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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 

Voor de locatie Larenseweg 38 in Markelo hebben de initiatiefnemers een plan 
ontwikkeld om landschapsontsierende bebouwing op het perceel slopen en een nieuwe 
woning te bouwen (toepassing rood voor rood regeling). Daarnaast is het plan om een 
kleinschalige camping te realiseren, in de vorm van camperplaatsen, met daarbij een 
sanitairgebouw. Er is hiervoor een plan ontwikkeld, waarbij een passende erfinrichting 
wordt gerealiseerd. 
Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan, waardoor een 
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Voorliggend bestemmingsplan is 
opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken en hiervoor een passend 
juridisch-planologische regeling te geven.   

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Ligging

Het plangebied is gelegen  aan de Larenseweg 38 in Markelo. Het plangebied ligt op 
ca. 2,3 kilometer meter ten westen van Markelo. Het plangebied staat kadastraal 
bekend als gemeente Markelo, sectie P, perceelsnummer 1205. In figuur 1.1 is de 
ligging van het plangebied weergegeven (ter plaatse van de rode pijl).

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

Begrenzing

De begrenzing van het plangebied is in figuur 1.2 weergegeven. In dit figuur is een 
luchtfoto  weergegeven waarop het plangebied te zien is. De erfgrenzen vormen de 
grens van het plangebied. Zie de verbeelding voor de exacte begrenzing van het 
plangebied. 
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Figuur 1.2: begrenzing plangebied (bron: kadastralekaart.com)

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Het plangebied ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van 
Twente, Veegplan 2019'. Dit plan is op 15 oktober 2019 vastgesteld door de 
gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente. Het plangebied heeft de 
enkelbestemming 'Agrarisch' en 'Wonen' en de dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologische verwachting 2'. Voor een gedeelte geldt 'Waarde-Archeologische 
verwachting 3'. Daarnaast heeft het plangebied de gebiedsaanduiding 
'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied' en de functie-aanduiding 
'specifieke vorm van wonen-2 plattelandsappartementen' voor het perceel van 
toepassing. 

In figuur 1.3 is een uitsnede weergegeven van het vigerende bestemmingsplan.
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Figuur 1.3: uitsnede bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019 
(bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

De gronden zijn in eerste instantie bestemd voor het wonen en het agrarisch gebruik. 
Ter plaatse is één woning toegestaan. Daarnaast zijn twee plattelandsappartementen 
toegestaan. 

Het geldende bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden om een extra woning te 
realiseren, noch een kleinschalige camping in de vorm van het bieden camperplaatsen 
met bijbehorend sanitairgebouw. Een herziening van het geldende bestemmingsplan is 
noodzakelijk.

1.4  De bij het plan behorende stukken

Het onderhavige bestemmingsplan 'Larenseweg 38 Markelo' bestaat naast deze 
toelichting uit de volgende stukken. 

Verbeelding (identificatie NL.IMRO.1735.BGxLarenseweg38-OP10);
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

Het plangebied ligt in het buitengebied, ten westen van Markelo. De functionele 
structuur van dit gebied bestaat voornamelijk uit verspreid liggende agrarische bedrijven, 
bospercelen en enkele erven met burgerwoningen. 

Op het perceel zijn een woning met verschillende agrarische schuren aanwezig. Deze 
zijn niet meer in gebruik voor de agrarische functie en zijn in vervallen staat. De 
schuren bevatten asbest. Daarnaast zijn er twee plattelandskamers aanwezig. 

Vijf schuren zullen worden gesloopt, evenals de kuilvoeropslagen en de opslag voor 
drijfmest. In figuur 2.1 en 2.2 is de bestaande situatie op het perceel te zien en zijn de 
te slopen bouwwerken aangegeven. 
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Figuur 2.1: aanzichten huidige situatie vanaf Larenseweg (bron: Google Maps)

Figuur 2.2: te slopen en te behouden bouwwerken Larenseweg 38 (bron: ba-twente.nl)
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Figuur 2.3: aanzichten te slopen schuren (bron: ba-twente.nl)

2.2  Toekomstige situatie 

Sloop bebouwing

Er zal 1641 m2 landschapsontsierende bebouwing worden gesloopt. Het betreft de 
schuren 2 tot en met 6 die zijn weergegeven in figuur 2.3. Daarnaast worden de 
kuilvoerplaten en opslag voor drijfmest verwijderd. 

In ruil voor de sloop van de bebouwing zal een extra woning (type schuurwoning) van 
maximaal 750 m3 op het perceel worden gerealiseerd, ten noordwesten van de 
bestaande woning. 

Er wordt een kleinschalige camping in de vorm van 10 camperplaatsen gerealiseerd. 
Deze worden geclusterd op het erf. Daarbij wordt een nieuwe hooiberg/schuur 
(sanitairgebouw) van maximaal 150 m2 gerealiseerd, die ten dienste staat van deze 
camperplaatsen. 

In figuur 2.4 is de toekomstige erfindeling inclusief landschappelijke inpassing te zien. 
Deze is ook opgenomen in bijlage 1 van de regels. 
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Figuur 2.4: Toekomstige situatie (bron: ba-twente.nl)

Erfinrichting 
Er is een erfinrichtingsplan opgesteld, waarin de toekomstige erfinrichting is uitgewerkt 
en vastgelegd. Op het erf worden verschillende streekeigen bomen aangeplant, wordt 
een boomgaard met fruitbomen en een wijngaard aangelegd. Daarnaast worden een 
kikkerpoel en een wilde bloementuin aangelegd. Het noordelijk gedeelte wordt een 
weiland (en zal gebruikt worden voor het beweiden met paarden).  

De camperplaatsen worden ingepast middels de aanplant van hagen. Daarnaast wordt 
middels een haag de privéruimte van de woning afgescheiden van het recreatiegedeelte 
voor de camperplaatsen en plattelandskamers. 

Verkeer en parkeren 
De nieuwe woning wordt ontsloten via een afzonderlijk inrit. De nu bestaande inrit krijgt 
een ondergeschikte functie in de vorm van een soort karrespoor. 
Er zijn 7 parkeerplaatsen aanwezig ten behoeve van het parkeren bij de 
plattelandskamers en de camperplaatsen. Dit parkeren vindt plaats nabij het gebouw 
waarin de plattelandskamers gelegen zijn.

 
12  ontwerp



 Larenseweg 38 Markelo
 

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 een rood voor rood ontwikkeling, waarbij 
landschapsontsierende schuren worden gesloopt en een nieuwe woning wordt 
gerealiseerd. Daarnaast wordt een kleinschalige camping in de vorm van 
camperplaatsen gerealiseerd. Deze ontwikkeling, waarbij nieuwe passende functies in 
het buitengebied worden toegevoegd en sprake is van investeringen in ruimtelijke 
kwaliteit, past in de prioriteit om een toekomstbestendig landelijk gebied te 
ontwikkelen. Daarmee past het binnen de prioriteiten van de NOVI.
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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 maakt de sloop van landschapsontsierende bebouwing en de bouw van 
een nieuwe woning mogelijk. Daarnaast wordt een kleinschalige camping in de vorm 
van 10 camperplaatsen gerealiseerd. 

Uit afdelingsjurisprudentie blijkt dat de vraag wanneer sprake is van een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling in grote mate casuïstisch wordt beantwoord. Zo heeft de 
Afdeling uitgemaakt dat de bouw van 11 woningen niet als stedelijke ontwikkeling wordt 
gezien (ABRvS 16 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921). De realisatie van één 
nieuwe woning wordt derhalve niet als nieuwe stedelijke ontwikkeling aangemerkt. 

Wat betreft de kleinschalige camping met 10 camperplaatsen geldt dat deze binnen 
het bestaande erf wordt gerealiseerd. Nieuwe bebouwing in het kader van dit onderdeel 
van het plan betreft de bouw van een sanitairgebouw. Door de deelname aan de rood 
voor rood regeling waarbij sprake is van sloop van de agrarische schuren en de bouw 
van het sanitairgebouw neemt de oppervlakte bebouwing op het perceel per saldo flink 
af.  De kleinschalige camping met 10 camperplaatsen wordt dan ook eveneens niet als 
een nieuwe stedelijke ontwikkeling aangemerkt. 

Ook wanneer de Ladder niet van toepassing is, zal gemotiveerd moeten worden dat de 
ontwikkeling voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en uitvoerbaar is (ABRvS 16 
september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921). In de navolgende paragrafen wordt de 
ontwikkeling getoetst aan verschillende beleidsaspecten vanuit de provincie en 
gemeente en in hoofdstuk 4, 6 en 7 wordt de uitvoerbaarheid van onderhavig 
bestemmingsplan beoordeeld aan de hand van omgevingsaspecten, economische 
uitvoerbaarheid en maatschappelijke uitvoerbaarheid. Daarmee wordt geacht dat er een 
goede invulling wordt gegeven aan de uitspraak van de ABRvS.
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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 Omgevingsvisie Overijssel geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de 
groene omgeving en stedelijke omgeving. 

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

generieke beleidskeuzes; 
ontwikkelingsperspectieven; 
gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

Generieke beleidskeuzes 

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen 
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 

Of een ontwikkeling mogelijk is, wordt bepaald op basis van generieke beleidskeuzes. 
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In  Hierbij is onder andere het principe van 'zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik' (artikel 
2.1.3) van belang die er voor staat dat in eerste instantie bestaande bebouwing en 
stedelijk gebied wordt benut, voordat er nieuwbouw in de groene omgeving plaatsvindt.

artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

lid 1

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

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

lid 2

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

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

Doorwerking voor voorliggend plan:

Er is sprake van een ontwikkeling op een bestaand erf, waarbij de rood voor rood 
regeling wordt toegepast. Sloop van landschapsontsierende schuren vindt plaats, 
waarbij een nieuwe extra woning op een bestaand erf wordt gerealiseerd. Ook de 
realisatie van een  kleinschalige camping/camperplaatsen vindt binnen de contouren 
van het bestaande erf plaats. Er wordt geen nieuw beslag op de Groene Omgeving 
gelegd. Vastgesteld kan worden dat er sprake is van zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik. 

