
hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, 
bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in 
hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 
vernielen of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het 
eerste lid te beschadigen of te vernielen;  
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• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 
Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 
kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of 
te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel 
a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  

• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. 

Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. 
ministerie van LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de 
verbodsbepalingen uit ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wnb. Voor beschermde soorten die niet 
zijn vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb een ontheffing te worden 
aangevraagd. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken volgens een 
goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen ontheffing 
nodig. 

3.2  Wet ruimtelijke ordening: Natuurnetwerk Nederland  

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal en gemeentelijk 
niveau vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN)/Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het 
Natuurbeleidsplan en is daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de 
Nationale omgevingsvisie (NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn 
opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die 
binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de natuurbescherming worden afgewogen tegen 
andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. 
De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil zeggen dat schadelijke ingrepen niet 
zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep rechtvaardigen. In dat geval zijn 
compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende 
provinciale ruimtelijke verordening van de provincie. 
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HOOFDSTUK 4  WERKWIJZE 
In dit hoofdstuk worden de wettelijk vastgelegde beoordelingskaders toegelicht waaraan het initiatief 
getoetst wordt. 

4.1  Wet Natuurbescherming 

4.1.1 Natura 2000 
Voor de oriëntatie in het kader van de Gebiedsbescherming is bekeken of nabij gelegen Natura 2000-
gebieden mogelijk significante directe en indirecte effecten ondervinden van de beoogde ingrepen.  
 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied ligt op minimaal 10,5 km afstand van Natura 2000-gebied. Gezien de afstand tussen 
het plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied en de grootte van de ingreep is het 
uitvoeren van een voortoets niet noodzakelijk, aangezien ingrijpende negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000- gebieden op voorhand uit te sluiten zijn. 
 
Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied ligt op minimaal 3,6 km afstand van Natura 2000-gebied. Gezien de afstand tussen het 
plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied en de aard en grootte van de ingreep is 
het uitvoeren van een voortoets niet noodzakelijk, aangezien ingrijpende negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000- gebieden op voorhand uit te sluiten zijn. 

4.1.2 Soortenbescherming 
In de Wnb is de soortenbescherming in Nederland geregeld. Voor de totstandkoming van het advies 
betreffende dit onderzoek zijn de volgende stappen gezet:  

1. Bureaustudie; 
2. Veldbezoek; 
3. Concluderende analyse.  

 
Bureaustudie 
De bureaustudie bestaat uit het bestuderen van (de geschiedenis van) het plangebied, 
bronnenonderzoek en een analyse van de flora- en faunagegevens van de Nationale Databank Flora 
en Fauna (NDFF).  
 
Voor verdere verkenning in het kader van de Soortenbescherming is een analyse van de bestaande 
flora- en faunagegevens uitgevoerd. Hierbij zijn de gegevens van beschermde soorten in een straal 
van 500 meter rondom het plangebied van de laatste 5 jaar opgevraagd in de NDFF.  
 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied bestaat uit intensief beheerd grasland met aangrenzende sloot. Gelet op de inrichting 
en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van diersoorten 
uit onderstaande soortgroepen:  

• Vogels;  

• Grondgebonden zoogdieren;  

• Amfibieën. 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten als vleermuizen, 
reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat 
het onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied 
buiten het normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat 
soorten, of soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten 
het normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine 
grondgebonden zoogdieren, reptielen en voor planten.  
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Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied bestaat uit boerenerf, bebouwing en aangrenzende bomenrijen. Gelet op de inrichting 
en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van diersoorten 
uit onderstaande soortgroepen:  

• Vogels; 

• Vleermuizen; 

• Grondgebonden zoogdieren;  

• Amfibieën. 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten als reptielen, 
vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten 
het normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 
Veldbezoek 
Het veldbezoek heeft een verkennend karakter en kan daarom niet worden gezien als uitputtende 
soorteninventarisatie. In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 23 maart 
2022 bezocht door T. Dalderup, ecoloog in dienst bij BJZ.nu, gedurende de daglichtperiode. Het 
plangebied is visueel en auditief onderzocht op de aanwezigheid van beschermde flora- en 
faunawaarden. Hierbij is gebruik gemaakt van een verrekijker (Vortex Crossfire HD 10x42) en een 
zaklamp. Tijdens het veldbezoek was het 10o Celsius, onbewolkt, met lichte wind. Het plangebied is te 
voet onderzocht. Daarnaast is bewijslast verzameld met fotomateriaal.  
 
