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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 

Voor de locatie Proodsweg 7 in Ambt Delden is een plan ontwikkeld. De initiatiefnemer 
wenst een (kleinschalige) opslagruimte en een personal sportstudio op het perceel te 
realiseren. De opslagruimte is bedoeld ten behoeve van een technisch adviesbureau dat 
reeds op deze locatie gevestigd is. Momenteel vinden de uitvoerende werkzaamheden 
(bijna) allemaal elders plaats. De initiatiefnemer wenst de opslag te realiseren om 
efficienter te werken en om kleinschalige werkzaamheden voor te bereiden. Daarnaast 
zal er een personal trainingsstudio worden gerealiseerd. In de trainingsstudio worden 
individuele trainingen gegeven of in klein groepsverband (maximaal 12 personen). 

Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan, waardoor een 
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Om de ontwikkeling mogelijk te 
maken moet de bestemming 'Wonen' worden gewijzigd in de bestemming 'Wonen-Vab' 
(Vrijstaande Agrarische Bebouwing). Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om 
deze ontwikkeling mogelijk te maken.    

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Ligging

De planlocatie ligt aan de Proodsweg 7 in Ambt Delden. De locatie bestaat uit een 
voormalig agrarisch erf met een woonhuis en een aantal schuren. Het plangebied ligt 
ten zuiden van de Rijksweg A1 en ten westen van het Twentekanaal.  Het plangebied 
staat kadastraal bekend als gemeente Ambt Delden, sectie P, perceelnummers 75 en 
76. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

Figuur 1.1: Ligging plangebied (bron: PDOK Viewer; bewerking Ad Fontem)
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Begrenzing

De begrenzing van het plangebied is in figuur 1.2 weergegeven (rood omkaderd). Voor 
de begrenzing is de grens van de huidige enkelbestemming 'Wonen' aangehouden. Zie 
de verbeelding van het bestemmingsplan voor de exacte begrenzing van het plangebied. 

Figuur 1.2: begrenzing plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Voor de Proodsweg 7 in Ambt Delden geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof 
van Twente, Veegplan 2019'. Met dit veegplan is het bestemingsplan 'Buitengebied 
(vastgesteld op 16 december 2014) inclusief herziening 2015 (vastgesteld op 9 
december 2015), herziening regels beleid KGO (vastgesteld op 7 maart 2017) en 
Veegplan 2018 (vastgesteld op 10 juli 2018), gedeeltelijk herzien. Niet alle gronden zijn 
voorzien van bestemmingen en aanduidingen: op deze gronden wijzigen de 
bestemmingen en aanduidingen uit het moederplan en/of het reparatieplan niet. Alleen 
de gewijzigde aanduidingen of bestemmingen zijn in dit veegplan opnieuw vastgesteld. 
In figuur 1.3 is een fragment uit de verbeelding van dit bestemmingsplan opgenomen. 
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Figuur 1.3: Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente' (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl)

Aan het plangebied is de enkelbestemming 'Wonen' toegekend met een 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' en 'Waarde - 
Arcehologische verwachting 3'. Op het perceel liggen ook een drietal 
gebiedaaanduidingen, te weten: 'luchtvaartverkeerzone', 'reconstructiewetzone - 
verwevingsgebied' en 'vrijwaringszone - radar'. De gronden zijn daarmee in eerste 
instantie bestemd voor maximaal één woning per bestemmingsvak waarbij inwoning is 
toegestaan.

Bewoners van de Proodsweg 7 wensen een deel van de schuren te gebruiken als 
opslag en een personal sportstudio. Deze functies passen niet binnen de regels van 
het geldende bestemmingsplan. Om de functies te kunnen toevoegen is een 
bestemmingsplanwijziging nodig, waarbij de bestemming 'Wonen' wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen - Vab'. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. 

1.4  De bij het plan behorende stukken

Het onderhavige bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Proodsweg 7 Ambt Delden' bestaat naast deze toelichting uit de volgende stukken. 

Verbeelding (identificatie NL.IMRO.1735.BGxProodsweg7-VS10);
Bijlagen bij de toelichting;
Regels;
Bijlagen bij de regels.

1.5  Leeswijzer

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

2.1  Huidige situatie

In de huidige situatie is er aan de Proodsweg 7 in Ambt Delden sprake van een woonerf 
met woonhuis en meerdere schuren. De ontsluiting van het perceel vindt plaats via de 
Proodsweg, een rustige erfontsluitingsweg (60 km/u) met voornamelijk 
bestemmingsverkeer in het buitengebied. Parkeren vindt momenteel plaats op eigen 
terrein. In de directe omgeving van de planlocatie liggen voornamelijk agrarische 
bedrijven. Ten zuiden van de planlocatie, op circa 30 meter afstand, ligt een intensieve 
veehouderij. Ten noorden van de planlocatie, op circa 170 meter afstand, ligt de 
Rijksweg A1.

Figuur 2.1: huidige situatie Proodsweg 7 Ambt Delden (bron: Cyclomedia)

2.2  Toekomstige situatie 

De initiatiefnemers zijn momenteel woonachtig op het perceel aan de Proodsweg 7 in 
Ambt Delden. Op het perceel hebben de initiatiefnemers ook een eigen onderneming, 
namelijk een klein technisch adviesbureau gericht op engineering, maintenance en 
projectmanagement. Het werkgebied richt zich op bouwstoffen, agro-industrie, 
bio-industrie en de levensmiddelen industrie. 

Ten behoeve hiervan wensen de initiatiefnemers een deel van de aanwezige schuren op 
het terrein om te bouwen. Het gaat om een ruimte ten behoeve van opslag ten behoeve 
van de kleinschalige werkplaats met kantoor. De opslag is voorzien in één van de 
schuren (zie figuur 2.2 ). Een deel van deze schuur wordt vervangen (blauw omlijnd in 
figuur 2.2). De oppervlakte van de schuur blijft gelijk (150 m²).
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In een andere schuur wordt een kleinschalige personal sportstudio (60 m²) 
gerealiseerd. Deze is voorzien in een gedeelte van de schuur aangegegeven in 
onderstaande figuur. Een deel van deze schuur (rood omlijnd in figuur 2.2) wordt 
vervangen. Hierdoor zal de oppervlakte toenemen met 20 m². 

Om dit te compenseren is de initiatiefnemer bereid om twee andere opstallen met een 
gezamenlijke oppervlakte van 50 m² te slopen. De te slopen opstallen zijn weergegeven 
met nummers 3 en 4 (geel omlijnd). Door het saneren van twee gebouwen en het 
herbouwen van twee andere gebouwen, zal het bebouwingsoppervlakte in de 
eindsituatie met circa 30 m² afnemen. Daarnaast verbeterd de ruimtelijke kwaliteit en 
wordt de erfbebouwing verfraaid doordat onsamenhangende gebouwen worden 
vervangen. Voor wat betreft landschappelijke inpassing is er in het voorjaar van 2020 
een bloemenweide en wandelpad aangelegd aan de zuidzijde van het erf.

Figuur 2.2: plannen voor de Proodsweg 7 in Ambt Delden (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 2.3: landschappelijke inpassing Proodsweg 7 in Ambt Delden (bron: 
initiatiefnemer)
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

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

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

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

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

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

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de vestiging van nieuwe economische functies 
(opslag en personal sportstudio) in het buitengebied (landelijk gebied) van de gemeente 
Hof van Twente. Daarmee is de vierde pijler "toekomstbestendige ontwikkeling van het 
landelijk gebied" relevant voor de voorgenomen ontwikkeling. In de Novi wordt voor het 
landelijk gebied aangegeven dat een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk 
gebied vraagt om een verantwoorde herinrichting van het landelijk gebied en een 
verbetering van de milieukwaliteit. Bij ontwikkelingen in het landelijk gebied moet 
cultureel erfgoed en unieke landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten behouden en 
versterkt worden. Waar mogelijk en gewenst dienen nieuwe kwaliteiten toegevoegd te 
worden. Voor een landelijk gebied dat zich toekomstbestendig kan ontwikkelen, is 
nodig dat de bereikbaarheid, de economische kracht en de beschikbaarheid van 
voorzieningen ook voldoende worden meegenomen in het Nationaal Programma 
Landelijk gebied. Vrijkomende agrarische bebouwing kan gebruikt worden voor het 
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ontwikkelen van nieuwe functies en woonconcepten.

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling worden voormalige agrarische opstallen 
gebruikt door nieuwe economische functies (opslag en personal sportstudio). De 
voorgenomen ontwikkeling wordt landschappelijk ingepast waardoor de ruimtelijke 
kwaliteit van het erf verbeterd. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de 
voorgenomen ontwikkeling binnen de prioriteiten van de NOVI past. Er wordt een 
bijdrage geleverd aan de toekomst van het landelijk gebied.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking 

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

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

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

Onderhavig plan

Onderhavig plan betreft een bestemmingswijziging van 'Wonen' naar 'Wonen - Vab'. Dit 
om opslagruimte ten behoeve van een werkplaats met kantoor en een personal 
sportstudio mogelijk te maken. Ter compensatie worden er twee kleine vrijstaande 
schuren gesloopt waardoor de bebouwingsoppervlakte in de eindsituatie met 30 m² zal 
afnemen. 

Het al dan niet toenemen van het ruimtebeslag is een belangrijk criterium voor het 
aanmerken van een ontwikkeling als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Op basis van 
de uitspraak van de Raad van State van 20 april 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1075) geldt 
dat een bestemmingsplan dat ten opzichte van het voorheen geldende 
bestemmingsplan geen uitbreiding van de maximaal toegelaten oppervlakte aan 
bedrijfsbebouwing mogelijk maakt, maar alleen een planologische functiewijziging, 
voorziet in beginsel niet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 
3.1.6, tweede lid, van het Bro, tenzij die planologische functiewijziging een zodanige 
aard en omvang heeft dat desalniettemin sprake is van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling.

Middels dit bestemmingsplan wordt een opslagruimte en een personal sportstudio 
gerealiseerd. De functies worden zoveel mogelijk binnen bestaande bebouwing mogelijk 
gemaakt. Bij een deel van de schuren vindt vervangende nieuwbouw plaats. Per saldo 
neemt het bebouwde oppervlakte op het perceel niet toe, aangezien er ook twee 
schuren gesloopt worden. Daarnaast zijn de gevolgen voor het milieu zeer gering (zie 
hoofdstuk 4). Derhalve geldt dat het plan geen betrekking heeft op een functiewijziging 
van zodanige aard en omvang, waardoor geldt dat het plan niet kan worden aangemerkt 
als een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid van het 
Bro. De Ladder voor duurzame verstedelijking is derhalve niet van toepassing.
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3.2  Provinciaal beleid Overijssel

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

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

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

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

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

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de 
Omgevingsverordening Overijssel van de provincie 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.

3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie 
zijn in de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 geschetst in 
ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. 

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

generieke beleidskeuzes; 
ontwikkelingsperspectieven; 
gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

Generieke beleidskeuzes 

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

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

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

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

Gebiedskenmerken 

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

Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie 
en hoe het uitgevoerd kan worden. 

Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: provincie Overijssel) 

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel

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

Generieke beleidskeuzes 

In het voorliggende geval dienen bij de afweging in de eerste fase, de 'generieke 
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beleidskeuzes' de volgende artikelen te worden getoetst:
Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik (artikel 2.1.3)
Ruimtelijke kwaliteit (art. 2.1.5).

Hierna worden de artikelen nader getoetst.

Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

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.

Doorwerking voor voorliggend plan:

Op grond van de Omgevingsverordening wordt onder stedelijke ontwikkelingen verstaan: 
het realiseren van stedelijke functies zoals woningbouw, bedrijventerreinen, 
detailhandel, horeca, maatschappelijke, educatieve en religieuze voorzieningen met de 
daarbij behorende infrastructuur met bijbehorend groen en water en het hiertoe 
bouwrijp maken van gronden;

Op grond van het vigerende bestemmingsplan geldt reeds de bestemming Wonen 
waardoor stedelijke functies (o.a. woningbouw met bijbehorende infrastructuur en 
groen) reeds mogelijk zijn. Als gevolg van het plan wijzigt de bestemming in feite niet, 
anders dat er op het bestaande erf voorzien wordt in nieuwe stedelijke functies (opslag 
en peronsal sportstudio). Ter compensatie worden twee schuren gesloopt. Met de 
voorliggende ontwikkeling zal het bebouwingsoppervlakte in de eindsituatie met 30 m² 
afnemen. Derhalve kan gesteld worden dat het voornemen voldoet aan de 
uitgangspunten van artikel 2.1.3  zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik van de 
Omgevingsverordening Overijssel.  

Artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit

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.

Doorwerking voor voorliggend plan:

De initiatiefnemer is voornemens om een tweetal schuren, ten zuiden van het erf, te 
slopen. De schuren hebben een gezamenlijke oppervlakte van 50 m². Hiervoor wenst de 
initiatiefnemer twee bestaande schuren beperkt uit te breiden (ca. 20 m²) ten behoeve 
van opslag en een personal sportstudio. 

Door het saneren van vier gebouwen en het herbouwen van twee gebouwen, zal de 
bebouwingsoppervlakte in de eindsituatie met circa 30 m² afnemen. Daarnaast verbetert 
de ruimtelijke kwaliteit en wordt de erfbebouwing verfraaid doordat onsamenhangende 
gebouwen worden vervangen. Er ontstaat op deze manier meer samenhang tussen de 
bebouwing. Ook is in het voorjaar van 2020 een bloemenweide en wandelpad aangelegd 
aan de zuidzijde van het erf. Dit komt de ruimtelijke kwaliteit ten goede. Derhalve kan 
geconcludeerd worden dat het voornemen in overeenstemming is met artikel 2.1.5 van 
de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel

Ontwikkelingsperspectieven 

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie 
zijn geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke 
omgeving. In dit geval zijn uitsluitend de ontwikkelingsperspectieven voor de landelijke 
omgeving van belang. Het plangebied is deels gelegen in het ontwikkelingsperspectief 
'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'. In figuur 3.2 is een fragment van 
de kaart van de ontwikkelingsperspectieven behorende bij de Omgevingsvisie 
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weergegeven. 

Figuur 3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie Overijssel, de 
locatie is omlijnd (bron: provincie Overijssel)

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

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

De voorgenomen ontwikkeling heeft betrekking op de vestiging van opslagruimte en een 
personal sportstudio. Dit betreft functies waar niet langdurig door mensen verbleven 
wordt. In de huidige situatie is reeds de woonfunctie toegestaan. Het verbreden van de 
gebruiksmogelijkheden op het perceel heeft geen negatieve effecten voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de omliggende functies. Derhalve kan geconcludeerd 
worden dat het voornemen in overeenstemming is met het geldende 
ontwikkelingsperspectief.

Gebiedskenmerken

Natuurlijke laag

De natuurlijke laag geeft aan het gebied het kenmerk 'Beekdalen en natte laagtes' en 
'Dekzandvlakte en ruggen' (zie figuur 3.3). 
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Figuur 3.3: Natuurlijke laag, omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)

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

De laag 'Dekzandgronden en ruggen' beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van 
de provincie Overijssel. De provincie heeft de ambitie geformuleerd om de de natuurlijke 
verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel meer sturend en 
beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem en 
door beplanting met ‘natuurlijke’ soorten. En door de (strekkings)richting van het 
landschap te benutten in gebiedsontwerpen. 

Gelet op de kleinschaligheid van de voorgenomen ontwikkeling kan geconcludeerd 
worden dat het plan geen afbreuk doet aan de gebiedskenmerken ter plaatse.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

De laag van het agrarisch cultuurlandschap kent het kenmerk 'Oude Hoevenlandschap' 
aan het gebied toe. In figuur 3.4 is een fragment van de betreffende kaart weergegeven.
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Figuur 3.4: Laag van het agrarische cultuurlandschap, omgevingsvisie Overijssel (bron: 
provincie Overijssel)

Kenmerken van het 'Oude hoevenlandschap' is een landschap met verspreide erven. De 
ambitie is het kleinschalige, afwisselende oude hoevenlandschap vanuit deverspreid 
liggende erven een ontwikkelingsimpuls te geven. Deze erven bieden veel ruimte voor 
landbouw, wonen, werken, recreatie, mits er wordt voortgebouwd aan kenmerkende 
structuren van het landschap: de open esjes, de routes over de erven, de erf- en 
landschapsbeplantingen. Binnen deze structuren zijn er vol op mogelijkheden om een 
functioneel grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap te ontwikkelen. 
Voorliggend plan voorziet in een investering in de ruimtelijke kwaliteit en past derhalve 
binnen de ambitie van het agrarisch cultuurlandschap. 

De 'Stedelijke laag' en de 'Laag van de beleving' hebben binnen het plangebied geen 
specifieke kenmerken en blijven daarom verder buiten beschouwing.

Conclusie 

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

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Strategische Visie 'Hof van Twente - Zicht op 2030"

Doel van de toekomstvisie is het schetsen van de grote lijnen: wat kenmerkt de 
gemeente Hof van Twente nu en straks. Maar de visie geeft ook een mogelijk 
toekomstperspectief specifiek voor de gemeente, met vernieuwende ideeën en 
kansrijke oplossingsrichtingen. Een perspectief dat beoogt te boeien, te inspireren en 
richtinggevend te zijn bij het maken van keuzes.

Alle kernen en buurtschappen hebben hun eigen sterke en zwakke punten. In 2030 
wordt het onderscheid tussen de verschillende delen gerespecteerd en krijgt het de 
ruimte. In die verscheidenheid schuilt de kracht van Hof van Twente. Vanzelfsprekend 
houden kernen uiteenlopende functies, maar door bewust accenten te leggen kan 
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iedere kern werken aan een herkenbaar profiel van de eigen sterke punten en zich 
hiermee profileren. 

Op basis van een schets van de identiteit van de gemeente en een analyse van trends 
is in de vorm van een wensbeeld een toekomstperspectief geschreven.  Dit perspectief 
is geschreven in de vorm van een twintigtal streefbeelden voor 2030. In het kader van 
het onderhavig bestemmingsplan is vooral streefbeeld 15 van belang. 

Streefbeeld 15: Werkgelegenheid in kernen, concentraties technische en 
productiebedrijven in grotere kernen.

Hof van Twente beschikt in 2030 over een uitstekende bereikbaarheid over spoor, weg 
en water. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het vestigen van bedrijven in de 
gemeente. Binnen de gemeente is een grote diversiteit aan locaties ten behoeve van 
bedrijven. Voor grotere bedrijven is er het bedrijventerrein Zenkeldamshoek in Goor. 
Wat de behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen betreft: door revitalisering en in hoogte 
bouwen (efficiënter ruimtegebruik) is de behoefte aan nieuwe terreinen beperkt. 
Bedrijventerreinen en bedrijfsverzamelgebouwen zullen in belangrijke mate centraal 
worden gecreëerd en gerevitaliseerd. Maar ook voor die centrale bedrijventerreinen 
geldt, dat ze voor lokale bedrijvigheid van binnen de gemeente bedoeld blijven en géén 
regionale functie bezitten. In de kleine kernen beperkt zich dit tot werkelijk lokaal 
gebonden bedrijvigheid. Niet sociaal economisch gebonden bedrijven zijn aangewezen 
op de centrale kernen.

Toets

Op de locatie aan de Proodsweg 7 in Ambt Delden is momenteel reeds een technisch 
adviesbureau gevestigd. De wens is om de bedrijfsvoering uit te breiden op de huidige 
locatie. Behoefte aan een nieuwe andere locatie, elders binnen de gemeente Hof van 
Twente, is er niet. De initiatiefnemers hebben juist de wens om de bedrijfigheid te 
concentreren op één locatie. Daarbij zal het plangebied specifiek worden ingericht op 
de wensen van het adviesbureau en zal de ruimte efficienter gebruikt gaan worden. 
Daarmee wordt op een bestaande locatie in Ambt Delden voorzien in een specifieke 
wens. Tot slot zal de bedrijvigheid op de locatie worden uitgebereid met een personal 
sportstudio. Beide functies dragen bij bij aan de lokaal gebonden bedrijvigheid, wat ook 
als pijler is aangeveven door de gemeente in de structuurvisie.  

3.3.2  VAB-beleid Hof van Twente

Het VAB-beleid maakt het mogelijk om diverse niet-agrarische activiteiten te 
ontwikkelen invoormalige agrarische bebouwing. Belangrijkste wijziging die voor het 
VAB-beleid wordt doorgevoerd is dat de Landbouwontwikkelingsgebieden gelijk gesteld 
worden met de verwevingsgebieden voor wat betreft ontwikkeling van nevenactiviteiten. 
De beperkingen van het landbouwontwikkelingsgebied voor VAB’s worden opgeheven, 
zonder dat dit ten koste gaat van de ontwikkeling van de agrarisch bedrijven. 

Het hoofddoel van het Vab-beleid is sociaal- economisch van aard, met andere 
woorden:

het leveren van een bijdrage aan de versterking van de vitaliteit van het platteland;
het behouden van de sociale structuren;
het realiseren van nieuwe economische dragers in het landelijk gebied;
het benutten van de resterende economische waarde van Vab voor andere 
bedrijvigheid

Tevens voorkomt hergebruik kapitaalsvernietiging en worden startende bedrijven 
gestimuleerd. Het buitengebied wordt daardoor een streekgebonden werkgebied in 
plaats van woongebied voor niet streekgebonden forensen.

De terugloop in de landbouw maakt het voor de leefbaarheid en de economische 
vitaliteit van het landelijk gebied noodzakelijk dat zich in vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen hierna te noemen Vab’s andere functies kunnen vestigen. Een 
bijkomende doelstelling is het verbeteren van de omgevingskwaliteit eventueel in 
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combinatie met de regeling Rood voor Rood. Immers een blijvende landelijke uitstraling 
van de gebouwen en omgeving is gewenst.

Nieuwe functies kunnen worden toegelaten afhankelijk van de situering in het 
landschap, aanwezige natuur- en landschapswaarden en bijvoorbeeld de ligging ten 
opzichte van een woonkern.

Toetsingscriteria
de activiteiten moeten binnen de gebouwen plaatsvinden;
er mag geen buitenopslag plaatsvinden;
de nieuwe functie moet leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en 
mag geen ongewenste verstedelijking of aantasting van de landschappelijke 
waarden veroorzaken. Dit kan eventueel gepaard gaan met sloop van een deel van 
de bestaande bebouwing.
de nieuwe activiteit mag de bestaande agrarische bedrijven in de omgeving niet 
belemmeren in hun bedrijfsvoering;
de nieuwe activiteit moet behoren tot de categorie 1 en 2 van de VNG-brochure 
“Bedrijven en milieuzonering” dan wel een daarmee gelijk te stellen activiteit;
het milieu mag niet extra worden belast ten opzichte van de milieubelasting van het 
stoppende of gestopte (deel van het) bedrijf (stank, geluid, luchtkwaliteit, veiligheid 
etc.;
de bestaande infrastructuur moet berekend zijn op de nieuwe activiteit, er mag 
geen sprake zijn van eenonevenredige verkeersaantrekkende werking;
eventuele parkeerplaatsen worden ingepast in het groen c.q. omgeving;
er mag geen sprake zijn van een industriële uitstraling, dergelijke activiteiten 
behoren op een industrieterrein;
er moet sprake zijn van een landschappelijke inpassing, waarvoor het noodzakelijk 
kan zijn dat een beeldkwaliteitplan voor het totale erf( en de directe omgeving) 
ingediend moet worden;
er mag geen sprake zijn van detailhandel, anders dan ter plaatse vervaardigde 
producten, waarbij er geensprake is van enige tussenhandel.
reclame-uitingen dienen in overeenstemming te zijn met de Welstandsnota.