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:

In paragraaf 3.2 wordt nader ingegaan op de gebiedskenmerken en wordt het plan 
getoetst aan de ter plaatse geldende kenmerken. Het toekomstige erf wordt op 
zorgvuldige wijze ingepast in het landschap. Vastgesteld kan worden dat wordt voldaan 
aan artikel 2.1.5 van de Omgevingsverordening. 

artikel 2.1.6 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Bestemmingsplannen voor de Groene Omgeving kunnen – met in achtneming van het 
bepaalde in artikel 2.1.3 en artikel 2.1.4 en het bepaalde in artikel 2.1.5 – voorzien in 
nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen van bestaande functies in de Groene 
Omgeving, uitsluitend indien hier sociaal-economische en/of maatschappelijke redenen 
voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologische en/of landschappelijke 
waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van 
ruimtelijke kwaliteit in de omgeving.

Doorwerking voor voorliggend plan:

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is in onderhavig geval niet van toepassing, 
aangezien de ontwikkeling aangemerkt kan worden als een kleinschalige ontwikkeling. 
Daarnaast wordt met de toepassing van de gemeentelijke rood voor rood regeling en 
landschappelijke inpassing reeds een tegenprestatie geleverd.

 
ontwerp  17



 Larenseweg 38 Markelo
 

artikel 2.2.2 Realisatie nieuwe woningen

lid 1

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

lid 2

In bestemmingsplannen wordt in maximaal 80% van de behoefte aan nieuwe woningen 
zoals vastgesteld in het kader van actueel onderzoek woningbouw, voorzien.

lid 3 
In bestemmingsplannen van gemeenten waarvoor woonafspraken van toepassing zijn, 
mag - in afwijking van lid 2 - in een hoger percentage dan 80% worden voorzien, met 
een maximum van 100% van de behoefte zoals vastgesteld in het kader van de 
woonafspraken.

lid 4 
De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te 
zijn aangetoond als realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals 
die zijn gemaakt tussen gemeente en provincie op basis van regionale afstemming.

lid 5 
Wanneer de realisatie van nieuwe woningen niet past binnen geldende woonafspraken 
of wanneer er voor de gemeente geen woonafspraken gelden, dan moet de behoefte 
aan nieuwe woningen aangetoond worden door middel van actueel onderzoek 
woningbouw waarop de instemming is verkregen van zowel de gemeenten in de regio 
als Gedeputeerde Staten.

lid 6 
In afwijking van het bepaalde in lid 5 geldt de eis dat gemeenten in de regio moeten 
hebben ingestemd niet voor buurgemeenten die gelegen zijn buiten de provincie 
Overijssel. In dat geval moet zijn aangetoond dat afstemmingsoverleg heeft 
plaatsgevonden.

Doorwerking voor voorliggend plan: 
In het woningbouwprogramma Hof van Twente 2018-2027 zijn voor de verschillende 
kernen binnen de gemeente en het buitengebied de aantallen toe te voegen woningen 
opgenomen. 

Voor rood voor rood projecten geldt dat hiervoor een aantal van 28 woningen is 
opgenomen. Onderhavig bestemmingsplan maakt rood voor rood mogelijk. Er is sprake 
van de bouw van één woning. Deze past binnen het woningbouwprogramma. 

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. In figuur 3.2 is een fragment van de kaart van de 
ontwikkelingsperspectieven behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven. 
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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.

Met de toepassing van rood voor rood wordt een bestaand erf herontwikkeld door sloop 
van landschapsontsierende bebouwing en wordt een extra woning gerealiseerd, evenals 
een kleinschalige camping in de vorm van camperplaatsen. Het erf wordt daarbij 
voorzien van een passende landschappelijke inrichting. Het perceel heeft in de huidige 
situatie reeds een woonbestemming. De toevoeging van de woning en de 
camperplaatsen zullen geen belemmeringen geven voor de bestaande functies in de 
omgeving. In paragraaf 4.2 en 4.3 wordt hier nader op ingegaan.

Gebiedskenmerken

Natuurlijke laag

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

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

Als ontwikkelingen plaats vinden in of in de directe nabijheid van beekdalen en natte 
laagtes, dan dragen deze bij aan extra ruimte voor de dynamiek van het stromende 
water en het vasthouden van water, aan versterking van de samenhang in het 
beeksysteem en aan vergroting van de zichtbaarheid, bereikbaarheid en beleefbaarheid 
van het water. Dit zijn uitgangspunten bij (her)inrichting.

Toets

Bij de herinrichting van het erf is er per saldo sprake van afname van bebouwing. Er 
wordt circa 1641 m2 bebouwing gesloopt. Er wordt hiervoor een nieuwe woning terug 
gebouwd, evenals een sanitairgebouw bij de camperplaatsen, maar per saldo neemt de 
bebouwing op het perceel af. Hiermee -tezamen met de erfinrichting waarbij veel ruimte 
onverhard blijft- wordt bijgedragen aan het vasthouden van water. De aan te leggen 
kikkerpoel draagt bij aan verbetering van de zichtbaarheid van het water. 

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)

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

De ambitie is het kleinschalige, afwisselende oude hoevenlandschap vanuit de 
verspreid 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.

Als ontwikkelingen plaats vinden in het oude hoevenlandschap, dan dragen deze bij 
aan behoud en accentuering van de dragende structuren (groenstructuur en routes) van 
het oude hoevenlandschap, en aan de samenhang en de karakteristieke verschillen 
tussen de landschapselementen: de erven met erfbeplanting; open es(je) beekdal, 
voormalige heidevelden, de mate van openheid en kleinschaligheid;

Toets

Onderdeel van het plan is het aanvullen van de erfinrichting met verschillende passende  
landschapselementen. Hiermee wordt de structuur van het erf verbeterd en bijgedragen 
aan de kleinschaligheid van het erf, waarbij de overgang erf/open landschap benadrukt 
wordt. 

Laag van de beleving

In de Laag van de beleving heeft het plangebied het kenmerk 'donkerte'.De donkere 
gebieden zijn de gebieden waar het ‘s nachts nog echt donker is, waar je de 
sterrenhemel kunt waarnemen. Het zijn de relatief ‘luwe’ dun bewoonde gebieden met 
een lage gebruiksdruk.
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Figuur 3.5: Laag van de beleving, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie 
Overijssel)

In de donkere gebieden is het uitgangspunt/ambitie om alleen minimaal noodzakelijk 
kunstlicht toe te passen. Dit vereist het selectief inzetten en ‘richten’ van kunstlicht. 
Veel aandacht is er daarbij voor het vermijden van onnodig kunstlicht bij ontwikkelingen 
in het buitengebied. 

Toets 
Bij de ontwikkeling wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het beperken van 
licht. Er vindt geen onevenredige toename van licht plaats door de ontwikkeling. 

De 'Stedelijke laag' heeft  binnen het plangebied geen specifieke kenmerken en blijft 
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

Algemeen

In 'Hof van Twente, zicht op 2030' heeft de gemeente Hof van Twente de toekomstvisie 
voor haar grondgebied vastgelegd. De gemeenteraad heeft de strategische visie op 1 
juni 2010 definitief vastgesteld. De visie bevat naast een overzicht van te verwachten 
trends en ontwikkelingen ook informatie over de gewenste identiteit voor Hof van 
Twente. Over deze gewenste identiteit is in januari 2009 meegedacht door ruim 60 
inwoners uit allerlei geledingen van de gemeente en daarbuiten. In 20 streefbeelden 
geeft het gemeentebestuur aan in welke richting het beleid voor de komende jaren moet 
worden ontwikkeld. Streefbeelden, 10, 11 en 14 zijn voornamelijk van belang. Deze 
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worden hierna behandeld.

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

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

Landgoederen hebben in 2030 hun ruimtelijke visies uit het begin van de eeuw 
uitgevoerd en de Bovenregge slingert weer als vanouds door het landschap. Dit lint van 
water door het landschap refereert aan de historie. Het project Bovenregge van 
Schipbeek tot Elsenerbroek visualiseert de verbinding tussen stad en landelijk gebied.

Nieuw evenwicht in functies in het buitengebied is ontstaan met een nieuwe 
toeristisch-recreatieve publiekstrekker 
Hof van Twente kenmerkt zich door kleinschalige initiatieven en een hoge mate van 
vakmanschap. In deze combinatie zijn in 2030 veel kleine innovaties gemaakt. Denk 
aan knooperven waar eigenaren zorgdragen voor landschapselementen als paden en 
houtwallen. Of verschillende vormen van CO, reductie bij agrarische bedrijven en hun 
toe- en afvoer. Of de kennis die we opbouwen in het toekomstbestendig maken van 
onze gemeente in het licht van vergrijzing en krimp.

Het aandeel van recreatie en toerisme in de lokale economie is in 2030 onverminderd 
groot in Hof van Twente. De toeristisch-recreatieve infrastructuur is geoptimaliseerd. 
Het landschap is de belangrijkste drager voor recreatie en toerisme en is daarom 
sturender in de mogelijkheden die er zijn.

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

Toets en conclusie

De voorgenomen ontwikkeling betekent een impuls in de ruimtelijke kwaliteit van het 
buitengebied, omdat er vrijkomende ontsierende agrarische bebouwing wordt gesloopt 
en een bestaand erf wordt herontwikkeld, waarbij een nieuwe woning op het erf wordt 
gebouwd. De ontwikkeling wordt landschappelijk op passende wijze ingepast middels 
een erfinrichtingsplan. Onderdeel van het plan is het toevoegen van camperplaatsen. 
Hiermee wordt een aanvulling op het toeristisch-recreatief aanbod gerealiseerd en 
draagt de ontwikkeling bij aan de uitvoering van het beleid uit de visie. 

Vastgesteld wordt dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen het streefbeeld als 
bedoeld in de 'Hof van Twente, zicht op 2030'.
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3.3.2  Structuurvisie Landelijk Gebied

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

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

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

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

Om de karakteristiek van het landelijk gebied te behouden geldt als uitgangspunt dat 
zo min mogelijk niet functioneel aan het buitengebied gebonden bebouwing wordt 
toegevoegd. Dit kan ten koste gaan van de aanwezige landschapswaarden. Er wordt 
daarom geen mede- werking verleend aan het toevoegen van nieuwe woningen door het 
realiseren van geheel nieuwe solitair gelegen woonerven. Dit hangt ook samen met het 
beschermen van agrarische bedrijvigheid tegen beperkingen die uit de nabijheid van 
woningen voortkomen.