Gedurende het veldbezoek is het volgende onderzocht:  

• Houtopstanden en struweel; 

• Bestaande bebouwing en potentiele rust- en verblijfsplaatsen; 

• (Mogelijke voortplantings) Wateren; 

• Sporen in de vorm van holen en nesten; 

• Sporen in de vorm van pootafdrukken, graaf-, krab- en bijtsporen; 

• Sporen in de vorm van fecaliën, veren/haren en prooiresten; 

• Overige indicaties die wijzen op de aanwezigheid van beschermde soorten. 

De tijd van het jaar is redelijk geschikt voor onderzoek naar vogels, grondgebonden zoogdieren, 
amfibieën en vleermuizen. Vogels vertonen soms territoriumindicerend gedrag en hebben doorgaans 
(nog) geen bezet nest in deze tijd van het jaar. Grondgebonden zoogdiersoorten hebben soms 
zogende jongen in deze tijd van het jaar. Daarnaast benutten veel grondgebonden zoogdieren de 
voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten de voortplantingsperiode. Amfibieën zijn weer richting 
voortplantingswateren aan het trekken. Vleermuizen beginnen weer actief te worden. 
 
Analyse en conclusie 
Aan de hand van de verzamelde verspreidingsgegevens en de resultaten van het veldbezoek is 
beoordeeld voor welke beschermde soorten geschikt habitat aanwezig is in en/of rondom het 
plangebied. De beoogde ingrepen zijn beoordeeld in relatie tot de biotoopeisen van de beschermde 
soorten uit het plangebied. Bij voldoende zekerheid over het al dan niet voorkomen van beschermde 
soorten, zijn mogelijke (negatieve) effecten bepaald. Ten slotte is beoordeeld of wettelijke 
consequenties aan de orde zijn.  
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In hoeverre het mogelijk is om een complete effectenanalyse te maken, is afhankelijk van de 
volledigheid en bruikbaarheid van de beschikbare verspreidingsgegevens en duidelijkheid over de 
beoogde werkzaamheden en uitvoeringsplanning. 

4.1.3  Houtopstanden 
Er worden geen bomen gekapt. Hierdoor is geen sprake van overtreding van de verbodsbepalingen 
als weergeven in H4 van de Wnb. Om deze reden worden Houtopstanden ook niet verder behandeld 
in voorliggende rapportage. 

4.2  Wet ruimtelijke ordening: Natuurnetwerk Nederland 

In de Wet ruimtelijke ordening is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verankerd. 
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het NNN. Ter beoordeling 
van de voorgenomen activiteiten in relatie tot de NNN is gekeken naar de nabijheid van NNN en de 
eventuele (negatieve) effecten op de aanwezige natuurwaarden. 
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HOOFDSTUK 5  GEBIEDSBESCHERMING 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 
2000-gebied en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

5.1  Natura 2000 

5.1.1  Ligging t.o.v. het plangebied 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied ligt op minimaal 10,5 km afstand van Natura 2000-gebied (Figuur 5.1). Het meest nabij 
gelegen Natura 2000-gebied is Borkeld. 

 
Figuur 5.1: Ligging van Natura 2000 in de omgeving van het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5 (rode ster). Gronden die tot 
Natura 2000 behoren worden met de blauwe kleur op de kaart aangeduid. De minimale afstand tussen het plangebied en Natura 2000-
gebied bedraagt 10,5 km (Bron: PDOK). 

 
Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied ligt op minimaal 6,7 km afstand van Natura 2000-gebied (Figuur 5.2). Het meest nabij 
gelegen Natura 2000-gebied is Stelkampsveld. 