Toets

Met voorliggende ontwikkeling worden twee nieuwe functies (opslag en een personal 
sportstudio) mogelijk gemaakt binnen (voormalig) agrarische bebouwing aan de 
Proodsweg 7 in Ambt Delden. Op deze manier worden nieuwe economische dragers in 
het landelijk gebied gerealiseerd. Ook levert het een bijdrage aan de versterking van de 
vitaliteit van het platteland. De activiteiten vinden binnen gebouwen plaats en er is geen 
sprake van buitenopslag. Ook belemmert de ontwikkeling de bedrijfsvoering van 
omliggende agrarische bedrijven niet. De ontwikkeling voldoet aan de toetingscriteria 
zoals de gemeente Hof van Twente deze in het VAB beleid stelt. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op 
het bestemmingsplan een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor 
het plan relevante feiten en de af te wegen belangen (Algemene wet bestuursrecht, 
artikel 3.2).

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

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

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

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

Toets

Of sprake is van een 'stedelijk ontwikkelingsproject' hangt af van de concrete 
omstandigheden van het geval. Onder andere de aard en de omvang van de voorziene 
wijziging van de stedelijke ontwikkeling spelen daarbij een rol. Of de ontwikkeling per 
saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kan hebben, is daarbij niet 
relevant.

Als een project voorziet in een (gedeeltelijke) functiewijziging, maar de bebouwde 
oppervlakte hetzelfde blijft, lijkt gelet op de uitspraak van de Raad van State van 31 
januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:348) geen sprake te zijn van een stedelijk 
ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r. Op basis van deze uitspraak 
lijken de volgende aspecten voor de vraag of sprake is van een stedelijk 
ontwikkelingsproject relevant: (een uitbreiding) van de bebouwde oppervlakte, de opzet 
en de vormgeving van de ontwikkeling. Ten aanzien van de relevante aspecten kan 
tevens een verwijzing worden gemaakt naar de uitspraak van de Raad van State van 29 
juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1832).

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een inpandige functiewijziging. De bebouwde 
oppervlakte op het perceel wordt per saldo niet vergroot, maar neemt juist af. Ten 
aanzien van de milieugevolgen wordt in de paragrafen 4.2 tot en met 4.10 aangetoond 
dat de milieugevolgen zeer beperkt zijn. Op basis van het feit dat de bebouwde 
oppervlakte als gevolg van het plan niet toeneemt, het plan geen negatieve 
milieugevolgen heeft en het plan leidt tot een verbetering van de opzet en vormgeving 
van het plangebied in de omgeving (onder andere door middel van de landschappelijke 
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inpassing wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van de kenmerkende 
erfbeplanting), kan geconcludeerd worden dat het plan niet kan worden aangemerkt als 
een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in het Besluit m.e.r.. 

4.2  Milieuzonering

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

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

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

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

Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Toets

Voorliggende ontwikkeling ligt in het buitengebied van Hof van Twente. Hiervoor geldt 
omgevingstype 'rustige woonwijk/buitengebied'. Het onderhavige plan voorziet in de 
realisatie van een werkplaats met kantoor en een sportstudio. Bij het realiseren van een 
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dergelijke functie spelen in het kader van bedrijven en milieuzonering twee vragen een 
rol:
1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).

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 met een goede ruimtelijke 
ordening. Daarvan is sprake als het woon- en leefklimaat van omwonenden onevenredig 
wordt aangetast. 

Voor de opslag behorende bij de werkplaats met kantoor is voorzichtigheidshalve, op 
basis van de VNG-uitgave, de categorie 'Overige metaalbewerkende industrie, inpandig 
< 200 m²' aangehouden. Voor deze categorie geldt een maximale richtafstand van 50 
meter in verband met het aspect geluid (milieucategorie 3.1.). De meest nabijgelegen 
milieugevoelige functies betreffen de woningen behorende bij de intensieve veehouderij 
gelegen aan de Proodsweg 3 en 3a. Deze woningen bevinden zich op circa 60 meter 
afstand van het plangebied (gemeten tussen locatie van de werkplaatsen en het 
bouwvlak van het perceel Proodsweg 3/3a). Daarmee wordt voldaan aan de 
richtafstanden en wordt een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd.

Voor de realisatie van de personal sportstudio is, op basis van de VNG-uitgave, de 
categorie 'fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden' aangehouden. Voor deze categorie 
geldt een maximale richtafstand van 30 meter in verband met aspect geluid 
(milieucategorie 2). Echter zal het geluidniveau door muziek binnen de inrichting meer 
bedragen dan 80 dB.  Op basis van het Activiteitenbesluit moet er daarom een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. Uit het akoestisch onderzoek moet blijken of 
er aan de geluidsgrenswaarden van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Door De 
Geluidpraktijk is aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wordt 
behandeld in paragraaf 4.5 en is opgenomen in Bijlage 2. In het kort luidt de conclusie 
als volgt: 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L AR,LT ) - uit de rekenresultaten blijkt dat 
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L AR,LT ) op de omliggende woningen 
ten hoogste 31 en 34 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag- en avondperiode. 
Hiermee wordt er voldaan aan het gestelde toetsingskader van 50, 45 en 40 dB(A) 
voor respectievelijk de dag,- avond- en nachtperiode.  
Maximale geluidniveaus (L Amax ) - uit de rekenresultaten blijkt dat het maximale 
geluidsniveau (L Amax ) op de omliggende woningen ten hoogste 45 en 49 dB(A) 
bedraagt in respectievelijk de dag- en avondperiode. Hiermee wordt er voldaan aan 
het gestelde toetsingskader van 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag,- 
avond- en nachtperiode, zoals weergegeven in hoofdstuk 3. Gesteld kan worden 
dat het beoordelen van maximale geluidniveaus bij muziek- en installatiegeluid als 
niet relevant aangemerkt kan worden. De maximale geluidniveaus worden 
veroorzaakt door het dichtslaan van een autoportier. 

Geconcludeerd wordt dat voldaan wordt aan de richtafstanden en dat een goed woon- 
en leefklimaat wordt gegarandeerd. 

Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functie hinder ondervindt van bestaande 
functies in de omgeving. Momenteel is er reeds een woonfunctie mogelijk. Dit betekent 
dat omliggende functies in de huidige situatie reeds moeten voldoen aan een goed 
woon- en leefklimaat voor het perceel aan de Proodsweg 7 in Ambt Delden. Verdere 
toetsing aan interne werking kan derhalve achterwege blijven. De voorgenomen 
ontwikkeling past in de omgeving en vormt geen belemmering voor de huidige bedrijven 
in de omgeving. Er blijft sprake van een aanvaardbare situatie voor wat betreft het 
aspect bedrijven en milieuzonering en een goed woon- en leefklimaat. 

Geconcludeerd kan worden dat omliggende bedrijven als gevolg van de 
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gebruikswijziging niet in hun functioneren worden beperkt. Het aspect 'bedrijven en 
milieuzonering' vormt derhalve geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 

4.3  Geur

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

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

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

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

Toets

Het perceel aan de Proodsweg 7 is gelegen in het buitengebied van Hof van Twente. 
Het dichtstbijzijnde agrarisch bedrijf ligt aan de Proodsweg 3-3a. Dit betreft een 
melkvee bedrijf. Het plangebied aan de Proodsweg 7 heeft reeds een woonbestemming. 
Het agararisch bedrijf aan de Proodsweg 3-3a moet derhalve reeds rekening houden 
met de woning aan de Proodsweg 7. 

Daarnaast liggen de twee toe te voegen functies (opslag en personal sportstudio) op 
meer dan 50 meter afstand van het agrarisch bedrijf aan de Proodsweg 3-3a. 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect 'geur' geen belemmering vormt voor de 
uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

4.4  Bodem

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

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

Toets

Door Bodem Portaal is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel 
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Proodsweg 7 in Ambt-Delden. Het bodemonderzoek is opgenomen in Bijlage 1. De 
aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de  voorgenomen sloop en herbouw 
van enkele opstallen op het terrein. Vanuit de gewijzigde functie en bestemming van 
het terrein is door de gemeente Hof van Twente een verkennend bodemonderzoek 
voorgeschreven. Het onderzoek heeft als doel, inzicht te verschaffen in de  
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de te slopen en herbouwen 
opstallen, teneinde vast te kunnen stellen of deze al dan niet een belemmering vormt 
voor de beoogde nieuwbouw. 

In de door de gemeente Hof van Twente opgestelde anterieure overeenkomst is 
aangegeven dat het verkennend bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd conform 
de NEN 5725, 5740 en 5707. De gekozen onderzoeksopzet is op voorhand met de 
gemeente  afgestemd, waarbij is overeengekomen dat de twee nieuwbouwlocaties 
gezamenlijk, als zijnde één locatie, mogen worden onderzocht. 

Het vooronderzoek is conform de richtlijnen in de Nederlandse Eind Norm (NEN) 5725 
(2017):  “Bodem, leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
oriënterend en nader onderzoek” verricht. Het aanvullend bodemonderzoek is uitgevoerd 
conform de richtlijnen van de NTA 5755: 2010 strategie voor het uitvoeren van nader 
onderzoek – onderzoek naar de ernst en omvang van bodemverontreiniging. Het 
verkennend en aanvullend asbestonderzoek  is uitgevoerd conform de richtlijnen in de 
Nederlandse Eind Norm (NEN) 5707: Inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
en partijen grond. De uitkomsten zijn als volgt:

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de beide mengmonsters van de bovengrond 
die zijn geanalyseerd op de standaard NEN bodemparameters, licht verhoogde 
gehaltes zink, minerale olie en PAK worden aangetoond. In het mengmonster van 
de ondergrond zijn  geen  verhoogde gehaltes van de onderzochte stoffen 
aangetoond. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat er in het grondmonsters afkomstig van mp 1-02 
(beoogde sportstudio) sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde 
voor asbest. Vanuit de visuele waarnemingen blijkt er ter plaatse van mp 1-03 ook 
sprake is van sterke visueel waarneembare bijmengingen met asbest, waarmee de 
ophooglaag/puinverharding  ter  plaatse van dit monsterpunt  eveneens als sterk 
met asbest verontreinigd moet worden beschouwd. 
Vanuit de visuele waarnemingen en de analyseresultaten van het 
grondmengmonster  afkomstig van de toplaag  ter  plaatse van de monsterpunten 
mp 2-01 t/m  2-03  (beoogde  werkplaats) wordt geen sterke verontreiniging met 
asbest in de grond verwacht. 
In het grondwatermonster, afkomstig uit peilbuis 2-01, is ten opzichte van de 
streefwaarden,  een  licht verhoogd gehalte barium aangetoond. Van de overig 
geanalyseerde parameters zijn geen gehalten boven de geldende streefwaarden 
aangetoond.  
De aangetoonde licht verhoogde gehaltes zink, minerale olie en PAK zijn 
representatief voor de bebouwde omgeving en vormen geen aanleiding voor het 
uitvoeren van nader bodemonderzoek. 
Aangezien barium niet in een significant verhoogde gehalte in de grond is 
aangetroffen en er geen aanwijsbare bron bekend is die de aanwezigheid van deze 
stof zou kunnen verklaren, wordt aangenomen dat de verhoogde concentratie 
barium in het grondwater een natuurlijke oorsprong heeft. Ook zou sprake kunnen 
zijn van een (nog) niet volledig hersteld chemisch bodemevenwicht, na plaatsing 
van de peilbuis. Nader bodemonderzoek naar dit licht verhoogde gehalte barium 
wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 

De sterk verhoogde gehaltes asbest in de bodem ter plaatse van de beoogde 
sportstudio moeten vanuit de geldende wet- en regelgeving (Wet bodembescherming), 
voorafgaand aan de realisatie van de sportstudio worden gesaneerd. De feitelijke 
beslissing hieromtrent ligt echter bij de gemeente Hof van Twente.   
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Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat rekening gehouden dient te worden gehouden 
met het gegeven, dat bij eventuele toekomstige grondwerkzaamheden mogelijk 
aanvullende analyses noodzakelijk zijn en de grond mogelijk niet zonder restricties 
buiten de locatie kan worden toegepast. Het Besluit Bodemkwaliteit zal dan van kracht 
kunnen worden. 

Bij het afvoeren van grond vanaf het perceel dient tevens rekening te worden gehouden 
met het  tijdelijk handelingskader PFAS/PFOA, waardoor de bodem voorafgaand aan 
toepassing  buiten de locatie aanvullend op deze parameters dient te worden 
onderzocht. 

Naar verwachting zijn de analyseresultaten van onderhavig bodemonderzoek wel 
afdoende voor de afvoer van de sterk met asbest verontreinigde grond naar een hiertoe 
erkend verwerker. 

Conclusie

Na saneren is er vanuit milieukundig oogpunt geen bezwaar tegen de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging aangezien de overige vastgestelde verontreinigingen geen 
risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt, na sanering, geschikt 
geacht voor het huidige en toekomstige gebruik. Geconcludeerd kan worden dat het 
aspect 'bodem' geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van dit 
bestemmingsplan.

4.5  Geluid

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

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

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

Toets

Wegverkeerslawaai

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

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

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

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

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

De initiatiefnemer is voornemens om in schuren bij de bestaande woning een 
opslagruimte voor de werkplaats met kantoor en een personal sportstudio te vestigen. 
Hoewel de bestaande woning op grond van de Wet geluidhinder wordt aangemerkt als 
een geluidsgevoelig object, geldt op grond van artikel 76, lid 3 Wgh dat bij de 
vaststelling van een bestemmingsplan bestaande geluidsgevoelige bestemmingen 
gelegen in de zone van bestaande wegen niet getoetst hoeven te worden. De nieuwe 
functies (opslag en sportstudio) worden niet aangemerkt als geluidsgevoelig objecten 
op grond van de Wet geluidhinder. Derhalve geldt dat het aspect 'wegverkeerslawaai' 
geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

Industrielawaai

In voorliggend plan worden twee functies mogelijk gemaakt. Het betreft een 
opslagfunctie en een personal sportstudio. 

Voor de realisatie van opslagruimte ten behoeve van de werkplaats met kantoor is, op 
basis van de VNG-uitgave, de categorie 'Overige metaalbewerkende industrie, inpandig 
< 200 m²' aangehouden. Voor deze categorie geldt een maximale richtafstand van 50 
meter in verband met het aspect geluid (milieucategorie 3.1.). 

De meest nabijgelegen milieugevoelige functies betreffen de woningen behorende bij de 
intensieve veehouderij gelegen aan de Proodsweg 3 en 3a. Deze woningen bevinden 
zich op circa 60 meter afstand van het plangebied (gemeten tussen locatie van de 
werkplaatsen en het bouwvlak van het perceel Proodsweg 3/3a). Daarmee wordt 
voldaan aan de richtafstanden en wordt een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
gegarandeerd.

Voor de realisatie van de personal sportstudio is een nader akoestisch onderzoek 
uitgevoerd. Deze is opgenomen in Bijlage 2. Aanleiding voor het onderzoek is 
aangezien het geluidniveau door muziek binnen de inrichting meer dan 80 dB(A) zal 
bedragen. Op basis van het Activiteitenbesluit moet er daarom een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd worden. Uit het akoestisch onderzoek moet blijken of er aan de 
geluidsgrenswaarden van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. 

Het onderzoek leidt bij een representatieve bedrijfssituatie tot de volgende conclusies, 
te weten: 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L AR,LT ) - uit de rekenresultaten blijkt dat 
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L AR,LT ) op de omliggende woningen 
ten hoogste 31 en 34 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag- en avondperiode. 
Hiermee wordt er voldaan aan het gestelde toetsingskader van 50, 45 en 40 dB(A) 
voor respectievelijk de dag,- avond- en nachtperiode.  
Maximale geluidniveaus (L Amax ) - uit de rekenresultaten blijkt dat het maximale 
geluidsniveau (L Amax ) op de omliggende woningen ten hoogste 45 en 49 dB(A) 
bedraagt in respectievelijk de dag- en avondperiode. Hiermee wordt er voldaan aan 
het gestelde toetsingskader van 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag,- 
avond- en nachtperiode, zoals weergegeven in hoofdstuk 3. Gesteld kan worden 
dat het beoordelen van maximale geluidniveaus bij muziek- en installatiegeluid als 
niet relevant aangemerkt kan worden. De maximale geluidniveaus worden 
veroorzaakt door het dichtslaan van een autoportier. 

Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omliggende woningen. 
De ontwikkeling voldoet daarmee aan een goede ruimtelijke ordening. Het aspect 
'geluid' vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.
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4.6  Luchtkwaliteit

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

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

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

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

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

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

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

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

Besluit gevoelige bestemmingen 

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

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

Toets

Met de realisatie van een opslagruimte ten behoeve van werkplaats met kantoor en een 
personal sportstudio zal het aantal verkeersbewegingen naar verwachting slechts 
beperkt toenemen. 

Uitgaande van de categorie 'Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, 
laboratorium, werkplaats)' gaat het om een toename van maximaal 10,9 
verkeersbewegingen in het buitengebied per 100 m² (worst-case scenario). 
Uitgaande van 150 m² komt dat neer op afgerond 16 verkeersbewegingen. 
Uitgaande van de categorie 'fitnessstudio/sportschool' gaat het om een toename 
van 7,0 verkeersbewegingen in het buitengebied per 100 m² (worst-case scenario). 
Uitgaande van 60 m² komt dat neer op afgerond 4 verkeersbewegingen.

Er zal nauwelijks sprake zijn van vrachtverkeer, waardoor het percentage vrachtverkeer 
op 0% gezet kan worden. In totaal gaat het derhalve om 20 verkeersbewegingen. In 
figuur 4.1 is de worst-case berekening weergegeven met 20 extra voertuigbewegingen.
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Figuur 4.2: Worst-case berekening voor bijdrage van extra verkeer (bron: infomil.nl)

Uit deze berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer niet in betekende mate 
is. Er is geen nader onderzoek nodig. Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit 
blijkt bovendien dat er, in de omgeving van het plangebied, langs wegen geen 
overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding van de 
grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten. Aanvullend onderzoek naar de 
luchtkwaliteit is derhalve niet nodig. Het aspect 'luchtkwaliteit' vormt geen belemmering 
voor voorliggend bestemmingsplan.

4.7  Externe veiligheid

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

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

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

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

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

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

Risicokaart 

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

Toets

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

Uit de inventarisatie blijkt dat binnen een straal van circa 200 meter van het plangebied 
geen risico's op basis van de externe veiligheid zijn gelegen. De dichtstbijzijnde 
risicobron bevindt zich op een afstand van 200 meter en betreft de Rijksweg A1 
aangemerkt als Basisnet-wegtraject met PAG-indicatie. Voor deze weg geldt een 
groepsrisico-plafond van 74 meter. Gelet op de afstand van het plangebied tot aan de 
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dichtstbijzijnde risicobron geldt dat het plangebied: 
zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen, danwel 
inrichtingen die vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 
zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het 
groepsrisico nodig is; 
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen; 
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen.

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

4.8  Water

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

Waterbeleid

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

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening 
richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader 
uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante 
thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van 
Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in 
ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. 
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde 
gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen 
van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watervisie 2050

Het Waterschap Vechtstromen heeft op 14 april 2021 de Watervisie 2050 vastgesteld. 
In deze Watervisie staat de drie belangrijkste opgaven waaraan Vechtstromen volgens 
zeven hoofdlijnen wil werken met partners en inwoners. De drie belangrijkste opgaves 
zijn:

de toenemende droogte en wateroverlast als gevolg van klimaatverandering;
de waterkwaliteit die onder druk staat:
de transitie naar een duurzame ontwikkeling. 

De Watervisie zal worden doorvertaald naar een Waterbeheerprogramma waarin wordt 
bepaald hoe het Waterschap in de periode 2022-2028 gaat werken aan haar opgaves. 
In het beheerprogramma zal het beleid en de maatregelen worden opgenomen. Totdat 
het beheerprogramma is uitgewerkt, gelden nog de beleidskaders van rijk en provincie 
die nader zijn uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021.

Waterbeheerplan 2016-2021 

Watersysteem
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In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen 
nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder 
droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door 
hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden 
niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst 
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en 
gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het 
op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken 
van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief 
schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten 
van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de 
rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren 
waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende 
oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied 
wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit 
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe 
"eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is 
bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of 
wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in 
de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het 
oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Watertoetsproces

Op 20-10-2021 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 3. 
Op grond van de digitale watertoets bijkt dat er geen waterschapsbelang is. Het 
waterschap heeft op voorhand geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling. 

4.9  Ecologie

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

Toetsing 

Bij dit bestemmingsplan wordt hiervoor gebruik gemaakt van een Quickscan Wet 
Natuurbescherming en soortenbescherming, zie ook Bijlage 4 Quickscan 
natuurwaardenonderzoek. De resultaten zijn in de volgende alinea's opgenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het uitvoeren van meerdere locatiebezoeken en een 
bureauonderzoek. Het locatiebezoek is uitgevoerd door de heer Kruse. 

Tijdens het locatieonderzoek is het plangebied, alsmede de directe omgeving 
beoordeeld. Er is zoveel mogelijk informatie verzameld om aan-of afwezigheid van 
beschermde soorten te kunnen vaststellen. Hiervoor is gekeken of er visuele 
waarnemingen konden worden gedaan of dat geluiden van soorten konden worden 
waargenomen. Tijdens het bezoek is gekeken naar nesten, pootafdrukken, krabsporen 
uitwerpselen en dergelijke. 

Op basis van het locatieonderzoek is een goed beeld ontstaan van welke beschermde 
flora en fauna in het plangebied of in de directe omgeving van het plangebied aanwezig 
zijn. De quickscan is echter geen volwaardig (soorten) onderzoek of ecologische 
inventarisatie.  
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Er hebben 8 veldbezoeken op de planlocatie en de naaste omgeving plaatsgevonden 
vanaf 12 april telkens om de 2 weken. Er werd op verschillende tijdstippen in de vroege 
ochtend gewerkt om zoveel mogelijk zangvogels te kunnen waarnemen. 

Beoordeling Wet natuurbescherming
Vogels: Er zijn geen effecten op jaarrond beschermde vogelsoorten te verwachten. 
Effecten op jaarrond beschermde soorten (Cat. 1 t/m 4) zijn uitgesloten. De 
omgeving stimuleert het gebruik door vogels. De houtwallen zijn talrijk en goed 
onderhouden. Verder wordt met kunstnesten en de vorming van plas drasgebieden 
de vogelstand ondersteund. Periode werkzaamheden zullen beginnen buiten het 
broedseizoen en hebben daarmee geen invloed op de broedmogelijkheden. 
Vleermuizen: Er zijn geen verblijfplaatsen in het plangebied. De voorgenomen 
ingreep zal niet voor aantasting van het fourageergebied of vliegroutes zorgen. 
Effecten op vleermuizen zijn uitgesloten.  
Overige grondgebonden zoogdieren: Er zijn geen verblijfplaatsen in het plangebied 
van grondgebonden zoogdieren. Ook na de ingreep zal de omgeving geschikt 
blijven voor genoemde soorten. Effecten op zoogdieren zijn uitgesloten.  
Reptielen, amfibieën en vissen: 
1. Reptielen: Er zijn geen reptielen waargenomen. Effecten kunnen op voorhand 

worden uitgesloten. 
2. Amfibieën: Effecten zijn vanwege de afstand tot de geschikte habitat in het 

plangebied uitgesloten.
3. Vissen: Effecten zijn vanwege het ontbreken van geschikt habitat in het 

plangebied uitgesloten.  
Vlinders, libellen en juffers:
1. Dagvlinder: Effecten zijn vanwege de afstand tot de geschikte habitat in het 

plangebied uitgesloten.  
2. Libellen en juffers: Effecten zijn vanwege de afstand tot de geschikte habitat in 

het plangebied uitgesloten.  
Vaatplanten: In het plangebied is geen geschikt habitat aanwezig voor beschermde 
soorten. Effecten op beschermde soorten kunnen op voorhand worden uitgesloten.  
Overige diersoorten: Effecten zijn vanwege de afstand tot de geschikte habitat in 
het plangebied uitgesloten.  