Het omvormen van voormalige agrarische erven, naar woonerven wordt ondersteund, 
mits er tevens een aantoonbare verbetering van ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt. De 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit komt hoofdzakelijk tot uitdrukking in de sloop 
van landschapsontsierende bedrijfsgebouwen, de realisatie van nieuwe 
landschapselementen rond het erf en het behoud van cultuurhistorische bebouwing.

Toets en conclusie

Middels het voorliggende bestemmingsplan wordt met toepassing van de gemeentelijke 
rood voor rood regeling een compensatiewoning toegevoegd op een bestaand erf aan de 
Larenseweg 38 te Markelo. Er wordt daarbij een aanvullende recreatieve functie op het 
erf toegevoegd door de realisatie van 10 camperplaatsen. De ontwikkeling wordt 
landschappelijk goed ingepast middels een erfinrichtingsplan. Daarbij worden 
bestaande landschapselementen behouden en worden er nieuwe passende elementen 
toegevoegd, teneinde het landschap ter plaatse te versterken en de biodiversiteit te 
vergroten. Daarmee wordt geacht dat deze ontwikkeling past binnen het streefbeeld als 
bedoeld in de 'Structuurvisie Landelijk Gebied'. 
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3.3.3  Beleidsnota Grond voor gebruik

Algemeen

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

Om een objectieve en eenduidige toepassing van instrumentarium mogelijk te maken is 
een duidelijke integrale benadering van nieuwe initiatieven van belang. In het 
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente is een aantal regelingen opgenomen 
die ontwikkelingen in het buitengebied eenvoudig mogelijk maken en het versterken van 
ruimtelijke kwaliteit (sloop en nieuwe functies) als doel hebben. Voor grootschalige 
projecten is echter een bestemmingsplanprocedure (herziening of wijziging) nodig.

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

Rood voor Rood

Het doel dat de gemeente voor ogen heeft is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
van het landelijk gebied. Dit doel is onder andere te bewerkstelligen door de sloop van 
landschapsontsierende bedrijfsgebouwen. De regeling Rood voor Rood gaat uit van de 
sloop van een minimum oppervlakte van 1.000 m2, waarvoor ter compensatie een 
nieuwe woning kan worden gerealiseerd. De maximale inhoud van de te realiseren 
compensatiewoning bedraagt 750 m3. De compensatiekavel wordt bij voorkeur 
toegekend aan de locatie waar het meest wordt gesloopt en wordt gesitueerd in de 
directe omgeving van de te handhaven bedrijfswoning, om de erfstructuur te handhaven 
en de daarbij behorende clustering van bebouwing (ensemble) te bewerkstelligen.

De compensatiekavel mag nabijgelegen (agrarische) bedrijven niet hinderen in hun 
bedrijfsvoering. Het erf en de tuin worden samen met de nieuwe woning en het daarbij 
behorende bijgebouw op de compensatiekavel gerealiseerd. Uitgangspunt voor de 
grootte van het bijgebouw is 150 m2. De ruimtelijke kwaliteit moet voor alle betrokken 
locaties zijn gewaarborgd. In dat kader dient een landschapsplan (erfinrichtingsplan) te 
worden opgesteld, evenals dat een beeldkwaliteitplan/schetsplan van de nieuwe 
bebouwing vereist is.

Toets en conclusie

Middels uitvoering van het voorliggende bestemmingsplan wordt sloop van alle 
landschapsontsierende bebouwing en bijbehorende voorzieningen zoals mestkelders, 
erfverhardingen e.d. mogelijk gemaakt, waarvoor in ruil de realisatie van een 
compensatiewoning mogelijk wordt gemaakt. Er wordt circa 1641 m2 aan 
landschapsontsierende agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. 
Naast de nieuwe woning van maximaal 750 m3 en een bijgebouw van maximaal 150 
m2 (waarvoor 1000 m2 sloopoppervlakte wordt ingezet) wordt er een sanitairgebouw 
gerealiseerd ten behoeve van de camperplaatsen met een oppervlakte van 150 m2. 
In verband met het toestaan van het sanitairgebouw wordt 300 m2 extra 
landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Er wordt met de sloop van 1641 m2 ruim 
voldaan aan de vereiste sloopoppervlakte. 

De bouwlocatie van de nieuwe woning is gesitueerd op een slooplocatie/een bestaand 
erf. Met het bouwen op dit erf worden er geen solitaire woonbestemmingen opgericht 
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die de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van de gemeente Hof van Twente 
verslechteren. Uit de milieutoets (paragraaf 4.2 en 4.3) blijkt dat omliggende 
(agrarische) bedrijven niet belemmerd worden. Voor de beoogde ontwikkeling is een 
erfinrichtingsplan opgesteld, teneinde te komen tot een goede landschappelijke 
inpassing. De uitvoering daarvan, evenals de sloop van de landschapsontsierende 
bebouwing, is gewaarborgd via een voowrwaardelijke verplichting in de regels. Op 
gronde van voorgaande wordt geacht dat het plan past binnen de beleidsnota 'Grond 
voor gebruik'. 

3.3.4  Landschapsontwikkelingsplan Haaksbergen en Hof van Twente

In 2005 is een landschapsontwikkelingsplan opgesteld en vastgesteld. Per 
landschapstype is aangegeven welk kenmerken dienen te worden behouden en/of 
versterkt. De uitwerking is gebaseerd op vier thema's:

-behoud en versterking van waardevolle ensembles: behoud, herstel, aanleg en 
onderhoud van een samenhangend patroon van landschapselementen (beplantingen 
inclusief lanen, historische elementen met name in het kampenlandschap, open essen 
en erfbeplantingen) is het speerpunt; 
-landschappelijke versterking van het watersysteem; 
- zorg voor het agrarisch werklandschap: Dit doel uit zich met name in het behouden 
van relicten van het voormalige kampenlandschap, zonder de patronen te willen 
herstellen; 
- inpassen van kernen en routes. Nieuwe ontwikkelingen dienen getoetst te worden aan 
deze visie. Inrichtingsvoorstellen krijgen als leidraad deze visie mee.

Het plangebied is gelegen binnen het broekontginningenlandschap (op de overgang van 
het grootschalig naar het kleinschalig landschap). In de afbeelding hieronder is de 
ligging aangegeven met een rode cirkel. 

Figuur 3.6: uitsnede landschapsontwikkelingsplan Haaksbergen en Hof van Twente 
(bron: gemeente Hof van Twente)

Ter plaatse van dit landschap geldt het behoud van de openheid en grootschaligheid als 
uitgangspunt waarbij bospercelen en wegbeplanting van es, populier of els de ruimte 
begrenzen. De erfbeplanting wordt gekenmerkt door een vrij open ruime opzet in het 
grootschalig landschap en een gesloten beplanting rondom een kleinschalig erf in de 
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kleinschaliger broekontginning. Het realiseren van gebiedseigen erfbeplanting (hagen, 
fruitbomen, grote solitairen) zijn maatregelen die hier gewenst zijn.

Toets

Middels het opgestelde erfinrichtingsplan blijven de voor het gebied kenmerkende 
landschapselementen behouden en worden deze aanzienlijk versterkt. Verschillende 
elementen van gebiedseigen beplanting zorgen voor de begrenzing van het erf, 
waardoor een voor de broekontginning passend inrichting wordt gerealiseerd. 

3.3.5  Welstandsnota

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft voor de hele gemeente een welstandsnota 
vastgesteld met criteria voor de welstandstoets. Daarbij is zowel het buitengebied als 
de kernen ingedeeld in verschillende gebieden aan de hand van karakteristieken van de 
bestaande bebouwing. Per gebied zijn criteria opgesteld die door de 
welstandscommissie worden gebruikt bij het beoordelen van aanvragen om vergunning. 
Daarbij wordt onder andere gelet op de plaats, de hoofdvorm en de detaillering. Er zijn 
geen welstandsvrije gebieden. Naast de gebiedscriteria zijn objectgerichte criteria 
opgesteld die niet voor een gebied, maar voor een bouwwerk gelden. Het plangebied is 
gelegen in het gebied dat aangemerkt is als 'westelijke ontginningen'. 

De criteria voor de 'westelijke ontginningen'zijn als volgt:

Nieuwe bedrijfsgebouwen worden eenvoudig en sober gehouden. 

Plaatsing: 
- de erven kennen een rechthoekige opzet 
- het huis is op de weg georienteerd 
- de stal en schuur staan niet aan de weg, maar schuin achter of achter het huis

Hoofdvorm 
- De hoofdvorm dient aan te sluiten bij de oorspronkelijke architectuur van het gebied 
- Het huis, de stal en schuur krijgen een kap 
- De stal en de schuur hebben een eenvoudige hoofdvorm.

Gevel: 
- Huizen, stallen en schuren kunnen in alle, mits deugdelijke, materialen worden 
uitgevoerd. 

Aan-, uit- en bijgebouwen en dakkapellen 
- De toevoegingen ondergeschikt houden aan het hoofdgebouw. 
- Aansluiten bij de architectuur van het hoofdgebouw. 
- Geen dakkapel op bijgebouw

Detaillering 
- de stallen en schuren worden in gedekte kleuren gehouden 
- de daken van stallen en schuren worden in gedekte kleuren gehouden. 

Doorwerking voor dit plan
Bij de realisatie van nieuwe bebouwing op het erf wordt rekening gehouden met deze 
welstandscriteria. Het voornemen is om een schuurwoning te realiseren. 
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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

Middels dit bestemmingsplan wordt een rood voor rood project (sloop 
landschapsontsierende bebouwing en bouw nieuwe woning) en realisatie kleinschalige 
camping in de vorm van camperplaatsen mogelijk gemaakt. De ontwikkeling is 
beschreven in hoofdstuk 2. 