 
Figuur 5.2: Ligging van Natura 2000 in de omgeving van het plangebied aan de Gelselaarseweg 10 (rode ster). Gronden die tot Natura 2000 
behoren worden met de blauwe kleur op de kaart aangeduid. De minimale afstand tussen het plangebied en Natura 2000-gebied bedraagt 
6,7 km (Bron: PDOK). 
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5.1.2  Effectbeoordeling 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten   
Het plangebied is niet zichtbaar vanuit Natura 2000-gebied. Van verstoringseffecten, zoals geluid, 
optische verstoring of licht is derhalve geen sprake. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen 
activiteiten en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied, wordt een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied uitgesloten.  
 
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase) 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat 
stikstofemissie welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk 
negatieve effecten op Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden. Deze 
regeling staat op moment van schrijven onder druk. In geval van uitloop van de procedure kan het 
mogelijk zijn dat stikstofemissie gedurende de ontwikkelfase ook beoordeeld dient te worden. 
 
Beoordeling stikstof Wethouder Goselinkstraat 5 (nieuwe gebruiksfase) 
Het is aannemelijk dat de realisatie van de woning voor een toename van verkeersbewegingen zal 
zorgen ten opzichte van de huidige situatie. Echter, gezien de afstand van het plangebied naar het 
meest nabij gelegen Natura 2000-gebied en de schaal van de beoogde ingrepen, is het onwaarschijnlijk 
dat er een significant effect ten gevolge van de ingreep en de gebruiksfase plaats zal vinden.  
 
Beoordeling stikstof Gelselaarseweg 10 (nieuwe gebruiksfase) 
Het is aannemelijk dat de nieuwe gebruiksfase niet voor een toe- of afname van verkeersbewegingen 
zal zorgen ten opzichte van de huidige situatie. Gezien de afstand van het plangebied naar het meest 
nabij gelegen Natura 2000-gebied en de aard en schaal van de beoogde ingrepen, is het 
onwaarschijnlijk dat er een toename aan stikstofuitstoot of depositie plaats zal vinden.  

5.2  Natuurnetwerk Nederland 

5.2.1  Ligging t.o.v. het plangebied 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5 ligt op minimaal 650 meter afstand van gronden 
die tot NNN behoren. Het plangebied ligt daarmee buiten de begrenzing van het NNN. In Figuur 5.3 
wordt de ligging van het NNN in de omgeving van het plangebied weergegeven. 

 
Figuur 5.3: Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied (rood). Gronden die tot NNN behoren worden met de 
groene kleur op de kaart aangeduid. De minimale afstand tussen het plangebied en gronden die tot NNN behoren bedraagt 650 meter (Bron: 
PDOK). 
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Gelselaarseweg 10, Markelo 
Het plangebied aan de Wethouder Goselinkstraat 5 ligt op minimaal 850 meter afstand van gronden 
die tot NNN behoren. Het plangebied ligt daarmee buiten de begrenzing van het NNN. In Figuur 5.4 
wordt de ligging van het NNN in de omgeving van het plangebied weergegeven. 

 
Figuur 5.4: Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied (rood). Gronden die tot NNN behoren worden met de 
groene kleur op de kaart aangeduid. De minimale afstand tussen het plangebied en gronden die tot NNN behoren bedraagt 850 meter (Bron: 
PDOK). 

5.2.2  Beschermingsregime 
De bescherming van het NNN kent geen externe werking. Omdat de plangebieden buiten 
het Natuurnetwerk Nederland liggen, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan 
provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland. 

5.3  Conclusie 

Beide gebieden 
Het plangebied behoort niet tot het NNN of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging buiten het NNN, 
leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat de bescherming van het 
NNN geen externe werking kent in de provincie.  
 
Gezien de schaal van de ingrepen en de ruime afstand tussen het meest nabijgelegen Natura 2000-
gebied, kan een negatief effect op Natura 2000-gebied uitgesloten worden. Het is onwaarschijnlijk dat 
er sprake is van significante toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, een 
stikstofberekening hoeft niet uitgevoerd te worden.  
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HOOFDSTUK 6  SOORTBESCHERMING 

6.1  Vogels 

6.1.1  Resultaat 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied wordt als laagwaardig vogelhabitat beschouwd omdat het bestaat uit intensief 
beheerd grasland. Mogelijk foerageren er vogels, echter wordt het niet als essentieel foerageergebied 
beschouwd. De aanwezigheid van soorten met een jaarrond beschermd nest wordt daarbij 
uitgesloten.  
 