Conclusie

Als de werkzaamheden buiten het broedseizoen aanvangen en de aanbevelingen uit 
tabel 8 worden uitgevoerd, dan kunnen effecten op broedvogels  voorkomen worden en 
is er voor vogels geen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. 
Er is ook voor de overige natuurwaarden geen ontheffing noodzakelijk. In de tabel zijn 
de effecten samengevat
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Figuur 4.4: overzicht conclusies (bron: Quickscan wet natuurbescherming, 19 oktober 
2020)

4.10  Archeologie en Cultuurhistorie

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

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

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

Archeologie

Het plangebied ligt op basis van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart in 
een gebied met een hoge- en lage archeologische verwachtingswaarde, zoals 
weergegeven is in figuur 4.5. Het plangebied kent op basis hiervan dan ook deels de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1'. Een ander deel van het 
plangebied kent de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3'. 
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Figuur 4.5: uitsnede archeologische verwachtingenkaart (bron: BAAC en gemeente Hof 
van Twente)

Op basis van de archeologische verwachtingskaart kent het plangebied, rood 
omkaderd, een hoge- en lage archeoligsche verwachting. Voor het gebied met een 
hoge verwachting is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij ingrepen dieper dan 40 
cm en met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 2500 m². Voor het gebied met een 
lage verwachting is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij ingrepen dieper dan 40 
cm en met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 10 hectare. 

Toets 

Er vinden in het plangebied geen bodemingrepen plaats over een oppervlakte van meer 
dan 2.500 m2 en dieper dan 40 cm, archeologisch onderzoek is derhalve niet 
noodzakelijk. Het aspect 'archeologie' vormt derhalve geen belemmering voor de 
voorgenomen ontwikkeling.

Cultuurhistorie

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

Toets
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Figuur 4.4: uitsnede cultuurhistorische waardenkaart (bron: provincie Overijssel)

Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid 
dat er binnen het plangebied geen cultuurhistorische waardevolle structuren en 
elementen bevinden. Op korte afstand bevindt zich wel de grens van een landgoedzone 
en enkele bos percelen. Derhalve word geconcludeerd dat voorliggend plan geen 
negatieve gevolgen heeft voor het aspect 'cultuurhistorie'.

4.11  Verkeer / parkeren

Verkeer

Het plangebied wordt ontsloten via de Proodsweg. De Proodsweg is een rustige weg in 
het buitengebied met een maximale snelheid van 60 km/h. 

Om de verkeersgeneratie als gevolg van het plan te bepalen wordt aangesloten bij de 
CROW-normen die zijn opgenomen in CROW-publicatie 381 'Toekomstbestendig 
parkeren' (december 2018). Voor de twee functies zijn de volgende uitgangspunten 
aangehouden:

Uitgaande van de categorie 'Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, 
laboratorium, werkplaats)' gaat het om een toename van maximaal 10,9 
verkeersbewegingen in het buitengebied per 100 m² (worst-case scenario). 
Uitgaande van 150 m² kom dat neer op afgerond 16 verkeersbewegingen. 
Uitgaande van de categorie 'fitnessstudio/sportschool' gaat het om een toename 
van 7,0 verkeersbewegingen in het buitengebied per 100 m² (worst-case scenario). 
Uitgaande van 60 m² komt dat neer op afgerond 4 verkeersbewegingen.

Er zal nauwelijks sprake zijn van vrachtverkeer, waardoor het percentage vrachtverkeer 
op 0% gezet kan worden. In totaal gaat het derhalve om 20 verkeersbewegingen. Gelet 
op de huidige infrastructuur (Proodsweg) kan deze toename aan verkeersbewegingen 
eenvoudig via de bestaande infrastructuur worden afgewikkeld. Het aspect 'verkeer' 
levert geen belemmeringen op voor dit plan. 

Parkeren

Om het aantal parkeerplaatsen als gevolg van het plan te bepalen wordt aangesloten bij 
de CROW-normen die zijn opgenomen in CROW-publicatie 381 'Toekomstbestendig 
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parkeren' (december 2018). De volgende uitgangspunten zijn aangehouden:
Uitgaande van de categorie 'Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, 
laboratorium, werkplaats)' gaat het om 2,6 parkeerplaatsen in het buitengebied per 
100 m². Uitgaande van 150 m² komt dat neer op afgerond 4 parkeerplaatsen. 
Uitgaande van de categorie 'fitnessstudio/sportschool' gaat het om 7,9 
parkeerplaatsen in het buitengebied per 100 m². Uitgaande van 60 m² komt dat 
neer op afgerond 5 parkeerplaatsen.

De totale parkeerbehoefte bedraagt derhalve afgerond 9 parkeerplaatsen. Op het erf is 
voldoende ruimte om in de benodigde parkeerbehoefte te voorzien. Derhalve kan 
geconcludeerd worden dat het aspect 'parkeren' geen belemmering vormt voor de 
uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Planopzet en systematiek

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

5.2  Toelichting op de regels

5.2.1  Opbouw

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

Inleidende regels
Begrippen

In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het 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. 

Wijze van meten

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

Bestemmingsregels

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

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

bouwregels:

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

afwijken van de bouwregels:

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

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

afwijken van de gebruiksregels:

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

wijzigingsregels

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

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel:

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

Algemene bouwregels:

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

Algemene gebruiksregels:

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

Algemene afwijk ingsregels:

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

Algemene wijzigingsregels:

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

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht:

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

Slotregel: 

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

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

Bestemmingen
Wonen - Vab

De gronden in dit bestemmingsplan met de bestemming wonen zijn bestemd voor 
maximaal één woning per bestemmingsvlak, waarbij inwoning is toegestaan. Ter 
plaatse van de aanduiding 'personal sportstudio' is een personal sportstudio als 
nevenactiviteit toegestaan. De maximale oppervlakte van bebouwing die in gebruik mag 
zijn voor een personal sportstudio mag maximaal 60 m² bedragen. Ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van - opslag' is tevens opslag ten behoeve van een 
werkplaats en kantoor toegestaan. Deze mag maximaal 150 m² bedragen.

In de bouwregels zijn de voor alle bouwwerken van toepassing zijnde bouwregels 
opgenomen. In de regels is onderscheid gemaakt in de bouwregels voor 
hoofdgebouwen en ondergeschikte gebouwen.

Waarde - Archeologische verwachting 1

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.

Waarde - Archeologische verwachting 3

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 3' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming 
en veiligstelling van archeologische waarden.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, 
eerste lid, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden 
naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt 
dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet 
besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter 
uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een 
bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten 
van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en 
regels niet noodzakelijk is.

De gemeentelijke kosten, waaronder leges en planschadekosten, komen voor rekening 
van de aanvrager. Hiermee is het kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op 
grond van artikel 6.12, lid 2 onder a besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Vooroverleg

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

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

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft in juli 2016 een uitzonderingslijst opgesteld van 
categorieën bestemmingsplannen en projectbesluiten van lokale aard waarvoor 
vooroverleg niet noodzakelijk is. Het plan valt onder categorie B onder 5, waardoor 
vooroverleg niet nodig is.

Waterschap Vechtstromen
Op 29-01-2020 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het 
waterschap Vechtstromen. De conclusie van die digitale toets is dat het waterschap 
een positief advies geeft. Hiermee is voldaan aan het verplichte vooroverleg. 

7.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 6 januari 2022 tot en met 17 
februari 2022 ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar 
zienswijze ten aanzien van dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn 
van de terinzagelegging is één zienswijze binnengekomen. Op grond van de 
bevindingen naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen is het bestemmingsplan 
gewijzigd vastgesteld. De reactie op de zienswijze is opgenomen in Bijlage 5.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Verkennend bodemonderzoek
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1 INLEIDING 
 

In opdracht van Kemp B.V. is door Bodemportaal B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het 

perceel Proodsweg 7 te Ambt-Delden.  

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen sloop en herbouw van enkele 

opstallen op het terrein. Vanuit de gewijzigde functie en bestemming van het terrein is door de gemeente 

Hof van Twente een verkennend bodemonderzoek voorgeschreven. Het onderzoek heeft als doel, inzicht te 

verschaffen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de te slopen en herbouwen 

opstallen, teneinde vast te kunnen stellen of deze al dan niet een belemmering vormt voor de beoogde 

nieuwbouw. 

 

In de door de gemeente Hof van Twente opgestelde anterieure overeenkomst is aangegeven dat het 

verkennend bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd conform de NEN 5725, 5740 en 5707. De gekozen 

onderzoeksopzet is op voorhand met de gemeente afgestemd, waarbij is overeengekomen dat de twee 

nieuwbouwlocaties gezamenlijk, als zijnde één locatie, mogen worden onderzocht. 

 

 

1.1 Voorwaarden en uitgangspunten 

Bij een verkennend bodemonderzoek dienen de volgende normen te worden gevolgd.  

- Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform de richtlijnen in de 

Nederlandse Eind Norm (NEN) 5725 (2017): “Bodem, leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek 

bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek” te worden verricht. 

- Het verkennend bodemonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind Norm 

(NEN) 5740+A1 2016: “Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”. 

- Het verkennend en aanvullend asbestonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de 

Nederlandse Eind Norm (NEN) 5707: Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen 

grond. 

 

Volledigheidshalve merken wij op dat Bodemportaal B.V. een onafhankelijk opererend adviesbureau is, 

welke op geen enkele wijze verbonden is met de opdrachtgever voor het onderzoek of de eigenaar van de 

onderzoekslocatie. 

 

1.2 Indeling rapportage 

In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en het vooronderzoek. Vervolgens 

komen de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan bod. De rapportage 

wordt afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijbehorende conclusies en 

aanbevelingen.  
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2 VOORONDERZOEK  
 

2.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725:2017. Onderstaand zijn de typen vooronderzoek 

opgenomen: 

 

Onderzoeksaspecten Aanleidingen tot vooronderzoek 

 
A B C D E F G 

1. Locatiegegevens Eigendomssituatie O O      

Hoogteligging     ✓   

2. Bodemopbouw en 

geohydrologie 

Bodemopbouw ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

Antropogene lagen in de bodem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Geohydrologie ✓ ✓      

3. Verwachting t.a.v. de 

bodemkwaliteit 

Geval van ernstige bodemverontreiniging? ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kwaliteit o.b.v. BKK ✓ O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

4. Gebruik en beïnvloeding 

van de locatie, verdachte 

situatie, activiteiten, ongewoon 

voorval 

Voormalig ✓ O ✓ ✓ ✓  ✓ 

Huidig ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

Toekomst  ✓   O   

Asbestverdacht? ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Terreinverkenning 
A. bodemonderzoek, par. 6.2.1 
B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2 
C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3 
D. partijkeuring, par. 6.2.4 
E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5 
F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6 
G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7 

✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en 

gemotiveerd  

O Optioneel 

 

In het kader van het vooronderzoek (standaard vooronderzoek A) is informatie ingewonnen uit de volgende 

bronnen: 

- informatie van de opdrachtgever; 

- informatie uit eerdere bodemonderzoeken; 

- informatie vanuit de omgevingsrapportage Provincie Overijssel; 

- informatie van het kadaster; 

- informatie bodemloket (www.bodemloket.nl); 

- topografische kaarten (www.topotijdreis.nl);  

- interpreteren van geohydrologische kaarten; 

- een locatie-inspectie (voorafgaand aan veldwerk) 

 

2.2  Bekende gegevens 

De locatie is gelegen aan de Proodsweg 7 te Ambt Delden. Het perceel heeft een totale oppervlakte van 

26.780 m2. In verband met de verbouw van diverse opstallen op het terrein zal het bodemonderzoek zich 

alleen op de twee bouwlocaties richten. Dit te onderzoeken terreindeel heeft een oppervlakte van 500 m2 en 

betreft de locaties waar een berging/werkplaats en een sportstudio worden gerealiseerd. 
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Op een deel van het perceel is in 2006 bodemonderzoek verricht (Verkennend bodemonderzoek woonhuis 

Proodsweg 7 te Ambt Delden, Oranjewoud, projectnummer: 151592, 10 augustus 2006). Het onderzoek 

betrof de locatie rondom de woning en de toenmalige stal, welke later tot woonhuis is verbouwd. Met het 

bodemonderzoek zijn in de grond geen verhoogde gehalten van de onderzochte stoffen aangetoond. In het 

grondwater zijn licht verhoogde gehalte chroom, koper en nikkel vastgesteld. Deze gehalten waren destijds 

geen aanleiding voor het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek. 

 

Uit historische kaarten vanuit topotijdreis.nl zijn de eerste contouren van het perceel rond 1850 zichtbaar. In 

1891 zijn de eerste gebouwen in de omgeving ingetekend. De eerste zichtbare bebouwing op het perceel is 

op de kaart van 1955 zichtbaar, waarna in 1965 ook de bijgebouwen zijn ingetekend. Deze situatie is tot op 

heden vrijwel ongewijzigd gebleven.  

 

In bijlage 6 zijn de resultaten van het historisch onderzoek opgenomen. Voor de topografische kaarten 

(diverse jaartallen) wordt verwezen naar bijlage 7.  

 

Op basis van dinoloket blijkt de bodemopbouw tot circa 15 meter (onderzijde boring) uit diverse gradaties 

zand te bestaan. Voor het bodemprofiel wordt verwezen naar bijlage 8. De regionale 

grondwaterstromingsrichting is globaal noordwestelijk. De stromingsrichting van het ondiepe (freatisch) 

grondwater wordt beïnvloed door lokale factoren en diverse sloten en vaarten in de omgeving van het 

perceel, waaronder het Twentekanaal. 

 

In de diverse opstallen zijn asbesthoudende materialen toegepast. Aan de buitenzijde van de opstallen is 

asbesthoudende dakbedekking, zonder dakgoten, waarneembaar. 

 

2.3 Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese 

 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 

verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. Op 

basis van de beschikbare informatie is hierbij de onderzoeksstrategie voor een ‘onverdachte niet-lijnvormige 

locatie (ONV-NL) gehanteerd, waarbij de locatie op basis van de aanwezigheid van opstallen met 

asbesthoudende materialen als verdacht voor de aanwezigheid van asbest in de bodem wordt beschouwd.  

 

Vanuit de verdenking van de aanwezigheid van asbest in de bodem zijn tijdens de veldwerkzaamheden 

geen boringen verricht, maar is de grond vanuit inspectiegaten van 30x30x50 cm bemonsterd. Hiermee is 

aangesloten op de richtlijnen van de Nederlandse Eind Norm (NEN) 5707: Inspectie en monsterneming van 

asbest in bodem en partijen grond. In verband met de asbesthoudende daken is er tijdens de 

veldwerkzaamheden ook specifiek gekeken naar de aanwezigheid van asbest onder deze asbesthoudende 

dakbedekkingen.  

 

NB: Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie 

(gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN 5740 en 5707), die is gericht op een indicatieve beoordeling van 

de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden te worden met een zeker restrisico. 

Tevens wordt erop gewezen, dat onderhavig onderzoek een momentopname is. 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
 

3.1 Algemeen 

 

De uit te voeren veldwerkzaamheden en het chemisch onderzoek van het actualiserend en aanvullend 

bodemonderzoek staat weergegeven in tabel 3.1.  

 

De veldwerkzaamheden (plaatsen sleuven, boringen en herbemonsteren bestaande peilbuizen) zijn 

uitbesteed aan Bodemvisie B.V. en uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 

2018. De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 beschrijft de uitvoering van het veldwerk volgens de geldende 

NEN- en NPR normen. Voor deze protocollen is Bodemvisie B.V. in het bezit van een procescertificaat 

(certificaatnummer: VB-079/6). 

 

Bodemvisie B.V. is een onafhankelijk opererend adviesbureau dat op geen enkele wijze verbonden is met 

de opdrachtgever c.q. eigenaar van de onderzoekslocatie. De chemische analyses zijn uitgevoerd door het 

de door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium van Al-West te Deventer.  
 
Tabel 3.1: beoogd onderzoeksprogramma 
 

Proodsweg 7 te 
Ambt Delden 

Bodemlaag Te verrichten onderzoek Aantal 
analyses 

Analysepakket 

Ambt Delden 
Sectie P, nr. 76 

Bovengrond 
 

Ondergrond 
Grondwater 

3 x inspectiegat 0,3 x 0,3 x 0,5 m-mv 
 
1 x boring 0,5 tot 2,0 m-mv 
1 x boring met peilbuis 

2 
1 
1 
1 

standaardpakket grond, asbest 5898 
asbest verzamelmonster 
standaardpakket grond, asbest 5898 
standaardpakket grondwater 

Toelichting op tabel: 

Standaardpakket grond:  metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK (VROM 
10), minerale olie, PCB’s; 

Standaardpakket grondwater:  metalen, vluchtige aromaten (BTEXN en styreen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (18 
verbindingen), minerale olie. 

 

3.2 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd op 12 mei 2020 (verrichten inspectiegaten, doorzetten boringen en plaatsen 

peilbuis) door de heer D.P. Pilat van Bodemvisie B.V.. Het grondwater uit de geplaatste peilbuis op 20 mei 

2020 door de heer W.J. Slouwerhof van Bodemvisie B.V. bemonsterd. 

 

De locaties van de inspectiegaten en de peilbuis staan weergegeven in bijlage 2.  

 

Het opgeboorde en/of ontgraven materiaal is beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk waarneembare 

verontreinigingen. De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, die zijn opgenomen 

als bijlage 3. De globale bodemopbouw en de relevante zintuiglijke waarnemingen zijn beschreven in 

paragraaf 4.1. 
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Voor het vaststellen van een eventueel aanwezige olieverontreiniging is gebruik gemaakt van de olie-op-

water-test. De grootte en de kleurschakering van de oliefilm op het werkwater geven een indicatie van de 

mate van verontreiniging. Voor het laboratoriumonderzoek zijn uit iedere boring, per halve meter, 

grondmonsters genomen. Bodemlagen met afwijkende kenmerken (textuur, kleur, aanwezigheid 

bodemvreemd materiaal, etc.) zijn apart bemonsterd. 

 

3.3 Chemisch-analytisch onderzoek 

De samenstelling van de analysepakketten is als volgt: 

Standaardpakket grond: 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK); 

- PCB’s (Polychloorbifenyl); 

- minerale olie (GC). 

 

Standaardpakket grondwater: 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; 

- minerale olie (GC). 

 

Standaardpakket asbest in grond: (NEN 5898) 

 

3.4 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Wet Bodembescherming. Een beschrijving 

van de toetsingswaarden is hieronder weergegeven: 

 

Achtergrondwaarden (AW) (alleen voor grond) 

De achtergrondwaarden geven de milieuhygiënische kwaliteit voor bodem, waarop geen locatie-specifieke 

bodembelasting is opgetreden. De achtergrondwaarden geven derhalve de gemiddelde gehalten van de parameters in 

gebieden, waarin geen antropogene beïnvloeding van de bodem heeft plaatsgevonden. 

 

Streefwaarden (S) (alleen voor grondwater) 

De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden hebben 

betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke 

milieus voorkomen. Ook is er een risicobenadering in de streefwaarden geïntegreerd. 

 

Tussenwaarden (T) 

De tussenwaarde ofwel het criterium voor nader onderzoek (gemiddelde van achtergrond- en interventiewaarde) is 

vastgesteld om aan te geven dat een nader onderzoek nodig is. Voor stoffen waarvoor geen achtergrondwaarde is 

vastgesteld, dient ½ (interventiewaarde) gehanteerd te worden. 

 

Interventiewaarden (I) 

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven sprake is van ernstige 

bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond een bodemvolume van 25 m³ of voor grondwater een 

bodemvolume van 100 m³ overschrijdt, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
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Voor asbest geldt dit omvangscriterium niet en is er al sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging, als de interventiewaarde in enig bodemvolume wordt overschreden. In bijzondere 

situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige 

verontreiniging. 

 

De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid en het ecosysteem. De 

achtergrond- en interventiewaarden in de grond zijn gerelateerd aan het gehalte aan lutum en organische 

stof (humus) van de bodem.  

 

Wanneer een gehalte tussen de achtergrondwaarde/ streefwaarde en de tussenwaarde ligt, wordt dit in de 

tekst aangeduid als een licht verhoogd gehalte. Een gehalte tussen de tussenwaarde en de 

interventiewaarde wordt aangeduid als een matig verhoogd gehalte. Een gehalte boven de 

interventiewaarde wordt aangeduid als een sterk verhoogd gehalte. 

 

Het toetsingskader bevat een aantal voorschriften voor toetsing in het geval het gehalte/ de concentratie van 

één parameter of de gehalten/ concentraties van één of meer stoffen behorend bij een somparameter 

beneden de detectiegrens liggen. In dit geval dient de detectiegrens met een factor 0,7 vermenigvuldigd te 

worden en vervolgens getoetst. In de onderhavige rapportage zijn overschrijdingen van de achtergrond- of 

streefwaarden, die uitsluitend het gevolg van dergelijke statistische bewerkingen, genegeerd. Dergelijke 

toetsingsresultaten hebben ons inziens geen toegevoegde waarde. Uitsluitend, wanneer sprake is van 

significante overschrijding van de toetsingswaarden door de detectiegrenzen, worden waarden beneden 

detectiegrenzen behandeld. 
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4 RESULTATEN 
 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per te onderscheiden bodemlaag omschreven. In tabel 4.1 

is de globale bodemopbouw weergegeven zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden is aangetroffen. In 

tabel 4.2 zijn de resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater weergegeven. 

 
Tabel 4.1: globaal overzicht bodemopbouw 

Diepte (m-mv) Samenstelling 

0,0 – 0,7 zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin  

0,7 – 0,9 zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, neutraal bruin 

0.9 – 2,0 zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal beige/creme 

2,0 – 3,2* zand, matig fijn, zwak siltig, grijs 

Toelichting tabel: 
m-mv: meter minus maaiveld 
*:                maximale boordiepte 

 

Ter plaatse van de boringen 1-02 en 1-03 (locatie beoogde sportstudio) zijn sterke bijmengingen met asbest 

in de bodem waargenomen. Van het visueel waargenomen asbestverdachte materiaal (> 20 mm) zijn in het 

veld verzamelmonsters samengesteld. Ter plaatse van de boringen op het terreindeel van de beoogde 

werkplaats zijn geen bijmengingen met asbest waargenomen.  

 

In tabel 4.2 zijn de resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 4.2: resultaten van metingen aan het grondwater 

Peilbuis nr. 
Filterdiepte 

(m-mv) 
Grondwaterstand 

(m-mv) 
pH-waarde 

( -/-) 
Troebelheid 

(NTU) 

EC 
(µS/cm) 

2-01 2,2-3,2 1,63 6,94 - 428 

Toelichting tabel: 
m-mv: meter minus maaiveld 

 

4.2 Analyseresultaten grond reguliere parameters 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In bijlage 5 zijn de analyseresultaten getoetst aan de 

achtergrond- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.3 opgesomd. 

 

Tabel 4.3: Getoetste analyseresultaten grond  

Monstersamenstelling 
Traject 

(m-mv) 
Analyses >AW >T >I 

mp 1-01, 1-02 en 2-01 0,0 – 0,5 NEN 5740 zink, minerale olie en PAK - - 

mp 1-03, 2-02 en 2-03 0,0 – 0,5 NEN 5740 zink, minerale olie en PAK - - 

mp 1-02 en 2-01 0,5 – 2,0 NEN 5740 - - - 

 
Toelichting tabel: 
m-mv: meter minus maaiveld 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de beide mengmonsters van de bovengrond die zijn geanalyseerd op de 

standaard NEN bodemparameters, licht verhoogde gehaltes zink, minerale olie en PAK worden aangetoond. 

In het mengmonster van de ondergrond zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte stoffen 

aangetoond. 
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4.3 Analyseresultaten asbest in grond 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde 

interventiewaarde voor asbest in grond en/of puin. De interventiewaarde voor asbest is in de Circulaire 

bodemsanering 2013 vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 

maal de amfiboolasbestconcentratie). Dit is gelijk aan de hergebruikswaarde volgens de Regeling 

bodemkwaliteit. Als triggerwaarde voor het uitvoeren van nader asbestonderzoek is gesteld op 0,5 x de 

interventiewaarde (50 mg/kg.ds. gewogen). 

 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In de rekensheets in bijlage 5 zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.4 

opgesomd. 