Woningbouw wordt in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als 
de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject. De m.e.r.- 
plicht geldt bij projecten van een oppervlakte van 100 hectare of meer, een 
aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlakte van 
200.000 m2 of meer.

Voor kampeerterrein geldt een m.e.r-verplichting in het geval waarin een permanent 
kampeer- of caravanterrein betrekking heeft op: 250.000 bezoekers of meer per jaar, 
een oppervlakte van 25 hectare of meer of een oppervlakte van 10 hectare of meer in 
een gevoelig gebied.

De genoemde maximum oppervlakken gelden als drempelwaarden. Het ruimtebeslag 
van het onderhavige project ligt ruimschoots beneden de drempelwaarden. Conclusie 
die op grond hiervan getrokken kan worden is dat het onderhavige project niet 
m.e.r.-beoordelingsplichtig is. 

In de nota van toelichting op het Besluit m.e.r wordt het begrip 'stedelijk 
ontwikkelingsproject' geduid. Hier wordt het volgende over gezegd:

“Bij een stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als woningen, 
parkeerterreinen, bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of 
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een combinatie daarvan. Er kan overigens geen misverstand over bestaan dat ook 
«dorpen» hieronder vallen. Wat «stedelijke ontwikkeling» inhoudt kan van regio tot regio 
verschillen. Van belang hierbij is of er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor 
het milieu kunnen zijn. Indien bijvoorbeeld een woonwijk wordt afgebroken en er komt 
een nieuwe voor in de plaats, zal dit in de regel per saldo geen of weinig milieugevolgen 
hebben. Bij een uitbreiding zal er eerder sprake kunnen zijn van aanzienlijke gevolgen.” 

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.

Voor onderhavige ontwikkeling is een m.e.r. aanmeldnotitie opgesteld. De ontwikkeling 
wordt daarbij op passende wijze in landschap opgenomen. De ruimtelijke uitstraling/de 
verandering die de ontwikkeling per saldo op de omgeving heeft is beperkt. 
Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van een stedelijk 
ontwikkelingsproject als in de zin van 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.
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Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Toets

In het voorliggende geval is er sprake van het omgevingstype 'rustige 
woonwijk/buitengebied'. 

In het kader van dit bestemmingsplan is gekeken naar de functies in de omgeving van 
het plangebied. Daarbij worden twee vragen gesteld:

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

Externe werking

Met de toevoeging van een nieuwe woning wordt geen nieuwe milieubelastende functie 
toegevoegd. Een nadere beschouwing op dit onderdeel is niet nodig. 

Ten aanzien van de kleinschalige camping/camperplaats is een nadere beschouwing 
vereist. In de publicatie zijn camperplaatsen niet specifiek benoemd. De functie die het 
meest overeen komt met deze functie betreft de functie 'kampeerterreinen (met 
keuken). Kampeerterreinen (met keuken) kennen op grond van de VNG-publicatie een 
richtafstand van 50 meter voor geluid en 30 meter voor geur en gevaar. 

De kleinschalige camping/camperplaatsen is minder milieubelastend dan de functie 
'kampeerterrein (met keuken), aangezien het in dit geval om een rustige, kleinschalige 
recreatieve functie met maximaal 10 stand-/camperplaatsen zonder aanvullende 
campingvoorzieningen gaat. Een keuken is niet aanwezig. Hierdoor zijn de effecten van 
het plan ook minder en is het aanhouden van een minder grote indicatieve afstanden 
ten opzichte van de nieuw te realiseren woning te verantwoorden. 

De bestaande woning behoort bij de kleinschalige camping/camperplaatsen en 
plattelandsappartementen en daarvoor is geen nadere toets vereist.  

Interne werking

De bestaande plattelandsappartementen kunnen worden aangemerkt als vallend in 
categorie 1, waarbij een indicatieve afstand van 10 meter geldt (vergelijkbaar met hotel, 
pensions uit de VNG-publicatie). De nieuwe woning ligt ruim buiten deze afstand, op 
circa 50 meter. 

Het dichtstbijzijnde gedeelte van de camping (reservoirs) is op een afstand van circa 15 
meter van de nieuwe woning gelegen. De camperplaatsen en sanitairgebouw zijn 
respectievelijk op een afstand van circa 30 meter en 20 meter van de nieuwe woning 
gelegen. Deze liggen op zodanige afstand van de woning en de ligging van 
bebouwing/inrichting van het perceel is zo dat er geen sprake zijn van onevenredige 
aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe woning door het 
gebruik van de camperplaatsen en voorzieningen. 

Plattelandsappartementen en camperplaatsen
De afstand van de camperplaatsen tot andere percelen in de omgeving is ruim meer 
dan 50 meter, waardoor geen nadere beschouwing op dit onderdeel nodig is. Er is geen 
sprake van aantasting van het woon- en leefklimaat van percelen in de omgeving. 
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In de omgeving van het plangebied zijn enkele agrarische bedrijven gelegen. De afstand 
van het plangebied tot aan de dichtsbijzijnde veehouderij (melkveebedrijf), gelegen aan 
de Larenseweg 36, bedraagt meer dan 160 meter. Voor het fokken en houden van 
rundvee gelden voor de aspecten stof en geluid een richtafstand van 30 meter. Aan de 
richtafafstanden voor deze aspecten wordt ruimschoots voldaan. 

Voor geur geldt een richtafstand van 100 meter. De Wet geurhinder en veehouderij is 
van toepassing, waardoor een andere kortere afstand geldt voor geur. In paragraaf 4.3 
wordt hier nader op ingegaan. 

Op 175 meter van de nieuwe woning ligt het agrarisch bouwperceel Larenseweg 35. 
Deze is al jarenlang niet meer als zodanig in gebruik, maar heeft een woonfunctie. 
Eventuele hervestiging van een agrarisch bedrijf zorgt niet voor belemmering voor 
uitvoering van dit bestemmingsplan, gezien de afstand tussen beide percelen. 

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

De nieuwe woning is als geurgevoelig aan te merken, omdat het bouwwerk permanent 
of op een daarmee vergelijkbare wijze voor menselijk verblijf wordt gebruikt.  

De camperplaatsen zijn niet geurgevoelig. Ook voor het sanitairgebouw geldt dat deze 
niet geurgevoelig is. Dit blijkt uit jurisprudentie. Zie hiervoor onder meer uitspraken 
Rechtbank Overijssel, Awb 14/167 van 4 augustus 2014 en ABRvS, 201301469/1/R1 
van 10 juli 2013.

Buiten de bebouwde kom geldt dat een veehouderij geen grotere geurbelasting op 
geurgevoelige objecten mag hebben van 14 odourunits/m3 lucht.

De afstand van het plangebied tot aan de dichtsbijzijnde veehouderij (melkveebedrijf), 
gelegen aan de Larenseweg 36, bedraagt meer dan 160 meter en ligt daarmee op ruim 
voldoende afstand. 

Op 175 meter van de nieuwe woning ligt het agrarisch bouwperceel Larenseweg 35. 
Deze is niet meer als zodanig in gebruik maar heeft een woonfunctie. Eventuele 
vestiging van een agrarisch bedrijf zorgt niet voor belemmeringen ten opzichte van het 
plangebied, gezien de afstand.  
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4.4  Bodem

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

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

Toets

Door Tauw is een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd. Het 
onderzoek is vervat in het rapport met kenmerk R001-1280158MJE-v01-rik-NL van 2 
maart 2021. Het rapport is als bijlage 2 bij deze toelichting gevoegd. De resultaten van 
het onderzoek zijn als volgt:

Op de gehele onderzoekslocatie is in de grond geen bodemvreemd materiaal 
waargenomen. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond geen van de 
geanalyseerde parameters boven de achtergrondwaarde is gemeten. De bodemkwaliteit 
is indicatief beoordeeld als klasse Altijd toepasbaar. 

In het grondwater is een concentratie barium boven de streefwaarde gemeten. Barium 
wort vaker zonder direct aanwijsbare oorzaak verhoogd gemeten in de Nederlandse 
bodem. De verhoogde concentratie is waarschijnlijk van nature aanwezig. 

Geconcludeerd wordt dat de milieuhygienische kwaliteit van de bodem geen 
belemmering vorm voor nieuwbouw van een woning en de daarbij behorende aanvraag 
van een omgevingsvergunning (activiteit bouw)

Bij eventueel grondverzet en afvoer van grond vanaf de locatie vormt het onderzoek geen 
geldig bewijsmiddel, maar geldt het als indicatie voor de kwaliteit van de af te voeren 
grond. Het kan het nog wel noodzakelijk zijn om een partijkeuring volgens de richtlijnen 
van het Besluit bodemkwaliteit uit te voeren. 

Vastgesteld dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor uitvoering van het 
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, 
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medische kleuterdagverblijven, etc.

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

Toets

Wegverkeerslawaai

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

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

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

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

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

Het plangebied is gelegen aan de Larenseweg, een weg met een snelheid van 
maximaal 60 km/h. Een woning betreft een geluidgevoelige functie, 
camperstandplaatsen zijn niet als geluidgevoelig aan te merken (aangezien er sprake 
is van recreatief verblijf). 

Er is onderzocht welke geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woning aanwezig is. 
Uit gegevens van de Atlas leefomgeving blijkt dat er ter plaatse van de nieuwe woning 
sprake is van een geluidbelasting van 48 dB (ter plaatse van de blauwe druppel in figuur 
4.2). Er wordt daarmee voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. 
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Figuur 4.2: geluidbelasting plangebied (www.atlasleefomgeving.nl/kaarten)

Er kan worden vastgesteld dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
ten behoeve van de nieuwe woning. 

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; 
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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

De herontwikkeling van het perceel waarbij landschapsontsierende bebouwing gesloopt 
wordt, een nieuwe woning wordt gerealiseerd evenals een kleinschalige camping in de 
vorm van 10 camperplaatsen geeft per dag 24 verkeersbewegingen. Als wordt uitgegaan 
van een worst-case scenario kan het aantal verkeersbewegingen op 24 per dag gesteld 
worden (uitgaande van het maximum van 8,6 verkeersbewegingen van de woning 
conform CROW-publicatie en 15 van de camperplaatsen). Er zal sporadisch sprake zijn 
van vrachtverkeer, waardoor het percentage vrachtverkeer op 2% gezet kan worden 
(worst-case). In figuur 4.3 is de worst-case berekening weergegeven met 24 extra 
voertuigbewegingen.