Gelselaarsweg 10, Markelo 
Het plangebied bestaat door de inrichting en omgeving mogelijk uit functioneel leefgebied van 
vogelsoorten als merel, boerenzwaluw, steenuil, holenduif en ekster. Er zijn geen nesten aangetroffen 
in zowel de te slopen bebouwing als in de aangrenzende vegetatie. Echter, zijn er wel nestkasten 
aangebracht aan of in de bebouwing, waarvan één uilenkast. Er is geen aanwijzing aangetroffen dat 
uilen gebruik maken van het plangebied ter nestgelegenheid, echter valt niet op voorhand uit te 
sluiten dat deze kast geen nestlocatie van uilen is. Uit de NDFF analyse is tevens naar voren gekomen 
dat steenuilen in de omgeving waargenomen zijn. 

6.1.2  Wettelijke consequenties 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Het plangebied bevat geen nesten en is geen geschikt foerageergebied. Er wordt binnen de 
invloedsfeer van de beoogde werkzaamheden geen overtreding van de verbodsbepalingen in de Wnb 
verwacht. Het naleven van de zorgplicht wordt als voldoende beschouwd. 
 
Gelselaarsweg 10, Markelo 
Er zijn geen bezette vogelnesten waargenomen, echter valt niet uit te sluiten dat er binnen de  
invloedsfeer van de (sloop)werkzaamheden een vogel nestelt. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te 
worden naar de aanwezigheid van uilen in het plangebied. Daarnaast kan, als gevolg van het 
verwijderen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode, mogelijk een 
bezet vogelnest beschadigd/verstoord of vernield worden. Van de overige in het plangebied 
nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. 
Voor het beschadigen/vernielen van een bezet nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen 
ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een 
in de wet genoemd belang wordt beschouwd.  

 

Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom 
buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de 
voorgenomen activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen 
juridisch beschouwd wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette 
vogelnesten beschadigd/vernield worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden 
tijdens de voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de 
aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  

6.2  Grondgebonden zoogdieren 

6.2.1  Resultaat 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen. Het plangebied 
behoort mogelijk tot functioneel leefgebied van zoogdiersoorten als veldmuis, haas en konijn. Er zijn 
geen indicaties aangetroffen dat deze soorten gebruik maken van het gebied. Daarnaast is er zeer 
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ruime uitwijkmogelijkheid naar vergelijkbaar gebied. Er wordt uitgesloten dat er essentieel leefgebied 
achteruit gaat voor voorgenoemde soorten. 
 
Gelselaarsweg 10, Markelo 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen. Het plangebied 
behoort mogelijk tot functioneel leefgebied van verschillende grondgebonden zoogdiersoorten als 
huisspitsmuis, bosmuis, steenmarter en egel. Voorgenoemde soorten benutten het 
plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar bezetten er mogelijk ook een vaste rust- en 
voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en voortplantingsplaats bezetten in holen en 
gaten in de grond en bebouwing, onder rommel, opgeslagen bouwmaterialen, groenafval en onder 
dichte begroeiing. Er zijn tijdens het veldbezoek geen indicaties aangetroffen dat steenmarters een 
vaste rust- of verblijfplaats bezetten in het gebied. Echter valt op basis van de inrichting van het 
plangebied een verblijfplaats van deze soort niet uit te sluiten. De bebouwing vertoont meerdere 
openingen voor steenmarters om een verblijf binnen te bezetten. Tevens is het mogelijk dat 
steenmarters in het gebied foerageren. Echter wordt niet verwacht dat er essentieel foerageergebied 
aangetast wordt. 