 
Tabel 4.4: Analyseresultaten grove fractie (> 20 mm) 

Deellocatie Inspectiegat Traject 
(m-mv) 

Gewicht 
(gr) 

Aantal 
stukken 

Type Hecht- 
gebonden 

Totaal (gr) 
(serpentijn+amfibool) 

RE1 mp 1-02 0,1 – 0,5 49,4 2 chrysotiel H 3,7 

Toelichting 
H: goed hechtgebonden; 
NH: slecht hechtgebonden 
-: niet aantoonbaar. 

 

Uit de bovenstaande analyseresultaten en uit de certificaten in bijlage 4 blijkt dat het bemonsterde 

(golf)plaatmateriaal uit de diverse monsterpunten en sleuven uit 7,5% goed hechtgebonden chrysotiel 

(serpentijnasbest) bestaat.  

 

De analysecertificaten van de grond- en/of puinmonsters (fijne fractie < 20 mm) zijn opgenomen in bijlage 4. 

De analyseresultaten zijn opgenomen in tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5: Analyseresultaten fijne fractie (< 20 mm) 

Deellocatie Inspectiegat Traject 
(m-mv) 

Zintuiglijk Hecht-
gebonden 

Gewogen gehalte 
asbest fijne fractie 
<20 mm (mg/kg) 

RE1 mp 1-02 0,1-0,5 Sterke bijmengingen met asbest H 150 

RE1 mp 2-01 t/m 2-03 0,0-0,1 Geen bijmengingen met asbest NH 11 

Toelichting tabel 
m-mv: meter beneden maaiveld; 
na: niet aantoonbaar; 
H: goed hechtgebonden; 
NH: slecht hechtgebonden 
*: monster bevat niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal.  
 
 

4.4 Toetsing analyseresultaten asbest in grond 

In tabel 4.6 zijn de gewogen gehalten asbest (grove en fijne fractie) in grond weergegeven. Indien er sprake 

is van asbesthoudend materiaal in de fractie >20 mm, dient het gewogen gemiddelde van de fractie <20 mm 

en de fractie >20 mm te worden berekend. Deze berekening is opgenomen in bijlage 5.  

 

In de berekening is rekening gehouden met in totaal 20 stukjes asbest die zijn aangetroffen, met een totaal 

gewicht van 1,2 kg. Van het aangetroffen asbest zijn twee stukjes met een gewicht van 49,4 gram bij het 

laboratorium aangeleverd. 
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Tabel 4.6: Analyseresultaten gewogen gemiddelde 

Deel- 
locatie 

inspectiegat 
Traject 
(m-mv) 

Totaal gewogen gehalte asbest fijne + grove fractie 
mg/kg.ds 

(incl. correctie) 

RE1 mp 1-02 0,10-0,50 2.050,7 

Toelichting tabel 
m-mv: meter beneden maaiveld; 
-: niet aangetoond. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat er in het grondmonsters afkomstig van mp 1-02 (beoogde sportstudio) 

sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde voor asbest. Vanuit de visuele waarnemingen 

blijkt er ter plaatse van mp 1-03 ook sprake is van sterke visueel waarneembare bijmengingen met asbest, 

waarmee de ophooglaag/puinverharding ter plaatse van dit monsterpunt eveneens als sterk met asbest 

verontreinigd moet worden beschouwd. 

 

Vanuit de visuele waarnemingen en de analyseresultaten van het grondmengmonster afkomstig van de 

toplaag ter plaatse van de monsterpunten mp 2-01 t/m 2-03 (beoogde werkplaats) wordt geen sterke 

verontreiniging met asbest in de grond verwacht. 

 

4.5 Analyseresultaten grondwater 

De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.8 opgesomd. 

 

Tabel 4.8: Getoetste analyseresultaten grondwater 

Watermonster Filterdiepte (m-mv) >S >I 

PB 2-01 2,2 - 3,2 barium - 

 

In het grondwatermonster, afkomstig uit peilbuis 2-01, is ten opzichte van de streefwaarden, een licht 

verhoogd gehalte barium aangetoond. Van de overig geanalyseerde parameters zijn geen gehalten boven 

de geldende streefwaarden aangetoond.  

 

Aangezien barium niet in een significant verhoogde gehalte in de grond is aangetroffen en er geen 

aanwijsbare bron bekend is die de aanwezigheid van deze stof zou kunnen verklaren, wordt aangenomen 

dat de verhoogde concentratie een natuurlijke oorsprong heeft. Ook zou sprake kunnen zijn van een (nog) 

niet volledig hersteld chemisch bodemevenwicht, na plaatsing van de peilbuis. 

 

4.6  Toetsing hypothese 

Op basis van de onderzoeksresultaten dient de hypothese "onverdacht" voor de reguliere parameters op 

onderzoekslocatie, formeel gezien worden verworpen. Dit in verband met het aangetoonde licht verhoogde 

gehalte zink, minerale olie en PAK in de bovengrond en het licht verhoogde gehalte barium in het 

grondwater. 

 

De hypothese dat het perceel met betrekking tot de aanwezigheid van asbest in de bodem “verdacht” is, 

wordt vanuit de onderzoeksresultaten bevestigd.  
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5 CONCLUSIES EN ADVIES 
 

In opdracht van Kemp B.V. is door Bodemportaal B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het 

perceel Proodsweg 7 te Ambt-Delden.  

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen sloop en herbouw van enkele 

opstallen op het terrein. Vanuit de gewijzigde functie en bestemming van het terrein is door de gemeente 

Hof van Twente een verkennend bodemonderzoek voorgeschreven. Het onderzoek heeft als doel, inzicht te 

verschaffen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de te slopen en herbouwen 

opstallen, teneinde vast te kunnen stellen of deze al dan niet een belemmering vormt voor de beoogde 

nieuwbouw. 

 

In de door de gemeente Hof van Twente opgestelde anterieure overeenkomst is aangegeven dat het 

verkennend bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd conform de NEN 5725, 5740 en 5707. De gekozen 

onderzoeksopzet is op voorhand met de gemeente afgestemd, waarbij is overeengekomen dat de twee 

nieuwbouwlocaties gezamenlijk, als zijnde één locatie, mogen worden onderzocht. 

 

Het vooronderzoek is conform de richtlijnen in de Nederlandse Eind Norm (NEN) 5725 (2017): “Bodem, 

leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek” verricht. 

Het aanvullend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NTA 5755: 2010 strategie voor 

het uitvoeren van nader onderzoek – onderzoek naar de ernst en omvang van bodemverontreiniging. Het 

verkennend en aanvullend asbestonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen in de Nederlandse Eind 

Norm (NEN) 5707: Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de beide mengmonsters van de bovengrond die zijn geanalyseerd op de 

standaard NEN bodemparameters, licht verhoogde gehaltes zink, minerale olie en PAK worden aangetoond. 

In het mengmonster van de ondergrond zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte stoffen 

aangetoond. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat er in het grondmonsters afkomstig van mp 1-02 (beoogde sportstudio) 

sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde voor asbest. Vanuit de visuele waarnemingen 

blijkt er ter plaatse van mp 1-03 ook sprake is van sterke visueel waarneembare bijmengingen met asbest, 

waarmee de ophooglaag/puinverharding ter plaatse van dit monsterpunt eveneens als sterk met asbest 

verontreinigd moet worden beschouwd. 

 

Vanuit de visuele waarnemingen en de analyseresultaten van het grondmengmonster afkomstig van de 

toplaag ter plaatse van de monsterpunten mp 2-01 t/m 2-03 (beoogde werkplaats) wordt geen sterke 

verontreiniging met asbest in de grond verwacht. 

 

In het grondwatermonster, afkomstig uit peilbuis 2-01, is ten opzichte van de streefwaarden, een licht 

verhoogd gehalte barium aangetoond. Van de overig geanalyseerde parameters zijn geen gehalten boven 

de geldende streefwaarden aangetoond.  

 

De aangetoonde licht verhoogde gehaltes zink, minerale olie en PAK zijn representatief voor de bebouwde 

omgeving en vormen geen aanleiding voor het uitvoeren van nader bodemonderzoek. 
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Aangezien barium niet in een significant verhoogde gehalte in de grond is aangetroffen en er geen 

aanwijsbare bron bekend is die de aanwezigheid van deze stof zou kunnen verklaren, wordt aangenomen 

dat de verhoogde concentratie barium in het grondwater een natuurlijke oorsprong heeft. Ook zou sprake 

kunnen zijn van een (nog) niet volledig hersteld chemisch bodemevenwicht, na plaatsing van de peilbuis. 

Nader bodemonderzoek naar dit licht verhoogde gehalte barium wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 

 

De sterk verhoogde gehaltes asbest in de bodem ter plaatse van de beoogde sportstudio moeten vanuit de 

geldende wet- en regelgeving (Wet bodembescherming), voorafgaand aan de realisatie van de sportstudio 

worden gesaneerd. De feitelijke beslissing hieromtrent ligt echter bij de gemeente Hof van Twente.  

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat rekening gehouden dient te worden gehouden met het gegeven, 

dat bij eventuele toekomstige grondwerkzaamheden mogelijk aanvullende analyses noodzakelijk zijn en de 

grond mogelijk niet zonder restricties buiten de locatie kan worden toegepast. Het Besluit Bodemkwaliteit 

zal dan van kracht kunnen worden. 

 

Bij het afvoeren van grond vanaf het perceel dient tevens rekening te worden gehouden met het tijdelijk 

handelingskader PFAS/PFOA, waardoor de bodem voorafgaand aan toepassing buiten de locatie 

aanvullend op deze parameters dient te worden onderzocht. 

 

Naar verwachting zijn de analyseresultaten van onderhavig bodemonderzoek wel afdoende voor de afvoer 

van de sterk met asbest verontreinigde grond naar een hiertoe erkend verwerker. 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

BIJLAGE 1: REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE 





 

 

 

 

BIJLAGE 2: OVERZICHT LOCATIE MET MONSTERPUNTEN 
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BIJLAGE 3:  BOORPROFIELEN 
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zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

1

AM1

AM2

2

3

4

5

1

220

320

2 -0 2 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -0 5 -2 0 2 0

boorm eester D.P. Pila t

0

50

0

-10

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, bv: 14.0%, donker bruin, 
ow: geen, zwak wortels, resten puin, 
schep

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, bv: 13.0%, neut raal bruin, 
ow: geen, schep

AM1

1
AM2

2 -0 3 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -0 5 -2 0 2 0

boorm eester D.P. Pila t

0

50

0

-10

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, bv: 14.0%, neut raal bruin, 
ow: geen, zwak wortels, resten puin, 
schep

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, bv: 11.0%, neut raal bruin, 
ow: geen, zwak wortels, resten 
plast ic, sporen puin, schep

AM1

1
AM2



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

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



peilbuisgegevens

onderzoek Proodsweg 7 te Ambt Delden

projectcode BO72KE01

opdrachtgever -

datum 30 Mei 2020

opmerking -

plaatsing monstername

meetpunt 2-01

naam 1

traject 220-320 cm-mv

datum -

materiaal HDPE

doorloop goed

hoogte -

ec -

diameter 32 mm

bentoniet

grind

opmerking -

meetpunt 2-01

naam 1

traject 220-320 cm-mv

datum 20 Mei 2020

gws 163 cm

ref. gws maaiveld

ph 6.94

ec 428 us/liter

troebelheid -

temperatuur 12.5 Celsius

pompmethode -

volume -

belucht nee

drijflaag -

monsternemer W.J. Slouwerhof

opmerking -



 

 

 

 

BIJLAGE 4:  ANALYSECERTIFICATEN 



Geachte heer, mevrouw,

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.

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

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

28.05.2020Datum

35009229Relatienr

943578Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   943578   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35009229 Bodemportaal B.V.

Uw referentie BO72KE01 Proodsweg 7 te Ambt Delden BO720KE01

Opdrachtacceptatie 18.05.20

Monsternemer Opdrachtgever

Bodemportaal B.V. 
Deventerweg 5 A
7396 AX Terwolde

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% 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

752082 752087 752091 752100 752101

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
mp 1-01, 1-02 en 2-01 (0,0 tot 0,5 m-mv), 1-
01: 5-20, 1-01: 20-50, 1-02: 0-50, 2-01: 0-50

mp 1-03, 2-02 en 2-03 (0,0 tot 0,5 m-mv), 1-
03: 0-50, 2-02: 0-50, 2-03: 0-50

mp 1-02 en 2-01 (0,5 tot 2,0 m-mv), 1-02: 50-
70, 1-02: 70-90, 1-02: 90-140, 1-02: 140-190, 

2-01: 50-80, 2-01: 90-140, 2-01: 140-190, 2-01:
200-240

mp 1-02 (0,1 tot 0,5 m-mv), 1-02: 
10-50

mp 2-01 t/m 2-03 (0,0 tot 0,1 m-
mv), 2-01: 0-10

Opdracht   943578   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

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

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

++ ++ ++

88,0 83,4 86,5

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

3,3 2,2 <1,0

4,8   5,8   1,0   

++ ++ ++

27 28 <20

0,31 0,25 <0,20

<3,0 <3,0 <3,0

12 14 <5,0

<0,05 0,09 <0,05

31 29 <10

<1,5 <1,5 <1,5

<4,0 <4,0 <4,0

91 110 27

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

0,23 0,22 <0,050

0,22 0,31 <0,050

0,19 0,34 <0,050

0,17 0,14 <0,050

0,30 0,22 <0,050

0,20 0,19 <0,050

0,45 0,38 <0,050

0,24 0,22 <0,050

0,094 <0,050 <0,050

2,1   2,1   0,35   

280 130 <35

44 * <3 * <3 *

x) x) x)

#) #) #)

752082

752087

752091

752100

752101

12.05.2020

12.05.2020

12.05.2020

12.05.2020

12.05.2020

mp 1-01, 1-02 en 2-01 (0,0 tot 0,5 m-mv), 1-01: 5-20, 1-01: 20-50, 1-02: 0-50, 2-01: 0-50

mp 1-03, 2-02 en 2-03 (0,0 tot 0,5 m-mv), 1-03: 0-50, 2-02: 0-50, 2-03: 0-50

mp 1-02 en 2-01 (0,5 tot 2,0 m-mv), 1-02: 50-70, 1-02: 70-90, 1-02: 90-140, 1-02: 140-190, 2-01: 50-80, 2-01: 90-140, 2-01: 140...

mp 1-02 (0,1 tot 0,5 m-mv), 1-02: 10-50

mp 2-01 t/m 2-03 (0,0 tot 0,1 m-mv), 2-01: 0-10

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% 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

752102

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
mp 1-02 (0,1 tot 0,5) verzamelmonsters, 1-02:

10-50

Opdracht   943578   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

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

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

752102 12.05.2020 mp 1-02 (0,1 tot 0,5) verzamelmonsters, 1-02: 10-50

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

Aanvullende asbestgegevens

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

g

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

g

g

g

g

g

g

g

g

752082 752087 752091 752100 752101

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
mp 1-01, 1-02 en 2-01 (0,0 tot 0,5 m-mv), 1-
01: 5-20, 1-01: 20-50, 1-02: 0-50, 2-01: 0-50

mp 1-03, 2-02 en 2-03 (0,0 tot 0,5 m-mv), 1-
03: 0-50, 2-02: 0-50, 2-03: 0-50

mp 1-02 en 2-01 (0,5 tot 2,0 m-mv), 1-02: 50-
70, 1-02: 70-90, 1-02: 90-140, 1-02: 140-190, 

2-01: 50-80, 2-01: 90-140, 2-01: 140-190, 2-01:
200-240

mp 1-02 (0,1 tot 0,5 m-mv), 1-02: 
10-50

mp 2-01 t/m 2-03 (0,0 tot 0,1 m-
mv), 2-01: 0-10

Opdracht   943578   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

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)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Asbest verzamelmonster

Som gewogen asbest

Monstermassa droog

Droge stof

Gemeten Serpentijn

Gemeten Serpentijn ondergrens

Gemeten Serpentijn bovengrens

Gemeten Amfibool

Gemeten Amfibool ondergrens

Gemeten Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

Gevonden Serpentijn

Gevonden Serpentijn ondergrens

Gevonden Serpentijn bovengrens

Gevonden Amfibool

Gevonden Amfibool ondergrens

Gevonden Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

S

S

S

S

S

S

S

S

S

180 * <3 * <3 *

11 * 12 * <4 *

7 * 14 * <5 *

16 * 40 * <5 *

22 * 43 * 10 *

9 * 17 * 8 *

<5 * <5 * <5 *

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

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

<0,0010 0,0019 <0,0010

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

<0,0010 0,0024 <0,0010

<0,0010 0,0017 <0,0010

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

0,0049   0,0088   0,0049   

++ ++

150 11

11312 12930

84,9 92,7

37 11

26 8,3

49 15

11 <0,10

5,5 <0,10

17 0,20

47 <1,0

<1,0 11

#) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

Aanvullende asbestgegevens

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

g

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

g

g

g

g

g

g

g

g

752102

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

mp 1-02 (0,1 tot 0,5) verzamelmonsters, 1-02:
10-50

Opdracht   943578   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

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)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Asbest verzamelmonster

Som gewogen asbest

Monstermassa droog

Droge stof

Gemeten Serpentijn

Gemeten Serpentijn ondergrens

Gemeten Serpentijn bovengrens

Gemeten Amfibool

Gemeten Amfibool ondergrens

Gemeten Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

Gevonden Serpentijn

Gevonden Serpentijn ondergrens

Gevonden Serpentijn bovengrens

Gevonden Amfibool

Gevonden Amfibool ondergrens

Gevonden Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

S

S

S

S

S

S

S

S

S

zie bijlage

3,7

2,5

4,9

0,0

0,0

0,0

3,7

0,0
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#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 19.05.2020
Einde van de analyses:  28.05.2020

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. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen: 

Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI: 

eigen methode: 

<Geen informatie>: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Som gewogen asbest

Asbest verzamelmonster

Monstermassa droog Droge stof Gemeten Serpentijn

Gemeten Serpentijn ondergrens Gemeten Serpentijn bovengrens

Gemeten Amfibool Gemeten Amfibool ondergrens

Gemeten Amfibool bovengrens Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden Gevonden Serpentijn

Gevonden Serpentijn ondergrens Gevonden Serpentijn bovengrens

Gevonden Amfibool Gevonden Amfibool ondergrens

Gevonden Amfibool bovengrens Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C16 * Koolwaterstoffractie C16-C20 *

Koolwaterstoffractie C20-C24 * Koolwaterstoffractie C24-C28 * Koolwaterstoffractie C28-C32 *

Koolwaterstoffractie C32-C36 * Koolwaterstoffractie C36-C40 *

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu)

Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) 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 PCB 52 PCB 101

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

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   943578   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.
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Bijlage bij Opdrachtnr. 943578 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Naftaleen 752082, 752087, 752091
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CHROMATOGRAM for Order No. 943578, Analysis No. 752082, created at 22.05.2020 06:27:01

Monsteromschrijving: mp 1-01, 1-02 en 2-01 (0,0 tot 0,5 m-mv), 1-01: 5-20, 1-01: 20-50, 1-02: 0-50, 2-01: 0-50

[@ANALYNR_START=752082]
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CHROMATOGRAM for Order No. 943578, Analysis No. 752087, created at 22.05.2020 06:27:01

Monsteromschrijving: mp 1-03, 2-02 en 2-03 (0,0 tot 0,5 m-mv), 1-03: 0-50, 2-02: 0-50, 2-03: 0-50

[@ANALYNR_START=752087]
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CHROMATOGRAM for Order No. 943578, Analysis No. 752091, created at 22.05.2020 05:52:22

Monsteromschrijving: mp 1-02 en 2-01 (0,5 tot 2,0 m-mv), 1-02: 50-70, 1-02: 70-90, 1-02: 90-140, 1-02: 140-190,

2-01: 50-80, 2-01: 90-140, 2-01: 140-190, 2-01: 200-240

[@ANALYNR_START=752091]
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Bijlage analyseresultaten asbest dra ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

752100 84,9 13322 11312

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,69 78,5 100 34 11 4 0 45 29 60

4 - 8 mm 0,96 108,8 100 1,6 0,5 3 0 2,1 1,5 2,7

2 - 4 mm 2,7 306,4 62 0,7 <0.1 6 2 0,8 0,4 1,8

1 - 2 mm 3,7 418,2 28 0,4 <0.1 8 5 0,4 0,2 1

0.5 mm - 1 mm 4,1 459,1 13 0,2 <0.1 2 2 0,2 <0.1 0,8

< 0.5 mm 87 9824,6 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11195,6 37 11 23 9 48 31 66,0

48 31 66

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

47 31 64

0,8 0,4 2,2

37 26 49

11 5,5 17

48 31 66

150 81 220

chrysotiel crocidoliet

6 3

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 

asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht 
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

losse vezels

Monster Nr.

dra

gehalte  (%)

mp 1-02 (0,1 tot 0,5 m-mv), 1-02: 10-50

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

ja

nee

asbestcement

asbestcement

interval (mg/kg ds)

ja
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

752101 92,7 13944 12930

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,59 76,1 100 2,8 0 1 2,8 2,3 3,4

4 - 8 mm 0,52 66,8 100 7 0 5 7 5,6 8,4

2 - 4 mm 0,56 72,2 64 0,4 <0.1 0 4 0,5 0,3 1,2

1 - 2 mm 1,1 144,2 27 0,4 0 4 0,4 0,2 1,1

0.5 mm - 1 mm 2,5 328,1 8 0,4 0 2 0,4 <0.1 1,5

< 0.5 mm 94 12107,45 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 12794,85 11 0 16 11 8,4 16,0

11 8,4 16

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

11 8,4 16

11 8,3 15

<0.1 <0.1 0,2

11 8,4 16

11 8 17

chrysotiel

3

nee

nee

board

verweerde plaat

interval (mg/kg ds)

nee

Monster Nr.

hmc

gehalte  (%)

mp 2-01 t/m 2-03 (0,0 tot 0,1 m-mv), 2-01: 0-10

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht 
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

board

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 752102

Datum onderzoek : 19-05-2020

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 2

gram 49,4

a 7,5 5 10

b

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 2 3,7 2,5 4,9

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 2 3,7 2,5 4,9

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel

49,4

MIN%Omschrijving soorten

mp 1-02 (0,1 tot 0,5) verzamelmonsters, 1-02: 10-50

Hechtgebonden asbest
MAX %

vlakke plaat

ja/nee type
gem %

-

-

- -

-

-
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Geachte heer, mevrouw,

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.

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

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

28.05.2020Datum

35009229Relatienr

944728Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   944728   Water

Opdrachtgever 35009229 Bodemportaal B.V.