Figuur 4.3: Worst-case berekening voor bijdrage van extra verkeer (bron: infomil.nl)

Uit deze berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer niet in betekenende 
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. 
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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 
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

Aan de 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. Zie figuur 4.4 voor een fragment van de risicokaart met de aanwezige 
risicobronnen.
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Figuur 4.4: Uitsnede Risicokaart Nederland (Bron: risicokaart.nl). 

Uit de inventarisatie van figuur 4.3 blijkt dat er twee risicobronnen zijn gelegen in de 
omgeving van het plangebied (Brummelaarsweg 12: mestvergister, Hogedijk 8: 
veiligheidsafstand vanuit Activiteitenbesluit). Deze liggen op respectievelijk 1,1 en 1,5 
kilometer. De risicobronnen en de invloedssfeer er van liggen hebben geen invloed op 
het plangebied.

Daarnaast is het plangebied niet gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer 
gevaarlijke stoffen of 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 en dit aspect geen belemmering vormt 
voor uitvoering van het bestemmingsplan.

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). 

Waterschap Rijn en IJssel 
Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf 
deelstroomgebieden. Het deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de 
waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe, Drents Overijsselse 
Delta, en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water 
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld. Voor Rijn en IJssel is dit 
vervat in het Waterbeheerplan 2016-2021.

Het waterschap laat in dit waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het 
waterbeheer van belang zijn en welke accenten we in de samenwerking met onze 
partners willen leggen. Vanuit die omgevingsverkenning wordt vervolgens het beleid voor 
de planperiode 2016-2021 beschreven voor de primaire taakgebieden:

- Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water. 
- Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water. 
- Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon 
water. 
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- Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: 
Afvalwater. 
- Zorgen voor goede randvoorwaarden voor beroepsvaart op de Oude IJssel: 
Vaarwegbeheer.

Watertoetsproces

Op 10 maart 2022 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie bijlage 
3. Vanwege de ligging nabij een rioolpersleiding is de uitkomst hiervan dat de 'normale 
procedure' van toepassing is. 

Figuur 4.5: ligging rioolpersleiding (bron: Waterschap Rijn en IJssel)

Uit contact met het Waterschap is gebleken dat de persleiding niet in het plangebied 
gelegen is, maar aan de andere zijde van de Larenseweg. Zie figuur 4.5. Deze heeft 
dus geen invloed op het plangebied. Verder is vanuit het Waterschap aangegeven dat 
met name de omgang met hemelwater relevant is. Hemelwater zal worden opgevangen 
en infiltreren op het perceel.  

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 

Onderliggend bestemmingsplan maakt de sloop van landschapsontsierende bebouwing 
aan de Larenseweg 38 te Markelo mogelijk, evenals de bouw van een nieuwe woning. 
Daarnaast worden er camperplaatsen en een sanitaire voorziening gerealiseerd. Nadien 
wordt het plangebied landschappelijk ingepast met diverse beplanting en een 
kikkerpoel. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet 
natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. 

Bij dit bestemmingsplan wordt dan ook gebruik gemaakt van een door Natuurbank 
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Overijssel opgestelde quickscan natuurwaarden 'quick scan natuurwaardenonderzoek 
rood voor rood Larenseweg 38 te Markelo, project 4153, versie 1.0 d.d. 10 maart 2022', 
zie ook bijlage 4. De resultaten zijn (samengevat) in de volgende alinea's opgenomen.

Het plangebied is op 2 maart 2022 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van 
beschermde planten, dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en 
voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief 
effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en het Natuurnetwerk 
Nederland. 

Resultaten toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde soorten: 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte 
groeiplaats voor beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel 
leefgebied voor verschillende beschermde dieren. Het plangebied wordt door 
beschermde diersoorten hoofdzakelijk benut als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten 
beschermde grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. 
Vleermuizen bezetten geen vaste rustof verblijfplaats in het plangebied maar gebruiken 
het wel als foerageergebied.

Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest 
beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd 
en mogen niet beschadigd of vernield worden. 

Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor 
het beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd 
wordt en de bouwwerkzaamheden plaatsvinden tijdens de voortplantingsperiode, wordt 
geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet 
vogelnest uit te kunnen sluiten.

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde 
grondgebonden zoogdieren en amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste 
(winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd grondgebonden zoogdier of 
amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën, die een vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt 
een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voortplantingsplaatsen’. Er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde 
grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Om te voorkomen dat beschermde dieren 
gedood worden dienen ze weggejaagd te worden of weggevangen te worden (en elders 
losgelaten). Indien niet voorkomen kan worden dat een beschermd dier gedood wordt, 
dient een ontheffing aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een 
goedgekeurde en toepasbare gedragscode.

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied 
als foerageergebied voor vleermuizen af. Dit leidt echter niet tot wettelijke 
consequenties. 

Resultaten van toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden 
samengevat: 
• Werkzaamheden afstemmen op de voortplantingsperiode van vogels; 
• Geen beschermde zoogdieren of amfibieën doden; 
• Stikstofberekening uitvoeren

Resultaten toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde gebieden: 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. 
Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft het initiatief niet 
getoetst te worden aan beleidsregels voor de bescherming van het NNN, omdat de 
bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. 
Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de emissie van 
stikstofoxiden, kan niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of 
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uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt tot een toename van stikstofdepositie 
op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied, dient een stikstofberekening 
uitgevoerd te worden (zie verderop in deze toelichting). Andere negatieve effecten op 
Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kunnen wél worden 
uitgesloten.

Het plangebied ligt zoals aangegeven niet in of direct grenzend aan beschermd 
natuurgebied zoals een Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument. Het 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Borkeld) ligt ten noordoosten van het plangebied 
op circa 3,3 km afstand. Op enigszins wat grotere afstand ligt het Natura 2000-gebied 
“Sallandse Heuvelrug”, de onderlinge afstand met het plangebied bedraagt circa 7,7 
km. 

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling zal er stikstof en ammoniak worden 
uitgestoten, zoals bij de verbranding van fossiele brandstof, welke kan neerslaan in 
kwetsbare natuur. In dit kader is een AERIUS berekening uitgevoerd. De rapportage 
(Ad Fontem, AERIUS berekening Larenseweg 38 Markelo d.d. 10 maart 2022) is als 
bijlage 5 bij de toelichting gevoegd. 

De conclusies van de berekening zijn als volgt: 
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling komt er zowel NOx als NH3 vrij. Door 
uitvoering van de voorliggende AERIUS berekening is aangetoond dat dit niet leidt tot 
een meetbare depositie van NOx of NH3 in Natura 2000-gebied dat gevoelig is voor 
stikstof en ammoniak. De totale NOx-emissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling bedraagt in totaal 8,9 kg/j. De totale NH3 bedraagt 0,6 kg/j. Er zijn geen 
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. In de gebruiksfase ligt de emissie dan ook 
niet hoger dan 0,00 mol/ha/j. Als gevolg van de berekende emissie, tijdens de 
gebruiksfase, vindt er dan ook géén meetbare verhoging van de depositie NOx of NH3 
plaats in Natura 2000-gebieden als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. De 
ontwikkeling leidt niet tot een verslechtering van de milieukwaliteit van Natura 
2000-gebieden. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden. 

Conclusie

Vastgesteld kan worden dat de Wet natuurbescherming geen belemmering vormt voor 
uitvoering van het bestemmingsplan. 

4.10  Archeologie en Cultuurhistorie

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

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

Archeologie 
Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij 
projecten waarbij de bodem wordt verstoord. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het 
archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het projectgebied behoudenswaardige 
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden 
hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, 
waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en 
publicatie van de resultaten.
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Figuur 4.5: uitsnede archeologische verwachtingenkaart (bron: gemeente Hof van 
Twente)

Toets 

Het plangebied is in figuur 4.5 aangegeven met een rode ster. Ter plaatse geldt een 
middelhoge archelogische verwachting en lage verwachting. 

Bij een middelhoge verwachting geldt dat bij bodemingrepen dieper dan 40 centimeter 
en een oppervlakte groter dan 5000 m2 archeologisch onderzoek nodig is. De 
oppervlakte bodemingrepen dieper dan 40 centimeter (funderingen bebouwing) die in 
het kader van de uitvoering van dit bestemmingsplan worden uitgevoerd bedraagt ruim 
minder dan de grens van 5000 m2. Archeologisch onderzoek is niet vereist. 
In het bestemmingsplan zijn de beleidsuitgangspunten vertaald, in de bestemmingen 
'Waarde-archeologische verwachting 2' en 'Waarde-archeologische verwachting 3'.

Cultuurhistorie

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

Toets

Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid 
dat er in het plangebied of directe omgeving van het plangebied geen monumenten 
aanwezig zijn. Derhalve word geconcludeerd dat voorliggend plan geen negatieve 
gevolgen heeft voor het aspect 'cultuurhistorie'.
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4.11  Verkeer / parkeren

Verkeer

Het plangebied wordt ontsloten via de Larenseweg. De weg heeft een 
maximumsnelheidsregime van 60 km/u. Voor het berekenen van de verkeersgeneratie 
als gevolg van het gebruik van de woning en de kleinschalige camping/camperplaatsen, 
wordt gebruik gemaakt van CROW-uitgave 381 'toekomstbestendig parkeren'.

Wonen

Het plangebied is gelegen in het buitengebied en het gebied kent een niet-stedelijke 
stedelijkheidsgraad. Voor een vrijstaande woning geldt derhalve een gemiddelde 
dagelijkse verkeersgeneratie van 8,2 verkeersbewegingen. 