6.2.2  Wettelijke consequenties beide gebieden 
Er wordt geen beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten. Het naleven van de zorgplicht wordt als voldoende beschouwd. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 

6.3  Vleermuizen 

Dit deel van de Soorten bescherming behandelt alleen de Gelselaarsweg 10, omdat het plangebied 
aan de Wethouder Goselinkstraat 5 geen geschikte mogelijkheden voor verblijfplaatsen heeft (geen 
bebouwing en bomen), weinig foerageerwaarde geeft (intensief beheerd grasland) en geen lijnvormig 
element in het landschap vormt t.b.v. vliegroutes. 

6.3.1  Resultaat 
• Verblijfplaatsen 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden 
dat vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De bebouwing beschikt 
weliswaar over gemetselde buitengevels maar er zijn geen invliegopeningen zoals open stootvoegen 
of ventilatieopeningen aangetroffen die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten. 
Verder zijn in het plangebied geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen, zoals 
een holle ruimte achter een boeiboord, windveer, loodslab, vensterluik of zonnewering aangetroffen. 
In het plangebied zijn geen holenbomen aanwezig. De opgaande beplanting vormt geen potentiële 
verblijfplaats voor vleermuizen; deze bomen beschikken niet over holen in de stam of losse schors.  
 

• Foerageergebied  

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op 
basis van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende 
vleermuissoorten rond de beplanting. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine 
oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. 
  

• Vliegroute 

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

6.3.2  Wettelijke consequenties 
• Verblijfplaatsen  

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

• Essentieel foerageergebied  
Door het verwijderen van beplanting wordt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen zeer beperkt aangetast. Er wordt geen essentieel foerageergebied aangetast.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de 
Wnb.  

• Essentiële vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 
van vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de 
Wnb.  

6.4  Amfibieën 

6.4.1  Resultaat 
Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen. Mogelijk dat amfibieën gebruik maken 
van de sloot rond het plangebied. Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten 
in de grond en onder lage, dichte begroeiing, deze zijn niet in het plangebied aanwezig en het 
plangebied biedt weinig andere schuilmogelijkheid. Het plangebied wordt niet als functioneel 
leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker 
beschouwd. Voorgenoemde soorten komen niet in het plangebied voor en er zijn geen waarnemingen 
van deze soorten in of nabij het plangebied bekend.  
 
Gelselaarseweg 10, Markelo 
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen en er is geen voortplantingswater 
aanwezig binnen de invloedsfeer van de beoogde ingrepen. Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats 
bezetten in holen en gaten in de grond en onder lage, dichte begroeiing, echter wordt niet verwacht 
dat hier amfibieën een winterrustplaats bezetten. Het plangebied wordt niet als functioneel 
leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker 

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

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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beschouwd. Voorgenoemde soorten komen niet in het plangebied voor en er zijn geen waarnemingen 
van deze soorten in of nabij het plangebied bekend.  
 

6.4.2  Wettelijke consequenties 
Er wordt in beide plangebieden niet verwacht dat het uitvoeren van de beoogde werkzaamheden leidt 
tot overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb. Het naleven van de zorgplicht wordt als 
voldoende geacht. Het uitvoeren van nader onderzoek is niet noodzakelijk. 

6.5  Vaatplanten 

6.5.1  Resultaat 
Uit de NDFF blijkt dat in de directe en ruime omgeving van het plangebied geen waarnemingen bekend 
zijn van beschermde vaatplanten. Vrijwel alle beschermde vaatplanten zijn gebonden aan 
natuurgebieden, schrale gronden of extensief beheerde gronden. Dergelijk habitat is niet aanwezig in 
de directe omgeving van het plangebied.  

6.5.2  Wettelijke consequenties 
Het is uitgesloten dat negatieve effecten op beschermde vaatplanten optreden. Het uitvoeren van een 
nader onderzoek en/of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

6.6  Overige soorten 

Het plangebied behoort niet tot het functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect 
op andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet 
noodzakelijk. 

6.7 Samenvattende tabel Wethouder Goselinkstraat 5, Ambt Delden 

Tabel 6.1: Samenvatting Soortenbescherming  

Soortgroep Mogelijk 
voorkomende 
soorten 

Te beoordelen 
effecten? 