Uw referentie BO72KE01 Proodsweg 7 te Ambt Delden BO720KE01

Opdrachtacceptatie 25.05.20

Monsternemer Opdrachtgever

Bodemportaal B.V. 
Deventerweg 5 A
7396 AX Terwolde

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice
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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

758498

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
Pb 2-01 (2,2 tot 3,2 m-mv), 2-01-1:

220-320

Opdracht   944728   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

71

<0,20

<2,0

3,2

<0,05

<2,0

<2,0

4,0

18

<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

#)

#)

#)

758498
Pb 2-01 (2,2 tot 3,2 m-mv), 2-01-1: 220-320

20.05.2020

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (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

758498

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 25.05.2020
Einde van de analyses:  28.05.2020

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. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Pb 2-01 (2,2 tot 3,2 m-mv), 2-01-1:
220-320

Opdracht   944728   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

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

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 *

#)
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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 *

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

Opdracht   944728   Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 944728, Analysis No. 758498, created at 26.05.2020 12:38:31

Monsteromschrijving: Pb 2-01 (2,2 tot 3,2 m-mv), 2-01-1: 220-320

[@ANALYNR_START=758498]
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BIJLAGE 5:  TOETSING ANALYSERESULTATEN 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 943578

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project BO72KE01 Proodsweg 7 te Ambt Delden BO720KE01

Datum binnenkomst 18.05.2020

Rapportagedatum 28.05.2020

CRM Dhr. Rudie Leuverink
 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 752082

Monsteromschrijving mp 1-01, 1-02 en 2-01 (0,0 tot 0,5 m-mv), 1-01: 5-20, 1-01: 20-50, 1-02: 0-50, 2-01: 0-50

Datum monstername 12.05.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 4,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 3,3 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 3,3 % Ds 3,3 %  N     
Cadmium (Cd) 0,31 mg/kg Ds 0,46 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW

Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,048 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW

Barium (Ba) 27 mg/kg Ds 90 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 6,46 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW

Zink (Zn) 91 mg/kg Ds 190 mg/kg Wonen N 140 720 0,086 > AW en <= T

Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 7,37 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW

Lood (Pb) 31 mg/kg Ds 45,4 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW

Koper (Cu) 12 mg/kg Ds 21,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW

Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

0,24 mg/kg Ds 0,24 mg/kg  N     

Chryseen 0,3 mg/kg Ds 0,3 mg/kg  N     
Fenanthreen 0,2 mg/kg Ds 0,2 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen 0,23 mg/kg Ds 0,23 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen 0,17 mg/kg Ds 0,17 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen 0,19 mg/kg Ds 0,19 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen 0,22 mg/kg Ds 0,22 mg/kg  N     
Fluorantheen 0,45 mg/kg Ds 0,45 mg/kg  N     
Naftaleen 0,094 mg/kg Ds 0,094 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

280 mg/kg Ds 583 mg/kg Niet toepasbaar N 190 5000 0,082 > AW en <= T

Koolwaterstoffractie
C10-C12

44 mg/kg Ds 91,7 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

180 mg/kg Ds 375 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

11 mg/kg Ds 22,9 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

7 mg/kg Ds 14,6 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

16 mg/kg Ds 33,3 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

22 mg/kg Ds 45,8 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

9 mg/kg Ds 18,8 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 7,29 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,46 ug/kg  N     
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  10,2 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  2,13 mg/kg Wonen N 1,5 40 0,016 > AW en <= T

 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 752087

Monsteromschrijving mp 1-03, 2-02 en 2-03 (0,0 tot 0,5 m-mv), 1-03: 0-50, 2-02: 0-50, 2-03: 0-50

Datum monstername 12.05.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 5,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,2 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 2,2 % Ds 2,2 %  N     
Cadmium (Cd) 0,25 mg/kg Ds 0,37 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW

Kwik (Hg) 0,09 mg/kg Ds 0,13 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW

Barium (Ba) 28 mg/kg Ds 106 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,22 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW

Zink (Zn) 110 mg/kg Ds 236 mg/kg Industrie N 140 720 0,17 > AW en <= T

Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,03 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW

Lood (Pb) 29 mg/kg Ds 42,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW

Koper (Cu) 14 mg/kg Ds 25,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW

Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

0,22 mg/kg Ds 0,22 mg/kg  N     

Chryseen 0,22 mg/kg Ds 0,22 mg/kg  N     
Fenanthreen 0,19 mg/kg Ds 0,19 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen 0,22 mg/kg Ds 0,22 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen 0,14 mg/kg Ds 0,14 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen 0,34 mg/kg Ds 0,34 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen 0,31 mg/kg Ds 0,31 mg/kg  N     
Fluorantheen 0,38 mg/kg Ds 0,38 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

130 mg/kg Ds 224 mg/kg Industrie N 190 5000 0,007 > AW en <= T

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 3,62 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 3,62 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

12 mg/kg Ds 20,7 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

14 mg/kg Ds 24,1 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

40 mg/kg Ds 69 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

43 mg/kg Ds 74,1 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

17 mg/kg Ds 29,3 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 6,03 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,21 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,21 ug/kg  N     
PCB 101 0,0019 mg/kg Ds 3,28 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,21 ug/kg  N     
PCB 138 0,0024 mg/kg Ds 4,14 ug/kg  N     
PCB 153 0,0017 mg/kg Ds 2,93 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,21 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  2,09 mg/kg Wonen N 1,5 40 0,015 > AW en <= T

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  15,2 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 752091

Monsteromschrijving mp 1-02 en 2-01 (0,5 tot 2,0 m-mv), 1-02: 50-70, 1-02: 70-90, 1-02: 90-140, 1-02: 140-190, 2-01: 50-80, 2-01: 90-140,
2-01: 140-190, 2-01: 200-240

Datum monstername 12.05.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Gemeten waarde

Lutum (%) < 1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm < 1 % Ds 0,7 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW

Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW

Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW

Zink (Zn) 27 mg/kg Ds 64,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW

Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW

Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW

Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW

Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

10 mg/kg Ds 50 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

8 mg/kg Ds 40 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 752100

Monsteromschrijving mp 1-02 (0,1 tot 0,5 m-mv), 1-02: 10-50

Datum monstername 12.05.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 10 Ingevoerde waarde

Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat  

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Som gewogen
asbest

150 mg/kg Ds 150 mg/kg  N     

Gemeten
Serpentijn

37 mg/kg 37 mg/kg  N     

Gemeten
Serpentijn
ondergrens

26 mg/kg 26 mg/kg  N     

Gemeten
Serpentijn
bovengrens

49 mg/kg 49 mg/kg  N     

Gemeten
Amfibool

11 mg/kg 11 mg/kg  N     

Gemeten
Amfibool
ondergrens

5,5 mg/kg 5,5 mg/kg  N     

Gemeten
Amfibool
bovengrens

17 mg/kg 17 mg/kg  N     

Totaal asbest
hechtgebonden

47 mg/kg 47 mg/kg  N     

Totaal asbest niet
hechtgebonden

< 1 mg/kg 0,7 mg/kg  N     

 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 752101

Monsteromschrijving mp 2-01 t/m 2-03 (0,0 tot 0,1 m-mv), 2-01: 0-10

Datum monstername 12.05.2020

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 10 Ingevoerde waarde

Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat  

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

Som gewogen
asbest

11 mg/kg Ds 11 mg/kg  N     

Gemeten
Serpentijn

11 mg/kg 11 mg/kg  N     

Gemeten
Serpentijn
ondergrens

8,3 mg/kg 8,3 mg/kg  N     

Gemeten
Serpentijn
bovengrens

15 mg/kg 15 mg/kg  N     

Gemeten
Amfibool

< 0,1 mg/kg 0,07 mg/kg  N     

Gemeten
Amfibool
ondergrens

< 0,1 mg/kg 0,07 mg/kg  N     

Gemeten
Amfibool
bovengrens

0,2 mg/kg 0,2 mg/kg  N     

Totaal asbest
hechtgebonden

< 1 mg/kg 0,7 mg/kg  N     

Totaal asbest niet
hechtgebonden

11 mg/kg 11 mg/kg  N     

 

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

AW Achtergrondwaarde

I Interventiewaarde

T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde

Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'
 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW

0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T

0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I

Index > 1 I overschreden
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Toetsingsinstellingen  
Versie 1.1.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 944728

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Water

Project BO72KE01 Proodsweg 7 te Ambt Delden BO720KE01

Datum binnenkomst 25.05.2020

Rapportagedatum 28.05.2020

CRM Dhr. Rudie Leuverink
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Monster  
Analysenummer 758498

Monsteromschrijving Pb 2-01 (2,2 tot 3,2 m-mv), 2-01-1: 220-320

Datum monstername 20.05.2020

Monstersoort Water

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Molybdeen (Mo) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 5 300 -1 <= SW

Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW

Cadmium (Cd) < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW

Koper (Cu) 3,2 µg/l 3,2 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW

Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW

Nikkel (Ni) 4 µg/l 4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW

Zink (Zn) 18 µg/l 18 ug/l <= Streefwaarde N 65 800 -1 <= SW

Barium (Ba) 71 µg/l 71 ug/l > Streefwaarde N 50 625 0,037 > SW en <= T

Kobalt (Co) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW

Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW

Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW

Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW

ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Som Xylenen
(Factor 0,7)

0,21 µg/l 0,21 ug/l  N     

Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW

Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW

Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW

Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW

1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N  630   

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     
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Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

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

  0,77 ug/l  J  150   

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)

SW Streefwaarde

IW Interventiewaarde

T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde

Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'
 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW

0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T

0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I

Index > 1 I overschreden
 

 



BEREKENING GEWOGEN GEHALTE ASBEST IN DE GROND (NEN 5707)

projectnummer: BO720KE01

projectnaam: Proodsweg 7 te Ambt-Delden

ingevoerd door: Jurgen Pijpker

datum berekening: 3 juni 2020

BEREKENING GEHALTE AAN ASBEST OP BASIS VAN VERZAMELDE MATERIALEN

invoergegevens:

sleuf lengte (m) breedte (m) dikte (m) V (m³) %E nk type asbest mk (mg) %k,i ns (kg/dm³) Ma (kg) Mva (kg)

1 0,3 0,3 0,4 0,036 100 1 chrysotiel 1249400 7,5 1,6 11,312 13,322

berekening:

sleuf Mlok C verz serp C verz amf Cverz tot

1 48,91 1916 1916

V (m³): geïnspecteerd volume

%E: schatting inspectie-efficiëntie (%), alleen bij maaiveld, anders 100%

nk: aantal stukjes van zelfde type asbest in verzamelmonster

mk: gewicht verzamelde asbesthoudende stukjes (mg)

%k,i: gemiddelde massapercentage asbest Mlok: drooggewicht verzamelmonster grond/puin op locatie (kg)

ns: soortelijk gewicht grond/puin (ton/m³) C verz serp:gehalte serpentijnasbest in verzamelmonster

Ma (kg): drooggewicht analysemateriaal (emmer) C verz amf:gehalte amfiboolasbest in verzamelmonster

Mva (kg): natgewicht analysemonster (emmer) C verz tot (Cm,i):totaal gewogen gehalte (serpetijn+ 10x amfibool) asbest in verzamelmonster

CORRECTIE GEMETEN GEWOGEN GEHALTE FRACTIE <20 MM

sleuf Ca<20 Mloc<20 Mloc>20 Ca

1 150 13,322 1,5 134,8 gewogen gehalte: 2050,7
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Inleiding

Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een

bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties

die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren

zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële

instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

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

bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met

hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo

zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het

document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email

postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.

 

Locatie: Proodsweg 7 te Ambt Delden

Locatie

Adres Proodsweg 7

Locatiecode AA173505994

Locatienaam Proodsweg 7 te Ambt Delden

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173505994

Status

Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Orienterend bodemonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

11-08-2006
Orienterend

bodemonderzoek

Verkennend onderzoek

Proodsweg 7 te Ambt Delden
OranjeWoud 2185.001 Gemeente

Algemene conclusie: Lichte verontreiniging groter dan streefwaarde Status o.b.v.

onderzoek: Niet ernstig Vervolgonderzoek: geen Conclusie rapport: 151592

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onverdachte activiteit 9999 8888 Nee Ja Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

Show the Debugger Trace Report
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Disclaimer

De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,

onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.

Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo

zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het

document verwijderen.

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

Toelichting

Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door

bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van

(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.

HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad

(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken

van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan

voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is

sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg

Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats

moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze

van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van

bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële

verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële

verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot

de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor

het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan

voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is

sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg

Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats

moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze

van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het

saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de

voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het

evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)

Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of

het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)

Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de

saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of

het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)

De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht

geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.

Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak

is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor

het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling

van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of

een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een

verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld

welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten

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

Saneringscontouren

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

uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen

worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.

Show the Debugger Trace Report
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1. Inleiding 

In opdracht van de eigenaar van trainingsstudio ‘Basic Sport 4U’ is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten 
behoeve van de vestiging van de trainingsstudio aan Proodsweg 7 te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente. Het 
bedrijf wordt verder in de rapportage aangeduid met inrichting. Binnen de inrichting worden verschillende 
bedrijfsactiviteiten uitgevoerd, die in onderhavig rapport nader zijn beschreven. 
 
Aanleiding onderzoek 
Het geluidniveau door muziek binnen de inrichting zal meer bedragen dan 80 dB(A). Op basis van het 
Activiteitenbesluit moet er daarom een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. Uit het akoestisch onderzoek moet 
blijken of er aan de geluidsgrenswaarden van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. 
 
Doelstelling onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van geluidbelasting op de maatgevende woningen. Deze woningen 
bevinden zich ten zuiden van het pand. Uit het onderzoek moet blijken of met de gewenste bedrijfsactiviteiten wordt 
voldaan aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De geluidmetingen en berekeningen zijn 
uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI). 
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2. Uitgangspunten 

2.1 Situering 
Trainingsstudio ‘Basic Sport 4U’ is gesitueerd aan Proodsweg 7 in Ambt Delden. De dichtstbijzijnde woningen zijn 
gelegen aan Proodsweg 3 en 3a, op afstanden variërend van circa 50 tot 100 meter. De situering van de inrichting is 
weergegeven in afbeelding 2.1.    
 
Afbeelding 2.1: situering trainingsstudio (geel kader) en maatgevende woningen (paarse bolletjes) 

 

2.2 Bedrijfsomschrijving 
‘Basic Sport 4U’ is een personal trainingsstudio voor zowel mannen als vrouwen. Er worden individuele trainingen 
gegeven of in klein groepsverband. Op de eerste verdieping staan acht krachttoestellen. Op de begane grond zullen 
twee crosstrainers, twee loopbanden, één roeiapparaat, twee fietsen en één stepper worden opgesteld. Per keer 
zullen er maximaal twaalf personen aanwezig zijn. Bij de verschillende trainingen kan muziek ten gehore worden 
gebracht. 
 
De trainingsstudio zal worden gerealiseerd in een nieuw gebouw. De trainingsstudio bestaat uit twee bouwlagen met 
een puntdak. Er is geen zolder aanwezig. Op de begane grond zal een sportruimte, toiletten en een technische 
ruimte worden gesitueerd. De ruimte op de eerste verdieping is één grote sportruimte. De entree van de 
trainingsstudio is gesitueerd aan de zuidzijde van het gebouw. Het totale gebruiksoppervlak van de trainingsstudio 
bedraagt circa 110 m2. Binnen de trainingsstudio zal in de dag- en avondperiode mechanisch versterkte 
achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht.  
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3. Toetsingskader 

De inrichting valt onder categorie B van het Activiteitenbesluit milieubeheer en hiervoor dient aansluiting te worden 
gezocht bij de geluidgrenswaarden uit dit besluit. Het toetsingskader voor het aspect geluid is weergegeven in artikel 
2.17 van het Activiteitenbesluit. 
 
Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de 
inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten 
en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

 
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel 

aangegeven waarden; 
 
Tabel 2.17a 

 07:00-19:00 uur 19:00-23:00 uur 23:00-07:00 uur 
LAR,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 
LAR,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 
LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 
b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax niet 

van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 
c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien 

de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of 
doen uitvoeren van geluidsmetingen; 

d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het 
terrein; 

f. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en 
verblijfsruimten; 
 

Artikel 2.18 
1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17,2.19, 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten 

beschouwing: 
a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de 

inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein; 
f. het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke 

verordening regels zijn gesteld; 
2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.20 dan wel 6.12, wordt voor muziekgeluid geen 

bedrijfsduurcorrectie toegepast. 
3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17, 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten 

beschouwing het geluid als gevolg van: 
a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en 

recreatieactiviteiten plaatsvinden; 
 
Toeslag muziekgeluid 
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verwijst voor de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
naar de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI). In paragraaf 2.3 van module A van de HMRI staat dat 
als criterium voor het toekennen van een toeslag voor muziekgeluid geldt dat het muziekkarakter duidelijk hoorbaar 
moet zijn op het beoordelingspunt. Als er sprake is van muziekgeluid, dient bij het gemeten of berekende 
langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau vanwege de gehele inrichting 10 dB opgeteld te worden. De toeslag wordt 
toegepast voor dat deel van de beoordelingsperiode dat er sprake is van muziekgeluid. In het Activiteitenbesluit is de 
toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid niet toegestaan (art. 2.18 lid 2).  
 
Maximale geluidniveaus 
De optredende maximale geluidniveaus bij muziekgeluid liggen doorgaans 7 tot 10 dB hoger dan het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Voor de installaties is dit verschil minder. De grenswaarden voor het 
maximale geluidniveau liggen 20 dB hoger. Gesteld kan worden dat het beoordelen van maximale geluidniveaus bij 
muziek- en installatiegeluid als niet relevant aangemerkt kan worden. 



 
 

 

DGP/1096-1054/27102020  Pagina 5 

4. Bedrijfssituatie 

De bedrijfssituatie is bepalend voor de geluidsproductie en geluidsbelasting. Hier wordt hieronder onderscheid 
gemaakt tussen de representatieve- en incidentele bedrijfssituatie. De representatieve bedrijfssituatie heeft 
betrekking op een voor de geluiduitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van de inrichting. In 
de regel wordt dit voor het akoestisch onderzoek vertaald als de meest geluid belastende bedrijfssituatie, voor zover 
deze situatie zich meer dan 12 maal per jaar kan voordoen. De situatie die zich tot 12 maal per jaar, of minder, 
voordoet wordt de ‘incidentele bedrijfssituatie’ genoemd. Bij de trainingsstudio is geen incidentele bedrijfssituatie 
vastgesteld.   

4.1 Representatieve bedrijfssituatie 

De trainingsstudio is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 21:00 uur en op zaterdag en zondag 
van 8.30 uur tot 15:00 uur. Er zullen per dag maximaal vijfentwintig bewegingen plaatsvinden met een 
personenwagen van bezoekers. De bezoekers maken gebruik van parkeervoorzieningen binnen de 
inrichtingsgrenzen.  
 
Er zal mechanisch versterkte muziek ten gehore gebracht binnen de trainingsstudio. Hiervoor wordt een eigen vast 
opgestelde muziekinstallatie gebruikt. De muziekgeluidniveaus zijn nader toegelicht in hoofdstuk 5.  
 
De entree wordt uitgevoerd met een sluisconstructie, waardoor er altijd een deur gesloten kan en moet blijven 
(binnen- of buitendeur) in verband met warmteverlies en ter voorkoming van ongewenste geluiduitstraling (geluidlek). 
De toegangsdeur aan de buitenzijde en de toegangsdeur aan de binnenzijde mogen nooit gelijktijdig geopend zijn en 
dienen te worden voorzien van een goed functionerende deurdranger. 
 
De trainingsstudio is voorzien van een ventilatiesysteem. De in- en uitlaat van dit systeem zal worden aangebracht 
via de noordgevel nabij de technische ruimte. Het ventilatiesysteem is tijdens de openingstijden in bedrijf en hierbij is 
de hoogste debietstand als uitgangspunt gekozen.  
 
De representatieve bedrijfsactiviteiten is voor de inrichting in onderstaande tabel 4.1 samengevat. Gelet op het 
Activiteitenbesluit (Artikel 18 - lid 2) wordt bij het bepalen van de geluidsniveaus voor muziekgeluid geen 
bedrijfsduurcorrectie toegepast.  
 
Tabel 4.1: overzicht representatieve bedrijfssituatie 

Activiteit Dagperiode 
07:00 – 19:00 uur 

Avondperiode 
19:00 – 23:00 uur 

Nachtperiode 
23:00 – 07:00 uur 

Activiteiten in zaal op begane grond 10 uur 2 uur -- 

Activiteiten in zaal op eerste verdieping 10 uur 2 uur -- 

Personenwagens 15 stuks 10 stuks -- 

Warmtepomp 90% 80% 70% 

Ventilatiesysteem 10 uur 2 uur -- 
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5. Geluidberekeningen en - (vermogen)niveaus 

5.1 Overdrachtsberekeningen 
De overdrachtsberekeningen, methode II.8, zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, Geomilieu 
versie 5.20. Voor de berekeningen zijn de volgende gegevens ingevoerd: 
 

 de brongegevens per afzonderlijke bron (de bedrijfsduur, de immissierelevante bronsterkte, de locatie, de 
hoogte en eventuele richtingsafhankelijkheid); 

 de afschermende of reflecterende objecten (locatie en hoogte); 
 de beoordelingspunten. 

 
Voor het onderzoeksgebied is uitgegaan van een akoestisch zachte bodem (Bf = 1,0) en de harde gebieden zijn 
ingevoerd. De beoordelingshoogte ter plaatse van de woningen is vastgesteld op 1,5 meter voor de dagperiode en 
5,0 meter voor de avond- en nachtperiode. 

5.2 Geluid(muziek)niveaus 
De onderstaande tabel 5.1 is opgesteld om een beeld te geven welke geluidniveaus te verwachten zijn bij diverse 
exploitatievormen. 
 
Tabel 5.1: overzicht geluidniveaus horecagelegenheden en daaraan gerelateerde inrichtingen 

Koffiehuis Praten met lichte achtergrondmuziek 60 65 
Restaurant – eetcafé Praten met achtergrondmuziek 65 70 

Café 

Bruin café Achtergrond- en/of rustige muziek 70 80 
Druk café Muziek waarbij met lichte stemverheffing wordt gesproken 80 90 
Jongere café Luide muziek, karaoke 90 95 
Feest café Zeer luide (feest)muziek 90 100 

Dans- en sportscholen Danslessen, fitness, zumba 80 90 
Feestzaal voor feesten en partijen Zeer luide (feest)muziek, eventueel live muziek 90 105 
Dancing – discotheek (voor ouder publiek) Dansmuziek 85 95 
Dancing – club (voor jonger publiek) Dansmuziek, house 95 105 

Live muziek 
Zang met gitaar en/of keyboard, zonder drumstel 90 95 
Band met zang, (bas)gitaren, keyboard en drumstel 95 115 

 
Voor het onderzoek zijn we tijdens een representatieve bedrijfssituatie in de ruimte op de begane grond uitgegaan 
praten en achtergrondmuziek. Hierbij is een ruimteniveau gehanteerd van 75 dB(A). Tijdens de sportactiviteiten op 
de eerste verdieping zijn we uitgegaan van 85 dB(A). 

5.3 Muziekspectrum 
Voor de representatieve bedrijfsactiviteiten is het spectrum voor popmuziek in de beoordeling toegepast, omdat het 
muziekgeluid betreft wat via de eigen muziekinstallatie ten gehore wordt gebracht en dit het beste aansluit bij de 
activiteiten in de trainingsstudio. Het toegepaste popspectrum is weergegeven in onderstaande tabel 5.2.  
 
Tabel 5.2: popspectrum 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
-14 dB -9 dB -6 dB -5 dB -6 dB -10 dB 

5.4 Bouwkundige uitgangspunten 
Bij het opstellen van het rekenmodel zijn de uitgangspunten gehanteerd, zoals verstrekt door de opdrachtgever. De 
overeenkomstige geluidwerendheid van de toegepaste constructies is overgenomen uit het software programma 
Geluidwering Gevels V4.50 van DGMR. Hierin zit een materialencatalogus, waaruit onderstaande 
geluidisolatiewaarden zijn overgenomen. 
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Gevels 
De gevels worden uitgevoerd als geïsoleerde constructie. Dit pakket is opgebouwd uit (van binnen naar buiten): 
 

 fermacel of gipsplaat, dikte 12 mm  
 steenwolplaat, dikte minimaal 130 mm  
 geschaafd vuren 38 x 235 mm met h.o.h. 600 mm; 
 regelwerk + folie;  
 verduurzaamd gemodificeerd houten rabatdelen. 

 
De spectrale geluidisolatiewaarden zijn uit weergegeven in tabel 5.3. 
 
Tabel 5.3: geluidisolatiewaarden | gevel steenachtig buiten spouwblad 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
21 dB 40 dB 45 dB 51 dB 42 dB 44 dB 

 
Hellend dak 
Het hellend dak wordt uitgevoerd in geïsoleerde sporenkap h.o.h. ≤ 600 mm afgedekt met dakpannen. De isolatie 
dikte bedraagt tenminste 80% van spoorhoogte 150-200 mm, soortelijke massa constructie tenminste 15 - 25 kg/m². 
De spectrale geluidisolatiewaarden zijn uit weergegeven in tabel 5.4. 
  
Tabel 5.4: geluidisolatiewaarden | hellend dak 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
15 dB 28 dB 38 dB 43 dB 46 dB 48 dB 

 
Beglazing  
De kozijnen zijn voorzien van gasgevuld dubbelglas (6-16-8) of gelijkwaardig. De spectrale geluidisolatiewaarden zijn 
weergegeven in tabel 5.5. 
 