Camperstandplaatsen

Een camperplaats maakt geen onderdeel uit van de opgenomen functies in de 
CROW-uitgave. Wel is een camping (kampeerterrein) en een bungalowpark 
(huisjescomplex) opgenomen. Voor een camping gaat het om 0,4 
motorvoertuigbewegingen per etmaal (mvt/etmaal) en voor een bungalowpark 2,7 
mvt/etmaal. Verwacht wordt dat een camperplaats tussen deze kencijfers in zit, 
aangezien de camperplaatsen jaarrond meer gebruikt worden dan een camping, maar 
minder dan een bungalowpark. Dit betekent een gemiddelde van 1,5 mvt/etmaal. Bij 
een maximale bezetting van de 10 camperplaatsen levert dit 15 extra 
voertuigbewegingen per dag op. 

Vastgesteld wordt wordt dat de verkeersbewegingen van de nieuwe woning en de 
camperplaatsen eenvoudig via de huidige weg kunnen worden afgewikkeld en het 
aspect 'verkeer' geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van onderhavig 
bestemmingsplan.

Parkeren

Wonen

Het parkeren vindt, net als in de huidige situatie, plaats op eigen terrein. Op basis van 
de 381e CROW uitgave bedraagt de parkeernorm voor 1 vrijstaande woning minimaal 2 
parkeerplaatsen. Ten behoeve van de nieuwe woning worden 2 parkeerplaatsen op het 
erf aangelegd. Bij de bestaande woning zijn eveneens 2 parkeerplaatsen aanwezig. 

Camperplaatsen

Ten aanzien van de camperplaatsen geldt uitgaande van een parkeernorm van een 
camping een norm van 1,1 parkeerplaats per standplaats. 

De camperstandplaatsen op zichzelf zorgen niet voor een parkeerbehoefte aangezien 
de campers, die een plek hebben op de camperstandplaats, de vervoermiddelen zijn 
die gebruikt worden.  Er zijn in het erfinrichtingsplan 3 parkeerplaatsen opgenomen ten 
behoeve van de camperplaatsen. Uitgaande van 10% voor gasten van bezoekers van de 
camperstandplaatsen  is 1 parkeerplaats nodig. Daarmee zijn voldoende 
parkeerplaatsen aanwezig om te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte. Daarnaast 
blijft parkeerruimte ten behoeve van de plattelandskamers gehandhaafd.   

Geacht wordt dat het aspect 'parkeren' geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid 
van onderhavig 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 aanduidingsregels:

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

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om af te 
wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan 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;

Overige regels:

Hier staan regels geformuleerd ten aanzien van bijvoorbeeld welstand en 
wegverkeerslawaai en er wordt de mogelijkheid geboden om nadere eisen aan de 
plaats en de afmetingen van de bebouwing.

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 
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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. 

5.2.2  Bestemmingen

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

Bestemmingen 

Agrarisch

De voor 'Agrarisch'' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor de uitoefening 
van een grondgebonden agrarisch bedrijf, hobbymatig agrarisch gebruik, extensieve 
dagrecreatie, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, de bestaande 
nutsvoorzieningen en ontsluitingsvoorzieningen. Er is een aanduiding opgenomen ten 
behoeve van de kleinschalige camping. Deze aanduiding geldt voor de gronden van de 
camperplaatsen alsmede voor de bijbehorende voorzieningen zoals het sanitairgebouw. 

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering 
van gebouwen ten behoeve van de kleinschalige camping met een oppervlakte van 
maximaal 50 m2 (maximale goothoogte van 4 en bouwhoogte van maximaal 10). 
Verder zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan, met een 
maximale bouwhoogte van 1 meter. Voor druivenranken geldt een hogere bouwhoogte.

In de specifieke gebruiksregels van deze bestemming is een zogenaamde 
voorwaardelijke verplichting opgenomen. De voorwaardelijke verplichting voorziet in een 
borging van de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen zoals 
opgenomen in de bijlage bij de regels (erfinrichtingsplan).

Tevens is in de specifieke gebruiksregels een voorwaardelijke verplichting voor de sloop 
van de voormalige agrarische bebouwing opgenomen. Hierbij wordt verwezen naar de 
bijlage sloopopgave die bij de regels hoort. 

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

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 2' en 'Waarde - Archeologische 
verwachting 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden. Ter bescherming van deze gronden zijn bepalingen en 
voorwaarden opgenomen met betrekking tot het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden.

Wonen

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor maximaal één woning per 
bestemmingsvlak, aan huis verbonden beroepen, bed & breakfast, bestaande en legale 
paardenbakken en ontsluitingsvoorzieningen. Deze bestemming maakt ook de bouw 
van de nieuwe woning mogelijk. 

Voor bijgebouwen is opgenomen dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 150 m² 
bedraagt. De goot- en bouwhoogte van bijgebouwen zijn gelimiteerd tot 3 en 6 meter. 

In de specifieke gebruiksregels van deze bestemming is een voorwaardelijke 
verplichting opgenomen. De voorwaardelijke verplichting voorziet in een borging van de 
aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in het 
erfinrichtingsplan (bijlage bij de regels).

Tevens is in de specifieke gebruiksregels een voorwaardelijke verplichting voor de sloop 
van de voormalige agrarische bebouwing opgenomen. Deze voorwaardelijke verplichting 
voorziet in een borging van de sloop van de bebouwing zoals opgenomen in de 
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sloopopgave (bijlage bij regels).
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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.

 
ontwerp  47



 Larenseweg 38 Markelo
 

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 'Buitengebied/Groene 
omgeving onder categorie 4 (nieuwe ontwikkelingen en uitbreiding met KGO), waardoor 
vooroverleg niet nodig is.

Waterschap Rijn en IJssel
Op 10 maart 2022 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het 
waterschap Rijn en IJssel (zie paragraaf 4.8). De conclusie van die digitale toets en 
overleg met het Waterschap is dat het waterschap een positief advies geeft. Hiermee is 
voldaan aan het verplichte vooroverleg. 

7.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van ......... voor een periode van zes 
weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze 
ten aanzien van dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn van de 
terinzagelegging zijn ......... zienswijzen binnengekomen. 
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bijlagen toelichting
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Bijlage 1  Erfinrichtingsplan
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Bijlage 2  Verkennend bodemonderzoek Larenseweg 38 
Markelo
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Bijlage 3  Watertoets
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Bijlage 4  Quick scan natuurwaarden Larenseweg 38 Markelo
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SAMENVATTING 
Er zijn plannen om in het kader van de rood-voor-rood regeling een nieuwe woning te realiseren aan de 
Larenseweg 38 te Markelo, gemeente Hof van Twente. Daarnaast worden er camperplaatsen en een 
hooiberg gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken wordt een bestaande stal gesloopt, worden zowel 
kuilvoerplaten als een drijfmestkelder verwijderd en wordt het plangebied bouwrijp gemaakt. Nadien wordt 
het plangebied landschappelijk ingepast met diverse beplanting en een kikkerpoel. Als gevolg van deze 
voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten 
worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden 
de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Het plangebied is op 2 maart 2022 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en 
het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Resultaten toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde gebieden:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft het initiatief niet getoetst te worden aan beleidsregels voor de 
bescherming van het NNN, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking 
kent in Overijssel. Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de emissie van stikstofoxiden, 
kan niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of uitvoering van de voorgenomen activiteiten 
leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied, dient 
een stikstofberekening uitgevoerd te worden. Andere negatieve effecten op Natura 2000-gebied, als gevolg 
van de voorgenomen activiteiten, kunnen wél worden uitgesloten. 
 
Resultaten toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde soorten:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Het plangebied wordt door beschermde diersoorten hoofdzakelijk benut als foerageergebied, maar 
mogelijk nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde 
grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- 
of verblijfplaats in het plangebied maar gebruiken het wel als foerageergebied. 
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt en de bouwwerkzaamheden 
plaatsvinden tijdens de voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren 
om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten. 
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd  
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren 
en amfibieën, die een vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling 
van de verbodsbepaling ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Er geldt geen 
vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Om te voorkomen dat 
beschermde dieren gedood worden dienen ze weggejaagd te worden of weggevangen te worden (en elders 
losgelaten). Indien niet voorkomen kan worden dat een beschermd dier gedood wordt, dient een ontheffing 
aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en toepasbare gedragscode.  
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Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor vleermuizen af. Dit leidt echter niet tot wettelijke consequenties.      

Resultaten van toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden samengevat:  

• Werkzaamheden afstemmen op de voortplantingsperiode van vogels; 
• Geen beschermde zoogdieren of amfibieën doden;   
• Stikstofberekening uitvoeren; 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn plannen om in het kader van de rood-voor-rood regeling een nieuwe woning te realiseren aan de 
Larenseweg 38 te Markelo, gemeente Hof van Twente. Daarnaast worden er camperplaatsen en een 
hooiberg gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken wordt een bestaande stal gesloopt, worden zowel 
kuilvoerplaten als een drijfmestkelder verwijderd en wordt het plangebied bouwrijp gemaakt. Nadien wordt 
het plangebied landschappelijk ingepast met diverse beplanting en een kikkerpoel. Als gevolg van deze 
voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten 
worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden 
de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel (Natuurnetwerk Nederland). 
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
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HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Larenseweg 38 te Markelo, gemeente Hof van Twente. Het ligt op circa 
2,5 kilometer ten westen van de woonkern Markelo en wordt omgeven door landelijk gebied. Op 
onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische 
kaart. 
 

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

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt een voormalig agrarisch erf en bestaat uit bebouwing, erfverharding, kuilvoerplaten, 
opgeslagen bouwmaterialen, puin, braakliggend terrein, grasland en een kelder voor drijfmest. De te slopen 
bebouwing bestaat uit een stal gebouwd van bakstenen en bedekt met golfplaten. De stal beschikt niet over 
een (holle) spouwmuur en dakbeschot. In de stal ligt rommel en staan allerlei bouwmaterialen opgeslagen. 
Het puin dat op verschillende plekken in het plangebied ligt, bestaat uit sloopafval en stapels stenen. Het 
grasland bestaat uit een intensief beheerde soortenarme raaigrasvegetatie. Open water ontbreekt in het 
plangebied. Het plangebied grenst aan bebouwd erf, openbare ruimte (Larenseweg) en agrarisch beheerd 
grasland. Op onderstaande afbeelding wordt de begrenzing van het plangebied weergegeven. Voor een 
verbeelding van de huidige situatie wordt verwezen naar de fotobijlage. 