Overtreding 
Wnb 

Vervolgstappen 

Vogels Algemene 
soorten 

Verstoring broedende 
vogels en doding van 
individuen. 

Art. 3.1, lid 1, 
2 en 4. 

Geen nader onderzoek noodzakelijk. 
Aanvraag van ontheffing niet aan de orde. 

Grondgebonden 
zoogdieren 

veldmuis, haas 
en konijn 

Verstoring en doding 
van individuen en 
aantasten van 
verblijfplaatsen en 
foerageergebied. 

Art. 3.10, lid 
1a en 1b. 

Geen nader onderzoek noodzakelijk. 
Aanvraag van ontheffing is niet aan de orde. 

Amfibieën
  

Diverse soorten Verstoring en doding 
van individuen en 
aantasten van 
voortplantings- en 
rustplaatsen. 

Art. 3.10, lid 
1a en 1b. 

Geen nader onderzoek noodzakelijk. 
Aanvraag van ontheffing is niet aan de orde. 

Overige soorten Niet aanwezig. Niet van toepassing. N.v.t. Niet van toepassing. 
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6.8 Samenvattende tabel Gelselaarseweg 10, Markelo 

Tabel 6.1: Samenvatting Soortenbescherming  

Soortgroep Mogelijk 
voorkomende 
soorten 

Te beoordelen 
effecten? 

Overtreding 
Wnb 

Vervolgstappen 

Vogels merel, 
boerenzwaluw, 
steenuil, 
holenduif en 
ekster 

Verstoring broedende 
vogels en doding van 
individuen. 

Art. 3.1, lid 1, 
2 en 4. 

Nader onderzoek uilen noodzakelijk. 

Grondgebonden 
zoogdieren 

huisspitsmuis, 
bosmuis, 
steenmarter en 
egel 

Verstoring en doding 
van individuen en 
aantasten van 
verblijfplaatsen en 
foerageergebied. 

Art. 3.10, lid 
1a en 1b. 

Nader onderzoek naar aanwezigheid van 
steenmarter noodzakelijk. 

Vleermuizen Niet aanwezig Niet van toepassing N.v.t. Niet van toepassing 

Amfibieën
  

Diverse soorten Verstoring en doding 
van individuen en 
aantasten van 
voortplantings- en 
rustplaatsen. 

Art. 3.10, lid 
1a en 1b. 

Geen nader onderzoek noodzakelijk. 
Aanvraag van ontheffing is niet aan de orde. 

Overige soorten Niet aanwezig. Niet van toepassing. N.v.t. Niet van toepassing. 
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HOOFDSTUK 7  CONCLUSIE EN ADVIES 
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor beschermde soorten 
die niet op de vrijstellingslijst (bijlage 3) van de provincie staan, is een ontheffing vereist om ze te 
mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en 
te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten geldt geen vrijstelling van de 
verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt 
worden conform een door de minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In 
het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige 
planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, 
waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten.  
 
Gezien de afstand van de plangebieden naar de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden en de 
schaal van de beoogde ingrepen, is het onwaarschijnlijk dat er een significant effect ten gevolge van 
de ingrepen in de gebruiksfase plaats zal vinden. De plangebieden behoren niet tot het Natuurnetwerk 
Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden 
de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat de bescherming van het 
Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in de provincie. 
 
Wethoudet Goselinkstraat 5, Ambt Delden 
Er worden in het plangebied geen beschermde flora of fauna verwacht. Het plangebied bestaat een 
kleine oppervlakte aan intensief beheerd (o.a. Engels raai)gras. Er is geen geleidend struweel aanwezig 
en er staan geen bomen in het plangebied. Alhoewel het niet verwacht wordt, is het mogelijk dat er 
een vogel of een amfibie zich in het plangebied begeeft tijdens werkzaamheden. Om overtreding van 
de verbodsbepalingen van de Wnb te voorkomen wordt daarom geadviseerd om buiten de kwetsbare 
perioden te werken (tussen eind september en begin februari). Het naleven van de zorgplicht wordt 
als voldoende beschouwd. 
 