Tabel 5.5: geluidisolatiewaarden | beglazing 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
22 dB 27 dB 41 dB 41 dB 32 dB 40 dB 

 
Alternatieve materiaalsoorten dienen te worden voorgelegd aan de akoestisch adviseur. Hiermee kan worden 
beoordeeld of de gekozen materiaal minimaal gelijkwaardig zijn aan de uitgangsmaterialen. Het aanbrengen van 
geluidwerende maatregelen heeft nauwelijks effect als er onvoldoende zorg is besteed aan de kierdichting, één en 
ander blijkt uit uitvoeringscontroles en controle metingen. De kierdichting dient volgens onderstaande 
verwerkingsvoorschriften te worden aangebracht: 
 

 de kierdichtingsprofielen aanbrengen volgens voorschrift van de fabrikant; 
 de bewegende delen afhangen binnen de maattoleranties, zoals opgegeven door de fabrikant van het 

kierdichtingsprofiel; 
 degelijk hang- en sluitwerk toepassen om in de toekomst een goede aantrekking te kunnen garanderen 

binnen de vereiste maattoleranties, dit betekent twee- of drie puntsknevelsluiting afhankelijk van het formaat 
van het draaiende deel; 

 kromme/scheluwe ramen en deuren voorzien in een slechte aansluiting en kunnen niet voldoen aan de 
vereiste geluidwering. 

5.5 Geluid(vermogen)niveaus 
De toegepaste muziekgeluidniveaus binnen de inrichting zijn in tabel 5.6 samengevat.  
 
Tabel 5.6: gehanteerde muziekgeluidniveaus in dB(A) 

Omschrijving Geluid(vermogen)niveau in dB(A) 
Lp Lwr LAmax 

Geluidniveau begane grond | popspectrum 75 -- -- 
Geluidniveau eerste verdieping | popspectrum 85 - -- 
Mechanische ventilatie  -- 80 -- 
Warmtepomp -- 50 -- 
Personenwagens -- 89 99 
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6. Geluidresultaten representatieve bedrijfssituatie 
 
In onderstaande tabel 6.1 zijn de hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr,LT), als gevolg van 
activiteiten en installaties van de inrichting weergegeven. De muziektoeslag is uitsluitend toegepast in de dag- en 
avondperiode, omdat er dan uitsluitend muziek ten gehore wordt gebracht. In de nachtperiode is alleen de 
warmtepomp in bedrijf. Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt verwezen naar de bijlagen.  
 
Tabel 6.1: geluidresultaten langtijdgemiddelde beoordelingniveaus (LAr,LT) in dB(A) – inclusief muziekcorrectie van 10 dB 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAR,LT) op de omliggende woningen ten 
hoogste 31 en 34 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag- en avondperiode. Hiermee wordt er voldaan aan het 
gestelde toetsingskader van 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag,- avond- en nachtperiode, zoals 
weergegeven in hoofdstuk 3. 
 
In onderstaande tabel 6.2 zijn de hoogst berekende maximale geluidsniveaus (LAmax), als gevolg van de 
transportbewegingen en de bedrijfsactiviteiten. 
 
Tabel 6.2: geluidresultaten maximale geluidsniveaus (LAmax) in dB(A) 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat het maximale geluidsniveau (LAmax)  op de omliggende woningen ten hoogste 45 en 
49 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag- en avondperiode. Hiermee wordt er voldaan aan het gestelde 
toetsingskader van 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag,- avond- en nachtperiode, zoals weergegeven in 
hoofdstuk 3. Gesteld kan worden dat het beoordelen van maximale geluidniveaus bij muziek- en installatiegeluid als 
niet relevant aangemerkt kan worden. De maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door het dichtslaan van een 
autoportier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Id Beschrijving Berekende geluidniveaus Toetsingskader Overschrijding 
dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht 

01 Proodsweg 3 29 30 -- 50 45 40 -- -- -- 
02 Proodsweg 3a 31 34 -- 50 45 40 -- -- -- 

Id Beschrijving Berekende geluidniveaus Toetsingskader Overschrijding 
dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht 

01 Proodsweg 3 44 45 -- 70 65 60 -- -- -- 
02 Proodsweg 3a 45 49 -- 70 65 60 -- -- -- 



 
 

 

DGP/1096-1054/27102020  Pagina 9 

7. Conclusie  
 
In opdracht van de eigenaar van trainingsstudio ‘Basic Sport 4U’ is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten 
behoeve van de vestiging van de trainingsstudio aan Proodsweg 7 te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente. Het 
geluidniveau door muziek binnen de inrichting zal meer bedragen dan 80 dB(A). Op basis van het Activiteitenbesluit 
moet er daarom een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. Uit het akoestisch onderzoek moet blijken of er aan 
de geluidsgrenswaarden van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan.  
 
Het onderzoek leidt tot de volgende conclusies, te weten: 
 
Representatieve bedrijfssituatie 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAR,LT) - uit de rekenresultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAR,LT) op de omliggende woningen ten hoogste 31 en 34 dB(A) bedraagt in respectievelijk de 
dag- en avondperiode. Hiermee wordt er voldaan aan het gestelde toetsingskader van 50, 45 en 40 dB(A) voor 
respectievelijk de dag,- avond- en nachtperiode.  
 
Maximale geluidniveaus (LAmax) - uit de rekenresultaten blijkt dat het maximale geluidsniveau (LAmax) op de 
omliggende woningen ten hoogste 45 en 49 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag- en avondperiode. Hiermee 
wordt er voldaan aan het gestelde toetsingskader van 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag,- avond- en 
nachtperiode, zoals weergegeven in hoofdstuk 3. Gesteld kan worden dat het beoordelen van maximale 
geluidniveaus bij muziek- en installatiegeluid als niet relevant aangemerkt kan worden. De maximale geluidniveaus 
worden veroorzaakt door het dichtslaan van een autoportier. 
 
 
Oosterwolde, 4 november 2020 
 
De Geluidpraktijk 
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II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Basic Sport 4U                                                       
Bronnaam           :  Dak                                                                                             
MeetDatum          :  26-10-2020                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :    15,00                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    57,6    70,6    75,6    78,6    79,6    78,6    74,6      --    85,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     11,8    11,8    11,8    11,8    11,8    11,8    11,8    11,8    11,8         
Isolatie      [dB] :      0,0    10,0    15,0    28,0    38,0    43,0    46,0    48,0     0,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    56,4    64,4    56,4    49,4    45,4    41,4    35,4      --    65,7 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Basic Sport 4U                                                       
Bronnaam           :  Gevel (begane grond)                                                                            
MeetDatum          :  26-10-2020                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :    10,00                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    47,6    60,6    65,6    68,6    69,6    68,6    64,6      --    75,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0         
Isolatie      [dB] :      0,0    10,0    21,0    40,0    45,0    51,0    42,0    44,0     0,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    44,6    46,6    32,6    30,6    25,6    33,6    27,6      --    49,1 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Basic Sport 4U                                                       
Bronnaam           :  Beglazing zz (verdieping)                                                                       
MeetDatum          :  26-10-2020                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :    12,00                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    57,6    70,6    75,6    78,6    79,6    78,6    74,6      --    85,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     10,8    10,8    10,8    10,8    10,8    10,8    10,8    10,8    10,8         
Isolatie      [dB] :      0,0    15,0    22,0    27,0    41,0    41,0    32,0    40,0     0,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    50,4    56,4    56,4    45,4    46,4    54,4    42,4      --    61,3 
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II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Basic Sport 4U                                                       
Bronnaam           :  Toegangsdeur (open)                                                                             
MeetDatum          :  26-10-2020                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :     2,00                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    47,6    60,6    65,6    68,6    69,6    68,6    64,6      --    75,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
Isolatie      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    47,6    60,6    65,6    68,6    69,6    68,6    64,6      --    75,0 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Basic Sport 4U                                                       
Bronnaam           :  Gevel (verdieping)                                                                              
MeetDatum          :  26-10-2020                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :    10,00                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    57,6    70,6    75,6    78,6    79,6    78,6    74,6      --    85,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0    10,0         
Isolatie      [dB] :      0,0    10,0    21,0    40,0    45,0    51,0    42,0    44,0     0,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    54,6    56,6    42,6    40,6    35,6    43,6    37,6      --    59,1 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Basic Sport 4U                                                       
Bronnaam           :  Beglazing wz (verdieping)                                                                       
MeetDatum          :  26-10-2020                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :     1,00                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    57,6    70,6    75,6    78,6    79,6    78,6    74,6      --    85,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Isolatie      [dB] :      0,0    15,0    22,0    27,0    41,0    41,0    32,0    40,0     0,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    39,6    45,6    45,6    34,6    35,6    43,6    31,6      --    50,5 
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II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Basic Sport 4U                                                       
Bronnaam           :  Toegangsdeur (binnendeur dicht)                                                                 
MeetDatum          :  26-10-2020                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :     2,00                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    47,6    60,6    65,6    68,6    69,6    68,6    64,6      --    75,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
Isolatie      [dB] :      0,0    12,0    16,0    23,0    25,0    28,0    27,0    30,0     0,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    35,6    44,6    42,6    43,6    41,6    41,6    34,6      --    50,2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Basic Sport 4U                                                       
Bronnaam           :  Gevel (overkapping)                                                                             
MeetDatum          :  26-10-2020                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :    15,00                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    22,6    35,6    40,6    43,6    44,6    43,6    39,6      --    50,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     11,8    11,8    11,8    11,8    11,8    11,8    11,8    11,8    11,8         
Isolatie      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    31,4    44,4    49,4    52,4    53,4    52,4    48,4      --    58,7 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Basic Sport 4U                                                       
Bronnaam           :  Warmtepomp                                                                                      
MeetDatum          :  4-11-2020                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  1,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,20                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    20,6    31,8    27,2    34,4    35,3    31,0    25,1      --    39,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    31,6    42,8    38,2    45,4    46,3    42,0    36,1      --    50,9 
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Resultaat	van	de	check	gedaan	op	20-10-2021

Digitale	watertoets	in
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	IN	DE	GEMEENTE	IS	OP	BASIS	VAN	DE
GEGEVEN	ANTWOORDEN	NODIG:

1.	 Geen	belang	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?

ja

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
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1.	 Geen	belang	procedure

Op	basis 	van	uw	locatie	en	gegeven	antwoorden	blijkt	dat	u	geen
waterschapsbelangen	raakt.

Wat	moet	ik	doen?
Geachte	heer/mevrouw,
U	heeft	een	watertoets	uitgevoerd	op	de	website	http://www.dewatertoets.nl//.	Op
basis 	van	deze	toets	wordt	in	uw	plan	geen	waterschapsbelangen	geraakt.	U	volgt
de	procedure	geen	waterschapsbelang.	Dit	houdt	in	dat	u	direct	door	kunt	gaan	met
de	planvorming	van	uw	plan	en	onderstaande	tekst	kunt	opnemen	in	het	plan.
Paragraaf	geen	waterschapsbelang
Deze	paragraaf	geen	waterschapsbelang	heeft	betrekking	op	het	plan.	Het	plan
betreft	alleen	een	functieverandering	van	bestaande	bebouwing	en	heeft	geen
invloed	op	de	waterhuishouding.	Met	de	voorgenomen	ontwikkeling	zijn	geen
waterbelangen	gemoeid.	De	ontwikkeling	heeft	geen	nieuwe	lozingen	op
oppervlaktewater	tot	gevolg.	In	het	gebied	is 	geen	sprake	van	(grond)wateroverlast.
Het	waterschap	Vechtstromen	heeft	dan	ook	geen	bezwaren	tegen	de	voorgenomen
ontwikkeling.	Deze	conclusie	is 	getrokken	naar	aanleiding	van	een	digitale
watertoets.	Het	proces	van	de	watertoets	is 	goed	doorlopen.
Algemene	info:	
In	de	procedurebepalingen	van	de	Wro	voor	het	bestemmingsplan	is 	opgenomen
dat	de	kennisgeving	wordt	toegezonden	aan	de	instanties	die	bij	het	overleg	zijn
betrokken.	De	terinzagelegging	van	het	bestemmingsplan	kunt	u	zenden	aan
kennisgevingwro@vechtstromen.nl.
Verklaring	
Dit	document	is 	een	automatisch	gegeneerd	bestand	op	basis 	van	de	door	u
ingevulde	gegevens.	U	bent	akkoord	gegaan	met	de	door	u	ingevulde	gegevens	en
u	heeft	verklaard	alles	naar	waarheid	te	hebben	ingevuld.	"

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie

DETAILS
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 QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING 
SOORTENBESCHERMING  

AANVRAGER  
J.F.K. Kruse, Proodsweg 7, 7495 SR Ambt-Delden  
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Inleiding  
KEMP BV heeft van familie JFK Kruse opdracht gekregen voor het uitvoeren van een QuickScan Wet natuurbescherming.  

Deze QuickScan is uitgevoerd in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning.  

De QuickScan heeft als doel om vooraf uit te sluiten dat door het project natuurwaarden aangetast kunnen worden. 

Tevens kan op basis deze QuickScan uitsluitsel worden gegeven of de gemeente bij het behandelen van een aanvraag 

Omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen moet aanvragen.  

De activiteit waarvoor deze QuickScan is opgesteld betreft het aanpassen en uitbreiden van zowel de kapschuur en de 

voormalige varkensschuur.  



Plangebied en voornemen  

Huidig gebruik  

Het plangebied is gelegen aan de Proodsweg 7 te Ambt Delden in de gemeente Hof van Twente. De omgeving van het 

plangebied kenmerkt zich door een open agrarisch landschap. Dit zogenoemde kampenlandschap kenmerkt zich door 

afwisselend weiden en akkers met (agrarische) bebouwing. Tevens zijn langs wegen en bij erven houtsingels en 

houtwallen aanwezig. Tegen het plangebied ligt een klein bosje als afscheiding naar de A1. Op 150 meter van de locatie 

loopt de Rijksweg A1.  

Figuur : Onderzoeksgebied  



Het plangebied is bebouwd met een voormalige boerderij waarin naast 2 woningen een kantoorruimte aanwezig zijn. 

Daarnaast bevinden zich rondom een binnenterrein een aantal schuren: 

 Kapschuur voor opslag landbouwwerktuigen en opslag hooi 

 Voormalige varkensschuur, waarin nu paarden en schapen zijn ondergebracht 

 Wagenloods 

 
Verder bevinden zich daarachter een voormalige melkstal, nu zijnde opslag bouwmaterialen en een kalverstal, welke in 

gebruik is als winterverblijf voor het rundvee. 

 

Figuur: luchtfoto van de projectlocatie  

 



Ligging ten opzichte van beschermde gebieden  

Natura 2000 Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat is 

aangewezen als Natura 2000 gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied betreft het gebied Borkeld en is 

gelegen op een afstand van 6,6 kilometer van de projectlocatie.  

Figuur: Ligging ten opzichte van Natura 2000 gebied  
 



Voorgenomen werkzaamheden  

De initiatiefnemer is voornemens 2 aanwezige aanbouwsels te slopen en hiervoor in de plaats een werkplaats en een 

personal trainingsruimte te realiseren.  

 

Huidige situatie Kapschuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzijde – bestaande werkplaats met aanbouw  Zijkant – met achterzijde aanbouw 

 
Huidige situatie Varkensschuur 

 
 



Beoogde situatie kapschuur (rood omlijnd wijziging) 

 
 
 
 
Beoogde situatie varkensschuur 

 
  



Wijze van onderzoek  
Het onderzoek is uitgevoerd door het uitvoeren van meerdere locatiebezoeken en een bureauonderzoek. Het 

locatiebezoek is uitgevoerd door de heer Kruse. 

Tijdens het locatieonderzoek is het plangebied, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Er is zoveel mogelijk 

informatie verzameld om aan-of afwezigheid van beschermde soorten te kunnen vaststellen. Hiervoor is gekeken of er 

visuele waarnemingen konden worden gedaan of dat geluiden van soorten konden worden waargenomen. Tijdens het 

bezoek is gekeken naar nesten, pootafdrukken, krabsporen uitwerpselen en dergelijke.  

Op basis van het locatieonderzoek is een goed beeld ontstaan van welke beschermde flora en fauna in het plangebied 

of in de directe omgeving van het plangebied aanwezig zijn. De quickscan is echter geen volwaardig (soorten) 

onderzoek of ecologische inventarisatie.  

Er hebben 8 veldbezoeken op de planlocatie en de naaste omgeving plaatsgevonden vanaf 12 april telkens om de 2 

weken. Er werd op verschillende tijdstippen in de vroege ochtend gewerkt om zoveel mogelijk zangvogels te kunnen 

waarnemen. 

Resultaten  

Flora  

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) / Natuurtoetshulp.nl In het onderzoeksgebied zijn geen beschermde soort 

op grond van de Wnb geregistreerd.  

Het plangebied bestaat volledig uit bebouwing en erf. De verbouw vindt plaats op locaties waar nu reeds primitieve 

bebouwing aanwezig is. Derhalve kunnen we stellen dat er geen risico is voor de aanwezige flora. 

 
Amfibieën, vissen en reptielen  

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) Er zijn in het onderzoeksgebied (figuur 1) waarnemingen van reptielen, 

amfibieën en vissen geregistreerd in het NDFF in de laatste 5 jaar.  

Tabel 1. Data NDFF.  

 
1 Kamsalamander: 2 waarnemingen van 8-12 individuen (2016) in poel langs Rijssenseweg.  

2 Hazelworm: 3 waarnemingen van 1-2 individuen (2014 en 2016) op Landgoed Twickel, waarvan 2 langs 

Almeloseweg.  
 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich twee poelen daarin zijn een aantal soorten waargenomen: 
 kleine watersalamander   5 x waargenomen 

 Bruine kikker    48 x waargenomen 

 Groene kikker    niet waargenomen(laatste waarneming 2015) 

 

Effecten op deze soortgroep kunnen op voorhand worden uitgesloten. 

  



Vogels  

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) In het onderzoeksgebied zijn 1.051 waarnemingen van vogels geregistreerd, 

verdeeld over 130 soorten.  

Hierbij zijn 13 ‘jaarrond’ beschermde vogelsoorten. Zijnde:  

1 Boomvalk Geen waarnemingen met broedindicatie.  

2 Buizerd 2 waarnemingen met broedindicatie (2015 en 2016), niet nabij plangebied.  

3 Gierzwaluw Geen waarnemingen met broedindicatie.  

4 Grote gele kwikstaart 7 waarnemingen met broedindicatie (2014, 2015 en 2016), niet nabij plangebied.  

5 Havik 1 waarneming met broedindicatie (2016), niet nabij plangebied. (Bosje Zomerweg)  

6 Huismus Geen waarnemingen met broedindicatie.  

7 Kerkuil Geen waarnemingen met broedindicatie.  

8 Ooievaar Geen waarnemingen met broedindicatie.  

9 Ransuil 3 waarnemingen met broedindicatie (2014, 2015 en 2018), niet nabij plangebied. Betreft slaapplaatsen.  

10 Roek 1 waarneming met broedindicatie (2018) aan rand Bornerbroek  

11 Sperwer 1 waarneming met broedindicatie (2016), niet nabij plangebied. Bosje (Zomerweg)  

12 Steenuil Geen waarnemingen met broedindicatie.  

 

Tot zover de informatie van de NDFF, dit geeft de beperkte reikwijdte van dit systeem aan, op basis van de 
veldbezoeken komen we tot significant andere waarneming.  

 
Naast de veldbezoeken hebben wij ook losse waarnemingen in de rapportage meegenomen, een overzicht is verwerkt 

in Tabel 2. 

 
 

Soort 
Aantal 
totaal 

 

Broed 
geval 

 

Plaats op het erf 

Koolmees  10 paar  >8 6 broedgevallen waren in opgehangen nestkastjes 

waarvan 1 aan de Oostzijde van de kapschuur, overige 
waarnemingen in de aanwezige houtwallen  

Pimpelmees  6 paar 
6 Alle broedgevallen in de aanwezige nestkasjes, 1 broedsel 

is 2 maal mislukt(dode ouder, reden onbekend) 

Roodborst >4 paar 
>2  Broeden op diverse plaatsen zowel in de omgeving van nr. 

7 en ook de kapschuur 

Winterkoning 3 paar 
3 Broeden in rommelhoekjes in kapschuur en in tuin nr. 7 

 

Bonte 

Vliegenvanger 
1 paar 

1 
Gebroed in aanwezige nestkast 

Grauwe 
Vliegenvanger 

3 paar 
2 

Broeden in de aanwezige houtwallen 

Spreeuwen  5 paar 5 Onder windveren van de woningen Proodsweg 7 en 9, de 

4 aanwezige nestkasten zijn niet gebruikt 

Huismus >15 paar >10 Onder pannen van dakkapellen en in diverse schuren en 
ook hagen 

Ringmus 1 paar - Broedgeval niet vastgesteld 

 

Houtduif 4 paar 
4 2 paar in de kapschuur en 2 in de houtwal  

 

Holenduif 1 paar 1 In de kerkuilenkast in de kapschuur 
 

Zwarte 

roodstaart 

2 paar 1 
In de kapschuur en kalverschuur 

Gekraagde 
roodstaart 

1 paar 1 
Broed in oude walnoten boom 

  



Soort 
Aantal 
totaal 

 

Broed 
geval 

 

Plaats op het erf 

Zanglijster >2 paar 2 Broeden in houtwal 

Grote lijster >2 paar (2) Broeden in nabijgelegen bos 

Huiszwaluw 3 paar 2 Nesten aan de gevel van woningen Proodsweg 7 en 9. Bij 

nr. 9 is nestbouw verstoord door huismussen. uiteindelijk 
in juli toen huismussen klaar waren toch tot broeden 

gekomen. 

Boerenzwaluw 2 paar 2 Broeden in voormalige varkensschuur. 
 

Witte 

kwikstaart 

2 paar ? Broeden is niet vastgesteld, wel dagelijks foeragerend 

nabij water infiltratie punt  

Gele 

kwikstaart 

2 exemplaren - 
Wordt enkele malen waargenomen 

Buizerd  1 paar 
(1) Broedt in bos tussen het erf van de Proodsweg 7 en de A1 

  

Torenvalk 1 paar (1) Wordt regelmatig waargenomen, broedt ook in directe 

omgeving 

Sperwer 1 paar - Wordt regelmatig jagend waargenomen 
 

Zwarte Kraai 1 paar (1) Broedt in nabijgelegen bos 

 

Kauw 2 paar 2 Broedt in oude walnotenboom en oude schoorsteen pijp 
Proodsweg 7 

 

Gaai 1 paar ? Regelmatige gast broedlocatie niet bekend 
 

IJsvogel 1 paar ? Jaagt bij sloot en paddenpoel, broedt vermoedelijk in de 

buurt van de Twickelervaart 

Steenuil 1 paar - Afgelopen 2 jaar met succes gebroed, dit jaar niet tot 

broeden gekomen. nu in kast bij Proodsweg 2 

Kerkuil 1 exemplaar - Rust regelmatig in de kapschuur komt nog niet tot 
broeden. In de beschikbare kast broedt de Holenduif. 

Grote Bonte 

Specht 

1 paar 1 
Houtwal tussen Proodsweg 7/9 en 3 

Zwarte Specht 1 paar (1?) Bos tussen Proodsweg en A1 (roep regelmatig gehoord) 
 

Groene Specht 1 Paar 1 Komen wekelijks foerageren en daarbij ook juveniele 

exemplaren waargenomen 

    

    

    

 

In de te verbouwen objecten zijn vrijwel geen oude nesten (1 houtduif en winterkoninkje) of andere sporen 
aangetroffen die duiden op het broeden van vogels. 

  

 



  

Vleermuizen  

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)  

Op basis van landelijke verspreiding (Bron: Zoogdiervereniging), zijn de volgende soorten mogelijk:  

 

 

 

 

 

Watervleermuis  

 

 

 

 

Volgens het NDFF zijn er in de laatste 5 jaar waarnemingen van 3 soorten vleermuizen geregistreerd in het 

onderzoeksgebied.  

Tabel 3. Data NDFF.  