  
Begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Er zijn plannen om in het kader van de rood-voor-rood regeling een nieuwe woning te realiseren aan de 
Larenseweg 38 te Markelo, gemeente Hof van Twente. Daarnaast worden er camperplaatsen en een 
hooiberg gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken wordt een bestaande stal gesloopt, worden zowel 
kuilvoerplaten als een drijfmestkelder verwijderd en wordt het plangebied bouwrijp gemaakt. Nadien wordt 
het plangebied landschappelijk ingepast met diverse beplanting en een kikkerpoel. De bestaande woning en 
plattelandsappartementencomplex worden niet aangetast en er wordt geen beplanting gerooid bij uitvoering 
van de voorgenomen activiteiten. Op onderstaande afbeelding wordt een verbeelding van het wenselijke 
eindbeeld weergegeven. 
 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: projectontwikkelaar). 

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

• Slopen stal; 

• Verwijderen erfverharding, kuilvoerplaten en drijfmestkelder; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen schuurwoning; 

• Aanleggen hooiberg en camperplaatsen; 

• Aanleggen beplanting en kikkerpoel; 
 

 

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

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

 
Mogelijke permanente invloeden: 

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

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 
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• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

 
3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden, het verwijderen van erfverharding en het aanleggen van beplanting.   
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan agrarisch cultuurland, 
verharde weg en bebouwd erf. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat beschermde soorten en/of -
waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke 
consequenties.  
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   TOETSINGSKADERS  
 

4.1 Algemeen  
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.  
 
4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000  
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante 
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook 
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het 
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. 
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door 
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen 
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet 
natuurbescherming. 
 

4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming  
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 
of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 
te beschadigen of te vernielen;  

• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  
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• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

 
Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn 
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen 
ontheffing nodig. 
 

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland  
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is 
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Nationale omgevingsvisie 
(NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de 
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief 
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil 
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Overijssel 
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HOOFDSTUK 5   GEBIEDSBESCHERMING  
 

5.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied en het Natuurnetwerk Nederland. 
 

5.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 2,35 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de groene kleur op de kaart aangeduid. 
Met de groengestippelde kleur worden gronden aangeduid die tot de ‘zone ondernemen met natuur en water buiten NNN’ 
(bron: geo.overijssel.nl). 

 
Beschermingsregime  
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking.  
 
Toetsing aan provinciaal beleid 
Omdat het plangebied buiten  het Natuurnetwerk Nederland ligt, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst 
te worden aan provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland. 
 

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

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In 
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door het ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 

2,35 kilometer afstand tussen 
het plangebied en de gronden 
die tot NNN behoren 
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mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000  
Het plangebied ligt op minimaal 3,24 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is de Borkeld. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natura 2000-gebied 
in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
   

  
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele en lichtgroene kleur aangeduid (bron: 
geo.overijssel.nl). 
 
Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
Het plangebied is niet zichtbaar vanuit Natura 2000-gebied. Negatieve effecten, zoals geluid, licht en optische 
verstoring zijn daarom niet aan de orde. Ook zijn in het Natura 2000-gebied geen negatieve effecten, zoals 
trillingen waarneembaar. Met uitzondering van het aspect stikstof, kunnen negatieve effecten op Natura 
2000-gebied uitgesloten worden. 
 
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase) 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat stikstofemissie 
welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten 
op Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden. 
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase)  
Het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied neemt toe als gevolg van de bewoning van de 
nieuwe woningen en de exploitatie van de camping. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen 
activiteiten en toename verkeer in gebruiksfase kan een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg 
van de emissie van stikstofoxiden, niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of uitvoering 
van de voorgenomen activiteiten leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige 
habitattypen in Natura 2000-gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. 
 
 

3,24 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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5.5 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft het initiatief niet getoetst te worden aan beleidsregels voor de 
bescherming van het NNN, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking 
kent in Overijssel. Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de emissie van stikstofoxiden, 
kan niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of uitvoering van de voorgenomen activiteiten 
leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied, dient 
een stikstofberekening uitgevoerd te worden. Andere negatieve effecten op Natura 2000-gebied, als gevolg 
van de voorgenomen activiteiten, kunnen wél worden uitgesloten. 
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HOOFDSTUK 6   SOORTENBESCHERMING 
 

6.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek & NDFF) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen 
die bruikbaar zijn voor deze studie. 
 
Het plangebied bestaat uit bebouwing, erfverharding, kuilvoerplaten, opgeslagen bouwmaterialen, puin, 
braakliggend terrein, grasland en een kelder voor drijfmest. De inrichting en het gevoerde beheer maken het 
plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar wel tot een potentieel geschikt 
functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig 
kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

6.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 2 maart 2022 tijdens de daglichtperiode 
(middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. Tijdens 
het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50) en zijn de in dit rapport opgenomen 
afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28). 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog; 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

• NDFF; 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar 
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts), maar enkele vogelsoorten kunnen een bezet nest hebben in 
deze tijd van het jaar (o.a. nijlgans, kerkuil, bosuil, Turkse tortel, kievit). De meeste zomergasten houden zich 
in deze tijd van het jaar nog op in de overwinteringsgebieden. Standvogels, zoals steenuil en huismus 
bevinden zich meestal nog wel in de directe omgeving van de nestplaats.  
  
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  
  
Grondgebonden zoogdieren   
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Grondgebonden diersoorten hebben geen zogende jongen in deze tijd van het jaar. 
Wel benutten veel grondgebonden zoogdieren de voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten de 
voortplantingsperiode.  
  
Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en 
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. De bebouwing is specifiek beoordeeld als 
potentiële verblijfplaats voor steenmarter.   
   
Vleermuizen  
De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat 
vleermuizen in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats bezetten. Sommige vleermuissoorten bezetten 
de winterverblijfplaats op enige afstand (>100km) van de zomerverblijfplaats, terwijl de gewone 
dwergvleermuis soms de zomerverblijfplaats blijft bezetten in de wintermaanden, totdat de koude intreed 
en dan soms alsnog een winterverblijfplaats in de regio gaat opzoeken. Gewone dwergvleermuizen kunnen 
al wel (kortstondig) actief zijn in deze periode van het jaar. Sommige vleermuizen in winterrust zitten diep 
weggekropen in gebouwen of bomen, maar er zijn ook vleermuizen die open en bloot aan de binnenzijde van 
gebouwen hangen, zoals op tochtvrije zolders.  
  
Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het plangebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.    
  
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën omdat nog niet alle 
amfibieën actief zijn en de winterrustplaats verlaten hebben. Amfibieën in winterrust bevinden zich in holen 
en gaten in de grond, onder opgeslagen materialen, afval, takkenbossen, boomstammen of onder water in 
de sliblaag van natte landschapselementen en zijn dan zeer moeilijk vast te stellen. Amfibieënsoorten als 
gewone pad en kleine watersalamander kunnen al wel actief zijn en bezetten de landbiotoop of de 
voortplantingsbiotoop. Amfibieën in landbiotoop zitten overdag ook meestal weggekropen in holen en gaten 
in de grond of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen.  
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6.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen 
een nestlocatie bezetten in de te slopen stal. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, 
winterkoning, Turkse Tortel en holenduif. Het stuk agrarisch grasland wordt gezien de ligging dichtbij het 
bestaande erf niet als een geschikte nestlocatie voor weidevogels zoals kievit beschouwd. Er zijn tijdens het 
veldbezoek geen huismussen waargenomen en de te slopen stal wordt niet als een geschikte nestlocatie voor 
deze soort beschouwd. Tevens zijn er geen aanwijzingen aangetroffen dat boerenzwaluw en huiszwaluw een 
nestlocatie in het plangebied bezetten. Er hangt een steenuilenkast in een boom naast de bestaande woning. 
Deze boom blijft behouden en er zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat deze kast ten tijde van het  bezoek 
wordt bezet. Het plangebied valt binnen het verspreidingsgebied van de steenuil maar er zijn tevens geen 
aanwijzingen aangetroffen dat deze soort het plangebied benut als foerageergebied (NDFF). Ook zijn er geen 
oude of potentiële nesten van roofvogels of uilen in of rondom het plangebied waargenomen. Deze nesten 
zijn doorgaans gemakkelijk te vinden aan de hand van schijtsporen en braakballen.  
 

 
Potentiële nestplaats voor vogels in de te slopen stal. 
 

Door het slopen van de stal tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een vogel gedood en een bezet 
vogelnest verstoord, beschadigd of vernield. De betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
vogels neemt niet af. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen stal tijdens de voortplantingsperiode; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, bosmuis, veldmuis, haas en steenmarter. Voorgenoemde 
soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten veldmuizen, 
bosmuizen en huisspitsmuizen er ook een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- 
en voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de grond, onder opgeslagen materiaal in de stal en 
onder puin. Een geschikte plek voor steenmarter om een vaste rust- of voortplantingsplaats te bezetten, 
ontbreekt in het plangebied.  
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Mogelijke rust- en/of voortplantingslocatie van grondgebonden zoogdieren onder puin en in holen en gaten in de grond. 

 
Door het uitvoeren van grondverzet en het verwijderen van opgeslagen bouwmateriaal en puin wordt 
mogelijk een grondgebonden zoogdieren gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats beschadigd en vernield. De betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
grondgebonden zoogdieren neemt niet af.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen opgeslagen bouwmateriaal en puin; 
- Uitvoeren grondverzet; 

 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. Er zijn in het plangebied geen 
potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen. De stal beschikt niet over een spouwmuur en er 
zijn geen openingen in de gevels aangetroffen die vleermuizen een mogelijkheid bieden om een verblijfplaats 
te bezetten. Verder zijn er geen andere potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen, zoals een 
holle ruimte achter een boeiboord, windveer, loodslab, vensterluik, zonnewering of gevelbetimmering.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.    
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;    
 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten 
rond de beplanting. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied niet als essentieel 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. 
 