Gelselaarseweg 10, Markelo 
Er zijn in de omgeving waarnemingen bekend van steenuilen en er is een uilenkast aanwezig in het 
plangebied. Er dient nader onderzoek uitgevoerd te worden naar de steenuil om vast te stellen of deze 
een nest bezet in het plangebied. Jaarrond beschermde soorten als de gierzwaluw en huismus zijn niet 
waargenomen in het gebied en het is onwaarschijnlijk dat deze soorten van het plangebied gebruiken 
maken. Alhoewel verder niet aangetroffen kunnen vogels zonder jaarronde nestbescherming een nest 
bezetten in het plangebied. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van 
bezette vogelnesten en het verstoren van vogels dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels 
uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is 
tussen eind september en begin februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridisch beschouwd 
wel plaatsvinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten 
beschadigd/vernield worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de 
voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een 
bezet vogelnest uit te sluiten. 
 
Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied, maar gebruiken het 
wel als foerageergebied. De oude varkensstal vertoont geen kieren of gaten en is goed afgesloten. De 
rundveestal is daarentegen  niet geïsoleerd en klimatologisch te instabiel. Daarnaast zijn er geen 
geschikte holle ruimten waargenomen. Er zijn ook geen sporen aangetroffen van gewone 
grootoorvleermuizen. De aanwezigheid hiervan is doorgaans vast te stellen door de aanwezigheid van 
afgebeten insectenvleugels. 
 
Het plangebied wordt als geschikt habitat voor de steenmarter beschouwd door de vegetatiestructuur 
en de openingen om in de bebouwing een (vaste) rustplaats te bezetten. Er dient nader onderzoek 
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uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van steenmarters binnen het plangebied te verkennen. 
Voor de overige grondgebonden zoogdieren en amfibieën geldt dat ze niet (opzettelijk) gedood mogen 
worden. Er worden geen beschermde amfibieën in het plangebied verwacht, het naleven van de 
zorgplicht wordt hierbij als voldoende geacht. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. 
 
Tot slot wordt benadrukt dat te allen tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht zoals 
opgenomen in de Wet natuurbescherming. De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht 
moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 
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Bijlage 1 Geraadpleegde bronnen 

 
Internet 
Verspreidingsatlas 
Natura 2000 
Beschermde soorten 
Vleermuisprotocol 
AERIUS calculator 
Ruimtelijkeplannen.nl 
Nationale Databank Flora en Fauna 
Effectenindicator 
Wet Natuurbescherming 
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Bijlage 2 Toelichting op wettelijke kaders 

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora 
en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom 
belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de 
natuur in Europa en in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn 
opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: 
soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor 
specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde 
gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van 
beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 gebieden. 
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 
soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en voor andere 
soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent 
zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels 
(ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale 
soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie 
criteria zijn voldaan: 
 

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

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

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

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

2. Soorten worden beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  

3. Er is een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  

 

 Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb 

Beschermingsregime andere 
soorten § 3.3 Wnb 

D
o

d
e

n
/ 

va
n

ge
n

 Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen. 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen. 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten 
opzettelijk te doden of te vangen. 

b
e

sc
h

ad
ig

e
n

 
o

f 
ve

rn
ie

le
n

 Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels 
als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen. 

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren als bedoeld 
in het eerste lid te beschadigen of te 
vernielen. 

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren 
opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen.  

Ei
e

re
n

 Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren van vogels 
als bedoeld in het eerste lid te rapen 
en deze onder zich te hebben. 

Art 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren 
als bedoeld in het eerste lid in de 
natuur opzettelijk te vernielen of te 
rapen. 

 

V
e

rs
to

re
n

 Art 3.1 lid 4 en 5 
Het is verboden vogels als bedoeld 
in het eerste lid opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort.  