1. Gewone dwergvleermuis 7 waarnemingen van 1 individu (2016) langs Rijssenseweg.  

2. Ruige dwergvleermuis 2 waarnemingen van 1 individu (2016) langs Rijssenseweg.  

3. Laatvlieger 1 waarneming van 1 individu (2016) langs Rijssenseweg.  
 

 

Tijdens het locatiebezoeken zijn 2 soorten vleermuizen waargenomen: 

1 Gewone dwergvleermuis (minimaal 2 exemplaren)  
2 Laatvlieger (2 exemplaren) 

  

Verblijfplaatsen  

Dak Proodsweg 7, is het dak van het oorspronkelijke woongedeelte voorzien van betimmering over de gordingen en 

daarover een pannendak. De zolderruimte wordt vrijwel niet gebruikt maar is wel vorstvrij. Daar zijn ook in ruime mate 

uitwerpselen gevonden. De vleermuizen zelf zijn inpandig niet waargenomen (vermoedelijk de dwergvleermuis). 

Op een andere locatie nabij een wagenloods zijn laatvliegers waargenomen, waar ze verblijven is niet bekend. Maar 

vermoedelijk verblijven ze in de wagenloods waar onder het pannendak isolatie platen zijn aangebracht. 

De te verbouwen objecten zijn voor overwintering van vleermuizen niet geschikt. De kapschuur is te open en tochtig de 

varkensschuur heeft geen spouwmuren of iets dergelijks. 

Vliegroutes  

Er worden door aangevraagde wijzigingen geen vliegroutes van vleermuizen aangetast. Alle lijnvormige elementen blijven 

intact.  

Effecten op vleermuizen zijn uitgesloten.  



Ongewervelden Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) In de tabel staat een overzicht van de in het 

onderzoeksgebied waargenomen soorten.  

Tabel 5. Data NDFF  

 
Kleine ijsvogelvlinder 7 waarnemingen van 1-4 individuen (2014 en 2016) op Landgoed Twickel en 1 in bosje langs 

Hagmolenbeek.  

Overige beschermde soorten (Sprinkhanen, krekels, geleedpotigen, nachtvlinders, mossen, korstmossen, algen, wieren 

etc.)  

Gegevens uit geraadpleegde bronnen  

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) In het onderzoeksgebied zijn geen andere beschermde soorten op grond 

van de Wnb geregistreerd.  

Er zijn diverse soorten ongewervelde soorten waargenomen, echter niet allen op naam gebracht: 

 
1. Citroenvlinder 

2. Klein koolwitje 

3. Atalanta 

4. Dagpauwoog 

5. Oranjetip 

6. Lantaarntje 

7. Vuurjuffer  

 



Overige grondgebonden zoogdieren Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) In onderstaande tabel staat 

een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten. Tabel 6. Data NDFF.  

 
1 Boommarter 1 waarneming van 1 individu (2017) van dood exemplaar in Twentekanaal zijtak naar Almelo.  

2 Steenmarter 5 waarnemingen van 1 individu (2016 en 2017) van 4 dode exemplaren langs de A1 en een levend 
exemplaar langs de Rijssenseweg.  

3 Eekhoorn 3 waarnemingen met broedindicatie (2016, 2017 en 2018), niet nabij plangebied.  

 
 

 

De planlocatie, en de directe zone hier omheen, biedt aan enkele algemene zoogdiersoorten wel een potentieel geschikt 
leefgebied. Hierbij moet met name gedacht worden aan soorten als: ware muizen, woelmuizen, spitsmuizen, egel, mol, 

konijn, haas en kleine marterachtigen als ook niet vrijgestelde soorten als steenmarter en eekhoorn. Ook na de ingreep 
zal de omgeving geschikt blijven voor genoemde soorten.  

 
Waargenomen soorten: 

1. Konijnen diverse paren 

2. Haas 
3. Egel 

4. Eekhoorn 

5. Veldmuis 
6. Spitsmuis 

7. Mol 
8. Steenmarter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Beoordeling Wet natuurbescherming  

Vogels Effectenbeoordeling Er zijn geen effecten op jaarrond beschermde vogelsoorten te verwachten. Effecten op 

jaarrond beschermde soorten (Cat. 1 t/m 4) zijn uitgesloten. De omgeving stimuleert het gebruik door vogels. De 

houtwallen zijn talrijk en goed onderhouden. Verder wordt met kunstnesten en de vorming van plas drasgebieden de 

vogelstand ondersteund. 

Periode werkzaamheden zullen beginnen buiten het broedseizoen en hebben daarmee geen invloed op de 

broedmogelijkheden. 

Vleermuizen Effectenbeoordeling Er zijn geen verblijfplaatsen in het plangebied. De voorgenomen ingreep zal niet 

voor aantasting van het fourageergebied of vliegroutes zorgen. Effecten op vleermuizen zijn uitgesloten.  

Overige grondgebonden zoogdieren Effectenbeoordeling Er zijn geen verblijfplaatsen in het plangebied van 

grondgebonden zoogdieren. Ook na de ingreep zal de omgeving geschikt blijven voor genoemde soorten. Effecten 

op zoogdieren zijn uitgesloten.  

Reptielen, amfibieën en vissen 
Effectenbeoordeling  

Reptielen Er zijn geen reptielen waargenomen. Effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten.  

Effectenbeoordeling Amfibieën Effecten zijn vanwege de afstand tot de geschikte habitat in het 
plangebied uitgesloten.  

Effectenbeoordeling Vissen Effecten zijn vanwege het ontbreken van geschikt habitat in het plangebied 
uitgesloten.  

Vlinders, libellen en juffers  

Effectenbeoordeling Dagvlinders Effecten zijn vanwege de afstand tot de geschikte habitat in het plangebied 

uitgesloten.  

Effectenbeoordeling Libellen en juffers Effecten zijn vanwege de afstand tot de geschikte habitat in het plangebied 

uitgesloten.  

Vaatplanten  

Effectenbeoordeling In het plangebied is geen geschikt habitat aanwezig voor beschermde soorten. Effecten op 

beschermde soorten kunnen op voorhand worden uitgesloten.  

Overige diersoorten  

Effectenbeoordeling Effecten zijn vanwege de afstand tot de geschikte habitat in het plangebied uitgesloten.  



Wettelijk kader  

WET NATUURBESCHERMING  

Doelstelling van de Wet natuurbescherming in het kader van soortbescherming is het beschermen en ontwikkelen van 

natuur, mede vanwege de intrinsieke waarden, en het behouden en herstellen van biologische diversiteit. Het 

uitgangspunt van de wet is ‘nee, tenzij’. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten 

in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen (‘nee’) kan onder voorwaarden (‘tenzij’) worden 

afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan valt onder de bevoegdheid van de provincie. 

Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn: de 

erkenning van de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Deze erkenning is terug te vinden in de zorgplicht.  

Zorgplicht  

Voor alle flora en fauna die in het wild voorkomen geldt een algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat iedereen 

voldoende zorg in acht moet nemen met betrekking tot in het wild levende flora en fauna en het leefgebied van deze 

flora en fauna. Voor de uitvoer van handelingen (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen) betekent dit dat voorafgaand 

aan de uitvoer er inzicht moet zijn in de aanwezige flora en fauna en wat het effect van de handelingen is op de 

aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna moeten in alle gevallen tot het minimale 

worden beperkt, ook als er een vrijstelling is voor bepaalde soorten, of als een ontheffing is verleend.  

Beschermingsregimes  

De Wet natuurbescherming kent verschillende beschermingsregimes. Er is een apart beschermingsregime voor soorten 

die vallen onder de Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Habitatrichtlijn, het 

Verdrag van Bonn en het Verdrag van Bern. Daarnaast is er een apart beschermingsregime voor soorten die vanuit een 

nationaal belang beschermd worden. Elk beschermingsregime kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten aan 

ontheffingen of vrijstellingen. De verschillende beschermingsregimes zijn in de Wet natuurbescherming vertaald naar de 

volgende categorieën:  
1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder het beschermingsregime van de 

Europese Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1);  

2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag van Bern bijlage II 

en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt 
(paragraaf 3.2);  

3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal belang bescherming behoeven (paragraaf 3.3).  

 



Tabel 7 met een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime.  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3.1.3 Ontheffingen en vrijstellingen  

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming middels een ontheffing of 
vrijstelling te ontwijken. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing of vrijstelling moet aan drie eisen/criteria worden 

voldaan:  
• Er is geen andere bevredigende oplossing voorhanden om overtreding van een verbodsartikel te voorkomen;  

• De handelingen worden uitgevoerd in het kader van een wettelijk belang. Voorbeelden van dergelijke belangen 
zijn ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en volksgezondheid;  

• De handelingen als geheel mogen geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van een soort.  

  

Categorie 1(§3.1)  Categorie 2 (§3.2)  Categorie 3 (§3.3)  

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 natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk 

te doden of te vangen  

Art. 3.10 lid 1a Het is verboden 

soorten opzettelijk te doden of 
te vangen  

Art. 3.1 lid 2 Het is verboden 
opzettelijk nesten, rustplaatsen 

en eieren van vogels 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 te 
beschadigen of te vernielen  

Art. 3.10 lid 1b Het is verboden 

de vaste voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen van dieren 

opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen  

Art. 3.1 lid 3 Het is verboden 

eieren te rapen en deze onder 
zich te hebben  

Art. 3.5 lid 3 Het is verboden 

eieren van dieren in de natuur 
opzettelijk te vernielen of te 

rapen.  

 

Art. 3.1. lid 4 en lid 5 Het is 
verboden vogels opzettelijk te 

storen, tenzij de storing niet 

van wezenlijk invloed is op de 
staat van instandhouding van 

de desbetreffende vogelsoort.  

Art. 3.5 lid 2 Het is verboden 
dieren opzettelijk te verstoren  

 

 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 
te plukken en te verzamelen, af 

te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen  

 



Conclusies  
Als de werkzaamheden buiten het broedseizoen aanvangen en de aanbevelingen uit tabel 8 worden uitgevoerd, dan 

kunnen effecten op broedvogels voorkomen worden en is er voor vogels geen ontheffing op grond van de Wet 
natuurbescherming noodzakelijk. Er is ook voor de overige natuurwaarden geen ontheffing noodzakelijk. In de tabel zijn 

de effecten samengevat.  

  

Tabel 8 Overzicht conclusies  

 
Soortgroep  Ingreep 

verstorend  
Nader 
onderzoek 

noodzakelijk  

Wnb-
ontheffing 

noodzakelijk  

Bijzonderheden/opmerkingen  

Vogels  Broedvogels  Nee Nee  Nee  De aanvang van de sloop 
moet buiten het broedseizoen 

plaatsvinden. (Het 

broedseizoen loopt globaal 
van 15 maart tot 15 juli)  

Jaarrond 

beschermd  

Nee  Nee  Nee  - 

Vleer-

muizen  

Verblijf-

plaatsen  

Nee  Nee Nee  

 

Vliegroutes  Nee  Nee  Nee  - 

Overige zoogdieren  Nee  Nee  Nee  - 

Amfibieën  Nee  Nee  Nee  - 

Reptielen  Nee  Nee  Nee  - 

Vissen  Nee  Nee  Nee  - 

Libellen en vlinders  Nee  Nee  Nee  - 

Vaatplanten  Nee  Nee  Nee  - 

     
 



Bijlage 1  

Algemene verbodsbepalingen Wnb  

§ 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  

Artikel 3.1  

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.  

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.  

3.  Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.  

4.  Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.  

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.  

 

§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn  

Artikel 3.5  

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.  

2.  Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3.  Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4.  Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of 

te vernielen.  

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.  

 

§ 3.3. Beschermingsregime andere soorten  

Artikel 3.10  

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

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;  

b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen, of  



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.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, 

bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, 

de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:  

a) in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

b) ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  

c) ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het 

omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin 

de dieren zich bevinden;  

d) ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  

e) in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  

f) in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;  

g) in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, 

of h. in het algemeen belang.  

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis 

en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.  



Bijlage 2  

Categorieën:  

1.  Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust-en 

verblijfplaats.  

2.  Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of 
afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en 

limitatief beschikbaar.  

3.  Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 
specifiek en limitatief beschikbaar.  

4.  Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te 

bouwen.  

5.  Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de 

directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is 
gegaan, zich elders te vestigen.  

 



Bijlage 3  

Samenvatting NDFF  

 

n.v.t.  

Wnb -Vogelrichtlijn  
Appelvink   Grutto  Sperwer  

Blauwe Reiger   Havik  Spotvogel  

Bonte Vliegenvanger   Huiszwaluw  Tjiftjaf  

Boomklever   IJsvogel  Tuinfluiter  

Boomkruiper   Kievit  Veldleeuwerik  

Boompieper   Kleine Bonte Specht  Vuurgoudhaan  

Buizerd   Kleine Karekiet  Waterhoen  

Fitis   Koolmees  Wespendief  

Fluiter   Kraanvogel  Wielewaal  

Geelgors   Merel  Winterkoning  

Gekraagde Roodstaart   Middelste Bonte Specht  Witte Kwikstaart  

Glanskop   Putter  Wulp  

Goudvink   Ransuil  Zwarte Roodstaart  

Grote Gele 

Kwikstaart  
 Roek  Zwartkop  

Grote Lijster   Scholekster   

Wnb  -   
Habitatrichtlijn   
Gewone dwergvleermuis  Laatvlieger  Kamsalamander  
Ruige dwergvleermuis   

Wnb -andere soorten   
Boommarter  Egel  Kleine ijsvogelvlinder  
Bruine kikker  Gewone pad  Konijn  

Bunzing  Haas  Ree  
Eekhoorn  Hazelworm  Steenmarter  
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Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hof 
van Twente, Proodsweg 7 Ambt Delden. 
 
 
 
Deze notitie kent de volgende opbouw: 
 
A. Zienswijzennotitie 

 
 

A. Zienswijzen 
 
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020 heeft met ingang van 
donderdag 10 januari 2022 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage gelegen. 
 
Binnen de inzagetermijn zijn de volgende zienswijzen ingediend:  
 
Zienswijze 1 (eigenaar/bewoner Proodsweg 3/3a Ambt Delden) 
gedateerd op 29 september 2021, ingekomen 29 september 2021, nummer 164736 
 
Hieronder vindt u een weergave van de  inhoudelijke opmerkingen en de gemeentelijke reactie 
daarop. 
 
Zienswijze 1  
Weergave zienswijze 
De indiener van de zienswijze (eigenaar van het agrarische bedrijf aan de Proodsweg 
3) kan niet instemmen met het ontwerp bestemmingsplan. De beide functies 
(kantoor/werkplaats in het ene gebouw en sportstudio in het andere gebouw) kunnen 
worden gezien als milieugevoelig. De geurbelasting op de beide gebouwen is 
hoogstwaarschijnlijk hoger dan de toegestane 14 odour units per m3 lucht. Daardoor 
ontstaat er een overbelaste situatie en kan het agrarische bedrijf mogelijk worden 
belemmerd in de toekomst.  
 
Gemeentelijke reactie 
Als gevolg van de zienswijze hebben we advies gevraagd van de Omgevingdienst 
Twente of de beide gebouwen milieugevoelig zijn. Resultaat van het advies is dat niet 
kan niet worden uitgesloten dat beide objecten milieugevoelig zijn. Als gevolg hiervan 
is zowel met initiatiefnemer als indiener van de zienswijze de volgende oplossing 
bedacht. Deze oplossing is door beide partijen aanvaard. 
 
Kantoor/werkplaats: 
Initiatiefnemer gaat de schuur dat was bedoeld als kantoor/werkplaats gebruiken als 
opslag ten behoeve van zijn bedrijf. De functieaanduiding in het bestemmingsplan 
wordt hierop aangepast De opslag op de zolder van de woning gaat naar de schuur. 
De werkplaats is niet nodig aangezien de werkzaamheden van het bedrijf van het 
bedrijf elders plaats vinden (op de “klus”). Opslag is niet milieugevoelig, waardoor dit 
niet leidt tot een belemmering van het agrarische bedrijf. 
 
Personal trainingsstudio 
De belasting van het agrarisch bedrijf op de personal trainingsstudio is 16 odour units 
per m3 lucht. Dat is meer dan de toegestane 14 odour units per m3 lucht. Middels een 
geurverordening kan deze overschrijding worden toegestaan. Aan de gemeenteraad 
wordt voorgesteld om, gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan, een 
geurverordening (waarin maximaal 17 odour units per m3 op de gevel van de personal 
trainingsstudio wordt toegestaan) vast te stellen.  
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Tenslotte wordt in het vast te stellen bestemmingsplan een bouwvlak om de bestaande 
woning aan de Proodsweg 7/9 gelegd, zodat voorkomen wordt dat de woning in de 
toekomst dichterbij het agrarische bedrijf komt. Ook wordt opgenomen in de algemene 
gebruiksregels dat de aanduiding “sportschool” en de woning in de toekomst niet 
worden verplaatst naar het agrarische bouwvlak aan de Proodsweg 3/3a. 
 
De zienswijze leidt tot een wijziging van het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

Het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Proodsweg 7 Ambt 
Delden" met identificatienummer NL.IMRO.1735.BGxProodsweg7-VS10 van de 
gemeente Hof van Twente.

1.2  bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlagen.

1.3  aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden.

1.4  aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  aan- en uitbouwen

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

1.6  aan huis verbonden beroep

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, ontwerptechnisch, 
adviesgevend of daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep, alsmede 
nevenactiviteiten in de vorm van kappers, autorijscholen, assurantiekantoren, 
verzekeringskantoren, schoonheidsspecialistes, hondentrimsalons, kindercrèches, 
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 de eigen woning en of bij de woning behorende bijgebouwen 
wordt uitgeoefend, waarbij ten hoogste 25% van het woonoppervlak 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  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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1.8  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;

1.9  archeologische relicten

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

1.10  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;

1.11  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;

1.12  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;

1.13  bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.14  bed & breakfast

een kleinschalige overnachtingaccommodatie bestaande uit maximaal vier bedden, 
gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en kortdurend verblijf in de 
bestaande en legale woning in combinatie met het serveren van ontbijt, met dien 
verstande dat de gezamenlijke oppervlakte ten behoeve van bed & breakfast maximaal 
50 m2 mag bedragen;

1.15  bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, 
bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig 
verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen;

1.16  bestaand en legaal

a. 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, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van 
inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;

b. 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, met dien verstande dat voor zover het gebruik betrekking 
heeft op nevenactiviteiten, deze nevenactiviteiten mogen worden uitgeoefend in de 
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vorm en omvang zoals toegestaan op grond van het voorheen geldend planologisch 
regime;

1.17  bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.18  bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.19  bijgebouw

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

1.20  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;

1.21  bouwgrens

De grens van een bouwvlak;

1.22  bouwperceel

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

1.23  bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel;

1.24  bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.25  bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde 
is verbonden.

1.26  camper

een motorvoertuig die ingericht is, om in te kunnen verblijven;

1.27  erfensemble

het geheel van binnen een bouwperceel voorkomende bebouwing dat in samenhang 
zorgt voor een kenmerkend beeld van dat bouwperceel;

1.28  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;
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1.29  gebouw

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

1.30  hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet 
op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.31  inrichtingsplan

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

1.32  intensieve veehouderij

een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf of een deel daarvan waar ten minste 250 m2 
aan bedrijfsvloeroppervlak aanwezig is dat gebruikt wordt als veehouderij volgens de 
Wet milieubeheer voor het houden van vee, pluimvee, nertsen, konijnen, vissen en 
wormen waarbij dit houden geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in bebouwing;

1.33  internetverkoop

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

1.34  inwoning

maximaal drie huishoudens die één woning bewonen met gemeenschappelijk gebruik 
van een of meerdere voorzieningen en waarbij de woning uiterlijk uit één bouwvolume 
bestaat;

1.35  karakteristieke bebouwing

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

1.36  lichte horeca

een bedrijf waar hoofdzakelijk overdag dranken en/of etenswaren worden verstrekt aan 
bezoekers van andere functies, met name functies als centrumvoorzieningen en 
dagrecreatie, zoals theehuisjes, conferentiecentra, ijssalons, croissanterieën, 
dagcafés, dagrestaurants en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen 
bedrijven;

1.37  overkapping

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts 
gedeeltelijk met wanden is omgeven (hieronder mede begrepen carports). Een 
overkapping is geen overig bouwwerk en de oppervlakte hiervan wordt meegerekend bij 
de oppervlakte van bijgebouwen;
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1.38  permanente bewoning

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

1.39  personal sportstudio

instituut/bedrijf waar men m.b.v. speciaal daartoe ontworpen apparatuur zijn 
lichamelijke conditie verbetert en de daarbijbehorende voorzieningen;

1.40  plattelandsappartement

een (deel van) een (voormalig) agrarisch gebouw welke blijvend is bestemd voor 
recreatief nachtverblijf, waarbij wordt overnacht in kamers of zelfstandige eenheden, al 
dan niet in combinatie met een dagverblijf;

1.41  plattelandswoning

een voormalige agrarische bedrijfswoning of rood voor rood compensatiewoning die een 
woonbestemming heeft gekregen ná 2001;

1.42  verblijfsrecreatie

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

1.43  voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met 
meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die op het moment van 
inwerkingtreding van het plan kennelijk als zodanig diende te worden aangemerkt;

1.44  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van maximaal één 
huishouden;
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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 bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, 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 het bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.4  de inhoud van het bouwwwerk:

tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk;

2.6  de afstand tot de 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 ten aanzien van 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- c.q. 
bestemmingsgrens, met niet meer dan 1 m wordt overschreden.

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

2.8  relatietekens

Daar waar twee of meer bestemmingsvlakken dan wel bouwvlakken door middel van de 
aanduiding 'relatie' met elkaar zijn verbonden, gelden die bestemmingsvlakken dan wel 
bouwvlakken bij de toepassing van deze regels als één bestemmingsvlak 
respectievelijk één bouwvlak.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Wonen - Vab

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Vab' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maximaal één woning per bestemmingsvlak, waarbij inwoning is toegestaan;
b. aan huis verbonden beroepen;
c. caravanstalling, met dien verstande dat:

1. caravanstalling uitsluitend mag plaatsvinden in op het moment van 
inwerkingtreding van het plan aanwezige bebouwing;

d. personal sportstudio ter plaatse van de aanduiding 'personal sportstudio' met dien 
verstande dat:
1. de oppervlakte maximaal 60 m² bedraagt;

e. opslag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - opslag' met dien 
verstande dat:
1. de oppervlakte maximaal 150 m² bedraagt.

f. bed & breakfast;
g. de bestaande en legale paardenbakken;
h. ontsluitingsvoorzieningen en ontsluitingsvoorzieningen voor naastgelegen 

bestemmingen;

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

3.2  Bouwregels

3.2.1  Woningen

Woningen voldoen aan de volgende kenmerken:
a. de woning moet binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. goothoogte is maximaal 4 m;
c. bouwhoogte is maximaal 10 m;
d. inhoud is maximaal 750 m³.

3.2.2  Bijgebouwen

Bijgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
a. afstand tot het hoofdgebouw maximaal 25 m;
b. oppervlakte per gesplitste woning maximaal 75 m²;
c. oppervlakte per woning, niet zijnde een gesplitste woning, maximaal 150 m², tenzij 

de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de gezamenlijke 
oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen;

d. goothoogte maximaal 3 m;
e. bouwhoogte maximaal 6 m.

3.2.3  Aanvulling woningen en bijgebouwen

In aanvulling op het bepaalde in de artikel 3.2.2 zijn tevens de gebouwen ten behoeve 
van nevenactiviteiten zoals bedoeld in artikel 3.1, onder d en e toegestaan met de 
volgende aangegeven oppervlakte:

werkplaats/kantoor: 150 m²
personal sportstudio: 60 m²
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3.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

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

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

3.2.5  Herbouw en/of nieuwbouw

Herbouw en/of nieuwbouw van gebouwen zoals bedoeld in artikel 3.2.3 is niet 
toegestaan.

3.2.6  Toepassing bouwregels

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de 
algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 7 in acht genomen.