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren als bedoeld 
in het eerste lid opzettelijk te 
verstoren. 
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P
la

n
te

n
so

o
rt

e
n

  Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te 
plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.  
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Bijlage 3 Vrijgestelde soorten per provincie 

 

 
 
  

Provincie 
 
 
 
 
Soort 

D
ren

th
e 

Flevo
lan

d
 

Frieslan
d

 

G
eld

erlan
d

 

G
ro

n
in

gen
 

Lim
b

u
rg 

N
o

o
rd

-B
rab

an
t 

N
o

o
rd

-H
o

llan
d

 

O
verijssel 

U
trech

t 

Zee
lan

d
 

Zu
id

-H
o

llan
d

 

Amfibieën             

Bruine Kikker             

Gewone pad             

Kleine watersalamander             

Meerkikker             

Bastaardkikker             

Reptielen             

Hazelworm      1       
Levendbarende hagedis      2       
Landzoogdieren             

Aardmuis             

Bosmuis             

Bunzing             

Dwergmuis             

Dwergspitsmuis             

Eekhoorn      3       
Egel             

Gewone bosspitsmuis             

Haas             

Hermelijn             

Huisspitsmuis             

Konijn             

Ondergrondse Woelmuis             

Ree             

Rosse Woelmuis             

Steenmarter      4       
Tweekleurige 
bosspitsmuis             

Veldmuis             

Vos             

Wezel             

Wild Zwijn             

Woelrat             

Legenda 

Vrijgestelde soort 

1 = Vrijgesteld jul - sep 

2 = Vrijgesteld 15 aug - 15 okt 

3 = Vrijgesteld mrt - apr en jul - nov 

4 = Vrijgesteld 15 aug - feb 

 
Geldig per:  
18 februari 2022 
Bronnen:  
Regelink 
Habitus 
Natuurinclusief 
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Bijlage 4 Natuurkalender 

 
  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Houtopstanden                         

Afzetten/hakhoutbeheer Algemeen                         

 Heg afzetten                         

Dunnen Algemeen                         

Verw. opslag/exoot Algemeen                         

Knotten Algemeen                         

Snoeien Opsnoeien/opkronen                         

 Hoogstam wintersnoei                         

 Hoogstam zomersnoei                         

 Vleermuisbomen zomerverblijf                         

 Vleermuisbomen paarplaats                         

Terugzetten Bomen met winterslaapvogels                         

 Hazelmuis struweel 

hakhoutbeheer 

                        

 Boomkikker struweel                         

Zuiveren Das                         

 Grondgebonden kleine zoogdieren                         

Vellen Sleedoornstruwelen voor 

sleedoornpage 

                        

                         

Pionier, grazige en ruigte vegetaties                         

Maaien Algemeen                         

 Vochtig/nat grasland                         

 Droog schraalgrasland                         

Afgraven Ruigte vegetatie met amfibieën                         

Ophogen Ruigte vegetatie met reptielen                         

                         

Heide                         

Maaien Algemeen                         

Plaggen Heide met reptielen                         

Branden Algemeen                         

Afgraven Algemeen                         

Ophogen Algemeen                         

                          

Wateren (poel, moeras, watergang en beek)                         

Graven Algemeen                         

Aanbrengen Kunstwerken nieuwe wateren                         

 Kunstwerken bestaande wateren                         

Opschonen Algemeen                         

 Poel                         

Baggeren Algemeen                         

Dempen Algemeen                         

                          

Oever-, water- en moerasvegetatie                         

Maaien Algemeen                         

Afgraven Algemeen                         

Ophogen Algemeen                         

                          

Bebouwing en muren                         

Verbouwen Algemeen                         

Renoveren Zomerverblijf vleermuizen                         

 Winterverblijf vleermuizen                         

Slopen Gebouwen met uilen                         

 Gebouwen met zwaluwen                         
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Legenda 

 Optimale perioden voor werkzaamheden. In deze perioden zijn de minste kans op verstoringen van planten en dieren. 

 Acceptabele perioden voor werkzaamheden, mits er geen verstoring van planten en dieren plaatsvindt. De werkzaamheden 

verrichten onder begeleiding van een ter zake kundige. 

 Geen werkzaamheden in deze perioden. Wanneer andere zwaarwegende belangen gelden dan de werkzaamheden verrichten 

onder de voorwaarden. Bijvoorbeeld voorwaarden in de ontheffing Wet natuurbescherming. 

 

Bronnen: 

Natuurbank Overijssel 

Natuurkalender Arnhem 
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