3.3  Afwijken van de gebruiksregels

3.3.1  Kleinschalig kampeerterrein

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 voor het 
toestaan van een kleinschalig kampeerterrein, mits:
a. de afstand tot de bouwperceelgrens van het dichtstbijzijnde (kleinschalige) 

kampeerterrein minimaal 100 m bedraagt;
b. de afstand tot de bouwperceelgrens van gronden met een (bedrijfs)woning van 

derden minimaal 100 m bedraagt;
c. de (sanitaire) voorzieningen binnen de op het moment van het verlenen van de 

omgevingsvergunning bestaande bebouwing worden opgericht met een maximale 
oppervlakte van 75 m²;

d. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 
middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een 
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;

e. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies 

en waarden;
g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en 

gebruikers van omliggende gronden;
h. een positieve bijdrage wordt geleverd aan het toeristisch profiel van de gemeente.

3.3.2  Paardenbakken

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel  3.1 onder g 
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.

 
vastgesteld  219



 Buitengebied Hof van Twente, herziening Proodsweg 7 Ambt Delden
 

Artikel 4  Waarde - Archeologische verwachting 1

4.1  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.

4.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mogen 
geen nieuwe gebouwen worden gebouwd en bestaande en legale gebouwen niet 
worden vergroot.

4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Afwijk ing gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2 ten 
behoeve van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 
andere, voor deze gronden geldende bestemmingen, mits is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen 
worden geschaad.

4.3.2  Uitzondering

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.3.1 is niet vereist, indien:
a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat 

op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten 
aanwezig zijn;

b. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, 
waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande en legale fundering 
wordt benut;

c. de, voor het bouwen benodigde, grondbewerkingen niet dieper zijn dan 0,40 m 
vanaf maaiveld of het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 2.500 m².

4.3.3  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 4.3.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de 
archeologisch deskundige omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen 
voorwaarden.

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

4.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 4.1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit 
te voeren:
a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het verlagen van de bodem of afgraven van gronden;
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,40 m vanaf maaiveld;
d. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 

waterpartijen en het aanbrengen van drainage;
e. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
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f. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden 
en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

g. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport- energie- of 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies.

4.4.2  Voorwaarde

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.4.1 wordt slechts verleend, indien 
door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden, dan wel door de 
daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de archeologische waarden niet 
onevenredig (kunnen) worden geschaad.

4.4.3  Uitzondering

Het in artikel 4.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing, indien:
a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande 

bestratingen en beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van 
kabels en leidingen;

b. er sprake is van bodemingrepen kleiner dan 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 4.4.1 of een ontgrondingvergunning;
3. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden op aanvullend of 

definitief archeologisch onderzoek zijn gericht.

4.4.4  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 4.4.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij een 
archeologisch deskundige omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad en eventueel te stellen voorwaarden.
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Artikel 5  Waarde - Archeologische verwachting 3

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 3' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming 
en veiligstelling van archeologische waarden.

5.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mogen 
geen nieuwe gebouwen worden gebouwd en bestaande en legale gebouwen niet 
worden vergroot.

5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Afwijk ing gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2 ten 
behoeve van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 
andere, voor deze gronden geldende bestemmingen, mits is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen 
worden geschaad.

5.3.2  Uitzondering

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3.1 is niet vereist, indien:
a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat 

op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten 
aanwezig zijn;

b. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, 
waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande en legale fundering 
wordt benut;

c. de, voor het bouwen benodigde, grondbewerkingen niet dieper zijn dan 0,40 m 
vanaf maaiveld of het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 10 ha.

5.3.3  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 5.3.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de 
archeologisch deskundige omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen 
voorwaarden.

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

5.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 5.1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit 
te voeren:
a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het bodem verlagen of afgraven van gronden;
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,40 m vanaf maaiveld;
d. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 

waterpartijen en het aanbrengen van drainage;
e. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
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f. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden 
en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

g. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport- energie- of 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies.

5.4.2  Voorwaarde

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.4.1 wordt slechts verleend, indien 
door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden, dan wel door de 
daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de archeologische waarden niet 
onevenredig (kunnen) worden geschaad.

5.4.3  Uitzondering

Het in artikel 5.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing, indien:
a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande 

bestratingen en beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van 
kabels en leidingen;

b. er sprake is van bodemingrepen kleiner dan 10 ha of van bodemingrepen niet dieper 
dan 0,40 m vanaf maaiveld;

c. op basis van bureauonderzoek, inventariserend of aanvullend archeologisch 
vooronderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige 
archeologische relicten aanwezig zijn;

d. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:
1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning 

als bedoeld in artikel 5.4.1 of een ontgrondingvergunning;
3. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden op aanvullend of 

definitief archeologisch onderzoek zijn gericht.

5.4.4  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 5.4.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij een 
archeologisch deskundige omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad en eventueel te stellen voorwaarden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1  Bestaande maatvoering

7.1.1  Bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van bouwwerken

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van 
bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen meer bedraagt dan in de regels van 
dit plan is toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud in 
afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

7.1.2  Bestaande afstand bouwwerken

In die gevallen dat de bestaande afstand van bouwwerken, die in overeenstemming met 
het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen 
minder bedraagt dan in de regels van dit plan is voorgeschreven, geldt die afstand in 
afwijking daarvan als minimaal toegestaan.

7.1.3  Bestaande dakhelling

In die gevallen dat de bestaande dakhelling van gebouwen, die in overeenstemming met 
het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen 
minder bedraagt dan in de regels van dit plan is voorgeschreven, geldt die dakhelling in 
afwijking daarvan als minimaal toegestaan.

7.1.4  Bestaande oppervlaktes

Het bepaalde in artikel 7.1.1 met betrekking tot de bestaande oppervlakte is niet van 
toepassing in geval van sloop en herbouw van bestaande bijgebouwen.

7.1.5  Bestaande inhoud

Het bepaalde in artikel 7.1.1 met betrekking tot de bestaande inhoud is niet van 
toepassing in geval van sloop en herbouw van bestaande woningen.

7.2  Dakhelling gebouwen

7.2.1  Dakhelling gebouwen

De dakhelling van gebouwen bedraagt minimaal 18º met uitzondering van boog- en 
serrestallen en ondergeschikte aan en uitbouwen tenzij anders bepaald in hoofdstuk 2.

7.2.2  Afwijken dakhelling

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.2.1 voor 
het toestaan van een lagere dakhelling in het geval van bijzondere bouwvormen die door 
de welstandscommissie als zodanig zijn aangemerkt.

7.3  Situering woningen

7.3.1  Afstand tot de weg

De afstand van een (bedrijfs)woning tot de openbare weg bedraagt minimaal de 
bestaande afstand.

7.3.2  Afwijk ing afstand tot de weg

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.3.1 voor 
het toestaan van een kleinere afstand van een (bedrijfs)woning tot de openbare weg, 
mits een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.
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7.3.3  Afstand woning tot agrarisch bedrijf

De afstand van een (bedrijfs)woning tot een bouwvlak van een agrarisch bedrijf bedraagt 
minimaal 50 m, dan wel de bestaande kleinere afstand.

7.4  Situering bijgebouwen 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 (bedrijfs)woning.

7.4.1  Afwijk ing

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.4 voor het 
toestaan van het bouwen van bijgebouwen en paardenbakken voor de voorgevel van de, 
op het betrokken bouwperceel gelegen (bedrijfs)woning, mits er achter de voorgevel 
geen ruimte is vanwege bijvoorbeeld de ligging aan de openbare weg.

7.5  Situering windturbines

7.5.1  Afstand tot gasleidingen

Een windturbine moet buiten de high impact zone van de gasleiding liggen. Mocht er 
een gasleiding binnen deze zone liggen dan moet er contact worden opgenomen met 
de leidingbeheerder en overeenstemming worden bereikt.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  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;
g. de bestaande woning en de aanduiding sportschool mogen niet dichterbij het 

agrarische bouwvlak aan de Proodsweg 3/3a Ambt Delden worden 
gerealiseerd/verplaatst dan de situering ten tijde van vaststelling van het 
bestemmingsplan.
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Artikel 9  Algemene aanduidingsregels

9.1  Luchtvaartverkeerzone

9.1.1  Aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone' zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en 
instandhouding van de luchtvaartverkeerzone.

9.1.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen mogen op de in 
artikel 9.1.1 bedoelde gronden geen bouwwerken met een bouwhoogte hoger dan 40 m 
worden gebouwd.

9.2  Reconstructiewetzones

Voor de gronden ter plaatse van de aanduidingen 'reconstructiewetzone - 
extensiveringsgebied', 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied' en 
'reconstructiewetzone - verwevingsgebied', gelden de regels zoals opgenomen in de 
bestemmingen 'Agrarisch' en 'Agrarisch met waarden' (artikelen 3 en 4 van het 
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente) voor deze afzonderlijke gebieden.

9.3  Vrijwaringszone - radar

9.3.1  Aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - radar' zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een radarverstoringsgebied.

9.3.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen mag niet hoger 
worden gebouwd dan 45 m.

9.3.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.3.2 voor 
het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is gevraagd aan de 
beheerder van het radarverstoringsgebied.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  Afwijking herbouw karakteristieke woningen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de maximaal toegestane 
inhoudsmaat van een woning met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. de inhoud bedraagt maximaal de inhoud van de bestaande en legale woningen met 

de aangebouwde bedrijfsruimte;
b. de afwijking is alleen van toepassing op woningen:

1. met een voor de streek kenmerkende bouwstijl;
2. die zijn gesitueerd binnen een traditioneel erfensemble;
3. waarvan de karakteristieke gevelindeling verloren is gegaan en niet kan worden 

hersteld;
4. waarvan de oorspronkelijke bouwkundige karakteristiek niet in redelijkheid is te 

herstellen;
5. de oorspronkelijke bouwstijl wordt teruggebouwd;

c. het bepaalde onder b is aangetoond door middel van een bouwhistorisch en 
bouwkundig onderzoek;

d. het traditionele erfensemble blijft behouden;
e. de bouwhoogte bedraagt maximaal de bestaande bouwhoogte;
f. de goothoogte bedraagt maximaal de bestaande goothoogte;
g. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 

middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een 
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.

10.2  Afwijking 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:

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 10.2 b of 10.2 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;
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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;

10.3  Afwijking herbouw bijgebouwen tot 450 m2

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken voor het bouwen van één of meer 
bijgebouwen binnen een woonbestemming tot een gezamenlijke oppervlakte van meer 
dan 150 m2, mits:
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen niet meer bedraagt dan 450 m2;
b. binnen de gemeente Hof van Twente het tweevoudige van de nieuw te bouwen 

oppervlakte wordt gesloopt;
c. de op het erf bestaande karakteristieke bebouwing behouden blijft;
d. de nieuw te bouwen bijgebouwen aansluiten bij de (karakteristiek van de) te 

handhaven bebouwing;
e. uit een inrichtingsplan blijkt dat de erfstructuur wordt gehandhaafd dan wel 

verbeterd, zowel ten aanzien van beplanting als bebouwing;
f. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en 

gebruikers van omliggende gronden;

10.4  Afwijking evenementen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan voor het tijdelijk gebruik 
van gronden voor evenementen, mits:
a. er voldoende parkeerplaatsen al dan niet op eigen terrein aanwezig zijn;
b. de aan te brengen voorzieningen tijdelijk zijn wat inhoudt dat het houden van een 

evenement niet mag leiden tot onomkeerbare voorzieningen en/of ingrepen;
c. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun 

ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
d. de belangen van eigenaars en/of gebruikers van betrokken of nabijgelegen gronden 

niet onevenredig worden geschaad.

10.5  Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van zend-, ontvang- en/of sirenemasten 

wordt vergroot tot maximaal 40 m;
b. van de regels en de bouw toestaan van niet voor bewoning bestemde gebouwen 

met een oppervlakte van ten hoogste 75 m2 en een bouwhoogte van ten hoogste 4 
m ten dienste van het openbaar nut, zoals schakelhuisjes, wachthuisjes, 
transformatorhuisjes, telefooncellen, vleermuizenkelders, alsmede andere 
bouwwerken, zoals muurtjes, standbeelden, kleine religieuze bouwwerken en 
lichtmasten; gasdrukmeetstations en verkooppunten voor motorbrandstoffen 
uitgezonderd;

c. de regels en toestaan dat de ashoogte van windmolens wordt vergroot tot 
maximaal 25 m. Waarbij overeenstemming wordt bereikt met de leidingbeheerder 
(in vooroverleg) indien er een gasleiding zich binnen de high impact zone van de 
windturbine bevindt;

d. de regels en toestaan dat een uitkijktoren gebouwd mag worden met een maximale 
hoogte van 15 m.

10.6  Voorwaarden algemene afwijkingsregels

Afwijking als bedoeld in artikel 10.5 kan slechts worden toegepast, mits:
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a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 
gronden niet onevenredig worden geschaad;

b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig 
worden geschaad.
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels

11.1  

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor:
a. het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van 

bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven;
2. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
3. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet 

onevenredig worden geschaad;
b. de reconstructie van de binnen het plangebied gelegen wegen, met dien verstande 

dat de op de kaart gegeven bestemming 'Verkeer' ter weerszijden van de weg met 
ten hoogste 2,5 m mag worden verbreed.
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Artikel 12  Algemene procedureregels

Ten aanzien van de in dit plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden zal de 
uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan moeten zijn gewaarborgd, in verband waarmee in 
elk geval aangetoond moet worden dat:
a. bodemsanering niet noodzakelijk is dan wel vóór uitvoering van het wijzigingsplan 

zal plaatsvinden;
b. met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat wordt 

gerealiseerd;
c. met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt 

gerealiseerd, dan wel dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;
d. met betrekking tot geurhinder een aanvaardbaar leefklimaat wordt gerealiseerd;
e. beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden 

geschaad;
f. het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.
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Artikel 13  Regels in verband met vrijkomende agrarische bebouwing

13.1  Plattelandsappartementen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan voor het gebruik van 
bestaande en legale bedrijfsgebouwen binnen een agrarisch bouwvlak dan wel voor het 
gebruik van bestaande en legale voormalige agrarische bedrijfsgebouwen binnen een 
andere bestemming ten behoeve van verblijfsrecreatie in de vorm van 
plattelandsappartementen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
g. de oppervlakte van één plattelandsappartement is niet groter dan 50 m²; de totale 

oppervlakte van de kamers is niet groter dan 300 m². Het aantal slaapplaatsen is 
niet meer dan 24;

h. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 
middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een 
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;

i. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
j. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van in de omgeving aanwezige 

functies (agrarische bedrijven) en waarden, waaronder in ieder geval wordt gerekend 
het (leef)milieu en het landschap;

k. een positieve bijdrage wordt geleverd aan het toeristisch profiel van de gemeente.

13.2  Nevenactiviteiten

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan voor het gebruik van 
bestaande en legale bedrijfsgebouwen binnen een agrarisch bouwvlak dan wel voor het 
gebruik van bestaande en legale voormalige agrarische bedrijfsgebouwen binnen een 
andere bestemming ten behoeve van:

sociale, culturele, kunstzinnige, medische, therapeutische, algemeen 
maatschappelijke en educatieve (buitengebied)functies, waaronder begrepen 
expositieruimten;
verblijfsrecreatie in de vorm van kampeerboerderijen en daarmee gelijk te stellen 
activiteiten;
lichte horeca;
stalling en opslag;
kantoren;
kunstnijverheidsbedrijven;
agrarische hulpbedrijven en agrarisch verwante bedrijven zoals veehandelsbedrijven 
en bijenhouderijen;
overige bedrijvigheid in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, 
dan wel daaraan gelijk te stellen activiteiten;

met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. uitsluitend 25% van de oppervlakte aan de bestaande gebouwen, die gedurende 

minimaal drie jaren in agrarisch gebruik zijn geweest, mogen worden gebruikt voor 
de niet-agrarische activiteiten;

b. indien aangetoond wordt dat de nieuwe activiteiten ondergeschikt blijven aan de 
hoofdfunctie kan van het percentage in lid b worden afgeweken;

c. detailhandel, anders dan verkoop van ter plaatse geproduceerde goederen, is niet 
toegestaan;

d. de karakteristiek van het gebouw (blijkens de bouwhoogte, goothoogte en dakvorm) 
en het ensemble van het (voormalige) boerenerf, alsmede de landschappelijke 
kenmerken mogen niet worden aangetast;

e. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige 
functies (agrarische bedrijven) en waarden, waaronder in ieder geval wordt gerekend 
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het (leef)milieu en het landschap;
f. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 

middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een 
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;

g. In het geval dat het een toeristische ontwikkeling betreft een positieve bijdrage 
wordt geleverd aan het toeristisch profiel van de gemeente.

13.3  Gebruik inpandige bedrijfsruimte van een boerderij voor bewoning

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan voor het gebruik van een 
bestaande en legale boerderij binnen een agrarisch bouwvlak, dan wel voor het gebruik 
van een bestaande en legale voormalige boerderij binnen een andere bestemming ten 
behoeve van bewoning, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. deze bevoegdheid mag niet worden uitgeoefend ter plaatse van de aanduiding 

'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied' met uitzondering van 
locaties die niet geschikt zijn om te worden hergebruikt ten behoeve van de 
intensieve veehouderij;

b. de nieuwe woonruimte maakt onderdeel uit van de bouwmassa van en vormt een 
geheel met de (bedrijfs)woning in de boerderij;

c. de karakteristiek van het gebouw én het beeldbepalende onderscheid tussen 
woongedeelte en het voormalige bedrijfsgedeelte van de boerderij mogen niet 
worden aangetast;

d. omliggende agrarische bedrijven mogen niet onevenredig in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden belemmerd.

13.4  Wijziging functie in verband met vrijkomende agrarische bebouwing

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het omzetten van een 
agrarisch bouwvlak, danwel de bestemmingen 'Wonen', 'Bedrijf - Vab' en 'Wonen - Vab' 
ten behoeve van niet-agrarische bedrijvigheid in de vorm van:

sociale, culturele, kunstzinnige, medische, therapeutische, algemeen 
maatschappelijke en educatieve (buitengebied)functies, waaronder begrepen 
expositieruimten;
verblijfsrecreatie in de vorm van plattelandsappartementen, kampeerboerderijen en 
daarmee gelijk te stellen activiteiten;
lichte horeca;
stalling en opslag;
kantoren;
kunstnijverheidsbedrijven;
agrarisch hulpbedrijven en agrarisch verwante bedrijven in de vorm van 
loonbedrijven, veehandelsbedrijven, bijenhouderijen;
overige bedrijvigheid in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
dan wel daaraan gelijk te stellen activiteiten;

met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. uitsluitend de bestaande gebouwen, die gedurende minimaal drie jaren in agrarisch 

gebruik zijn geweest, mogen worden gebruikt voor de niet-agrarische activiteiten, 
nieuwbouw en uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan;

b. detailhandel, anders dan verkoop van ter plaatse geproduceerde goederen, is niet 
toegestaan;

c. uitsluitend de bewoning van de (voormalige) bedrijfswoning(en) mag worden 
voortgezet, nieuwe bedrijfswoningen, met uitzondering van vervangende nieuwbouw 
van bestaande (voormalige) bedrijfswoning(en), mogen niet worden gerealiseerd;

d. de karakteristiek van het gebouw (blijkens de bouwhoogte, goothoogte en dakvorm) 
en het ensemble van het (voormalige) boerenerf, alsmede de landschappelijke 
kenmerken mogen niet worden aangetast;

e. alle gebouwen die niet worden hergebruikt en niet als monumentaal of 
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karakteristiek kunnen worden aangemerkt dienen te worden gesloopt;
f. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige 

functies (agrarische bedrijven) en waarden, waaronder in ieder geval wordt gerekend 
het (leef)milieu en het landschap;

g. geen onevenredige verkeersaantrekkende werking;
h. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 

middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een 
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;

i. In het geval dat het een toeristische ontwikkeling betreft een positieve bijdrage 
wordt geleverd aan het toeristisch profiel van de gemeente;

j. sloop en vervangende nieuwbouw is uitsluitend mogelijk mits:
dit leidt tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;
een substantiële reductie van het bouwvolume plaatsvindt;
de oppervlakte van de nieuwbouw bedraagt maximaal 500 m2 en mag niet groter 
zijn dan de gesloopte oppervlakte. Indien de nieuwbouw groter is dan 500 m2 moet 
elders binnen de gemeente Hof van Twente het tweevoudige worden gesloopt.

13.5  Wijziging in verband met Rood voor Rood

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het omzetten van een 
agrarisch bouwvlak, danwel de bestemmingen Wonen, Bedrijf, Bedrijf - Vab en Wonen - 
Vab ten behoeve het toevoegen van een extra woning bij sloop van (voormalige) 
(agrarische) bebouwing.
a. de bouw van één extra woning met een inhoud van 750 m3 en 150 m2 aan 

bijgebouwen als minimaal 1000 m2 aan (voormalige)(agrarische) bedrijfsbebouwing 
wordt gesloopt of;

b. de bouw van één extra woning met in houd van 900 m3 en 150 m2 aan 
bijgebouwen als minimaal 1000 m2 aan (voormalige) (agrarische) bedrijfsbebouwing 
wordt gesloopt 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;

c. de bouw van één extra woning met een inhoud van 1000 m3 met inpandig 
bijgebouw als minimaal 900 m2 aan (voormalige)(agrarische) bedrijfsbebouwing 
wordt gesloopt of;

d. de bouw van één extra woning met een inhoud van 1500 m3, mits kan worden 
voldaan aan onderstaande staffelmethode ten opzichte van compensatie of;

e. de bouw van één extra woning met een inhoud van 1500 m3 en 150 m2 aan 
bijgebouwen als minimaal 2000 m2 aan (voormalige)(agrarische) bedrijfsbebouwing 
wordt gesloopt;

Om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid van 13.5 a, 13.5 b, 13.5 c of 13.5 d 
of 13.5 f zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. de (agrarische) bedrijfsvoering op de deelnemende locaties zijn/worden beëindigd 

en waarbij de milieuvergunning wordt ingetrokken;
2. de deelnemende (voormalige) agrarische bedrijven en de nieuwe woning ligt in het 

verwevings- of extensiveringsgebied;
3. de sloop is afkomstig uit de gemeente Hof van Twente;
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4. het gehele complex met (voormalige)(agrarische) gebouwen (inclusief silo's, 
kelders en erfver-harding en dergelijke) wordt gesloopt met uitzondering van de 
(bedrijfs)woning, karakteristieke bebouwing en/of bebouwing van cultuurhistorische 
waarden;

5. de nieuwe woning wordt op de slooplocatie of bij bestaande bebouwing 
gerealiseerd, zodat een cluster van bebouwing in een samenhangend ensemble 
ontstaat;

6. eerdere verplichtingen tot sloop of investeringen in ruimtelijke kwaliteit kunnen niet 
in de regeling worden ingebracht;

7. er wordt voorzien in een goede evenredige landschappelijke inpassing en 
erfinrichting door middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan, bij het 
opstellen wordt een landschapsdeskundige geraadepleegd;

8. Er wordt een schetsplan van de nieuwe woning overlegd;
9. de minimale investering in ruimtelijke kwaliteit wordt vastgelegd aan de hand van 

een schetsplan van de bebouwing en erfinrichtings- en of beplantingsplan met een 
instandhoudingstermijn van 10 jaar;

10. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren 
en/of gebruikers van omliggende gronden;

11. de uitvoerbaarheid van het bouwplan waarvoor de wijziging wordt toegepast, in 
verband waarmee in elk geval aangetoond moet worden:
a. de milieuhygiënische situatie van de bodem de ontwikkeling waarvoor de 

wijziging wordt toegepast niet belemmerd;
b. dat geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde 

archeologische waarden zal plaatsvinden.
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Artikel 14  Strekking algemene regels

Dit hoofdstuk is van toepassing op alle regels zoals opgenomen in hoofdstuk 1 en 2 
van dit plan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 15  Overgangsrecht

15.1  Overgangsrecht bouwwerken

15.1.1  

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

15.1.2  

Artikel 15.1.1 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.

15.2  Overgangsrecht gebruik

15.2.1  

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

15.2.2  

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 
15.2.1, 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.

15.2.3  

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 15.2.1, 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.

15.2.4  

Artikel 15.2.1 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 16  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Buitengebied 
Hof van Twente, herziening Proodsweg 7 Ambt Delden.
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