Door het slopen van bebouwing neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen af.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing; 
 

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

- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bruine kikker, kleine watersalamander en gewone pad 
benutten het plangebied als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Deze 
soorten kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond en onder opgeslagen 
bouwmateriaal en puin. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame 
amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker beschouwd. Geschikt 
voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.   
 
Door het uitvoeren van grondverzet en het verwijderen van opgeslagen bouwmateriaal en puin wordt 
mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt de geschiktheid van het plangebied als foerageergebied 
van amfibieën niet af.  
        
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen opgeslagen bouwmateriaal en puin; 
- Uitvoeren grondverzet; 

 
 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.   
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6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels 
Als gevolg van het uitvoeren van sloopwerkzaamheden tijdens de voortplantingsperiode wordt mogelijk een 
bezet vogelnest verstoord, beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is 
uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats.  Voor het beschadigen/vernielen 
van een bezet nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt 
beschouwd. De betekenis van het plangebied als foerageergebied is niet beschermd. Aantasting leidt niet tot 
wettelijke consequenties. 
 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Stal slopen buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
 
Vleermuizen  
 

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

- Geen; 
 

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

- Geen; 
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• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van 
vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor 
de beschermde grondgebonden zoogdieren die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling `beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voorplantingsplaatsen’. Voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren geldt geen vrijstelling. 
De betekenis van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren neemt niet af.   
 
Mits geen grondgebonden zoogdieren (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet 
tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, 
dient een ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden 
volgens een toepasbare en goedgekeurde gedragscode. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden 
en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen 
activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde gedood worden; 
 
Amfibieën 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd amfibie gedood en wordt 
mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd of vernield. Voor de beschermde amfibieën, die een 
(winter)rustplaats in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling 
`beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats’. Voor het doden van beschermde 
amfibiesoorten geldt geen vrijstelling. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt de geschiktheid 
van het plangebied als foerageergebied van amfibieën niet af.  
 

  
Mits er geen amfibieën (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, dient een 
ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens 
een toepasbare en goedgekeurde gedragscode. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er 
hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten 
uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Overige soorten 

 
1 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. 
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde 
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
 
In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

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

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie is 
niet beschermd 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

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

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

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

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten Niet van toepassing; er wordt 
geen essentieel foerageergebied 
aangetast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

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

Geen  

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

Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a  Geen dieren doden of 
ontheffing aanvragen 

Overige soorten 

 
Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  Nee  Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vogels   Nee Ja n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij vogels 
gedood, bezette 

nesten verstoord, 
beschadigd of 

vernield worden 

Vleermuizen    Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Amfibieën  Ja Nee n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
6.5 Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend. 
 
6.6 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFDSTUK 7   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘het 
opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van werkzaamheden die 
in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd2. Voor beschermde soorten die niet op deze 
vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist of er dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en 
toepasbare gedragscode om ze te mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats 
te mogen beschadigen en te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten geldt geen vrijstelling 
van de verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt 
worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het 
kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en 
dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en 
dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft het initiatief niet getoetst te worden aan beleidsregels voor de 
bescherming van het NNN, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking 
kent in Overijssel. Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de emissie van stikstofoxiden, 
kan niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of uitvoering van de voorgenomen activiteiten 
leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied, dient 
een stikstofberekening uitgevoerd te worden. Andere negatieve effecten op Natura 2000-gebied, als gevolg 
van de voorgenomen activiteiten, kunnen wél worden uitgesloten. 
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Het plangebied wordt door beschermde diersoorten hoofdzakelijk benut als foerageergebied, maar 
mogelijk nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde 
grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- 
of verblijfplaats in het plangebied maar gebruiken het wel als foerageergebied. 
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt en de bouwwerkzaamheden 
plaatsvinden tijdens de voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren 
om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten. 
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd  
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren 
en amfibieën, die een vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling 
van de verbodsbepaling ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Er geldt geen 
vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Om te voorkomen dat 
beschermde dieren gedood worden dienen ze weggejaagd te worden of weggevangen te worden (en elders 
losgelaten). Indien niet voorkomen kan worden dat een beschermd dier gedood wordt, dient een ontheffing 
aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en toepasbare gedragscode.  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor vleermuizen af. Dit leidt echter niet tot wettelijke consequenties.      

 
2De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleine 
marterachtigen vallen vanaf die datum niet meer onder de vrijstellingsregeling van de provincie Overijssel.  
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan: 
 

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

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

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

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  

 
  



27 

 

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

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

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

 

 

# 

# 

# 

# 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage 
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
 
https://www.ndff.nl/  
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Bijlage 5. Jaarrond beschermde nesten  

 



 Larenseweg 38 Markelo
 

Bijlage 5  Aeriusberekening stikstof

 
146  ontwerp



 

 

  

AERIUS Calculator 2021 
stikstofberekening 

LARENSEWEG 38 MARKELO 
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01  I N L E I D I N G  

01.1 Inleiding en voornemen 

Voor de locatie Larenseweg 38 te Markelo is een plan ontwikkeld. Er wordt rood voor rood 

toegepast. De agrarische schuren op de locatie worden gesloopt, evenals de kuilvoerplaten en 

kelder voor drijfmest. Er wordt een extra woning gerealiseerd op het perceel en daarnaast wordt 

een kleinschalige camping in de vorm van 10 camperplaatsen gerealiseerd. De nieuwe woning wordt 

niet aangesloten op het gasnetwerk.  

 

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling zal er stikstof en ammoniak worden uitgestoten, zoals 

bij de verbranding van fossiele brandstof, welke kan neerslaan in kwetsbare natuur. Initiatiefnemer 

heeft Ad Fontem gevraagd om de effecten van deze emissies op kwetsbare Natura 2000 gebied te 

onderzoeken. In dit kader is een AERIUS berekening uitgevoerd. 

 

Het plangebied is gelegen  aan de Larenseweg 38 in Markelo. Het plangebied ligt op ca. 2,3 

kilometer meter ten westen van Markelo. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente 

Markelo, sectie P, perceelnummer 1205. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven 

(ter plaatse van de rode pijl). 

 

 

Figuur 1 – Ligging plangebied (bron: Atlas van Overijssel).  
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02 

De begrenzing van het plangebied is in figuur 2 weergegeven. In dit figuur is een luchtfoto  

weergegeven waarop het plangebied te zien is. De erfgrenzen vormen de grens van het plangebied.  

 

Figuur 2 – Begrenzing  van het plangebied (bron: kadastralekaart.com).  
 

Figuur 3 toont de toekomstige situatie van het erf aan de Larenseweg 38 te Markelo. 

 

Figuur 3 – Toekomstige situatie (bron: ba-twente.nl).   
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02  P R O G R A M MA  A A N PA K  S T I K S T O F  E N  D E  
A E R I U S  B E R E K E N I N G  

02.1 Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

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

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

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

Natura 2000–gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd 

om de biodiversiteit te behouden. Te veel stikstof is slecht voor planten die leven op voedselarme 

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

Daarnaast leidt stikstof tot verzuring van de bodem. In sommige delen van de Natura 2000-

gebieden is de hoeveelheid stikstof te hoog.  

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

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

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

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

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

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

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

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

van de landbouw.  

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

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

geactualiseerd. De belangrijkste verandering is de ‘afkapgrens’ van 25 km voor stikstofdepositie bij 

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

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

begin dit jaar. Eventuele deposities voorbij deze afkapgrens werden voorheen niet in beeld 

gebracht. De nieuwe afkapgrens van 25 km zal vooral voor grotere projecten consequenties hebben. 

Hoewel in de AERIUS 2020 ook een afkapgrens was opgenomen, gold deze slechts voor wegverkeer 

en was de afstand veel korter (5 km).  

02.2 Besluit stikstofreductie en natuurverbetering 

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

onder meer drie resultaatverplichtingen voor stikstofreductie: in 2025 moet minimaal 40% van het 
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areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura-2000-gebieden een gezond 

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

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

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

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

alsnog gelegaliseerd worden.  

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

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

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

aanleg- en sloopactiviteiten. De vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase van wat wordt gebouwd 

of aangelegd. Dat betekent bijvoorbeeld dat nog steeds een natuurvergunning nodig kan zijn voor 

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

02.3 AERIUS Calculator 2021 

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

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

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

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

stikstof en ammoniak. 
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03  T O E T S I N G  O N T W I K K E L I N G  L A R E N S E W E G  3 8  
M A R K E L O  

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

Het plangebied ligt aan de Larenseweg 38 in Markelo en behoort niet tot een Natura 2000-gebied. 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Borkeld) ligt ten noordoosten van het plangebied op circa 

3,3 km afstand. Op enigszins wat grotere afstand ligt het Natura 2000-gebied “Sallandse 

Heuvelrug”, de onderlinge afstand met het plangebied bedraagt circa 7,7 km.  

Figuur 4 toont de ligging van het plangebied ten opzichte van de dichtstbijzijnde Natura 2000-

gebieden. Op grotere afstand liggen meerdere Natura 2000-gebieden, deze zijn op onderstaande 

kaart echter niet zichtbaar. Het plangebied wordt met een rode ster globaal aangegeven.  

Figuur 4 – Relatie plangebied met dichtstbijzijnde Natura 2000- gebieden (bron: AERIUS calculator 

2021).  
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03.2  Methode 

03.2.1 Referentiesituatie 

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

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

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

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

feitelijke  situatie ten tijde van de vaststelling van het nieuwe plan. In onderhavige situatie is 

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

03.2.2 Beoogde situatie 

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

bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten van nieuwe projecten. Voor de gebruiksfase geldt geen 

vrijstelling. Tijdens de gebruiksfase kan er op een aantal mogelijke manieren stikstof vrijkomen: 

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

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

het verwarmen, het koken en/of verwarmen van tapwater in de woning. Dit onderdeel wordt 

dan ook verder buiten beschouwing gelaten. 

 

2. Gebruik van de 10 camperplaatsen:  hier is geen sprake van een gasaansluiting, waardoor 

geen sprake zal zijn van de uitstoot van NOx. Alleen de verkeersbewegingen van de 

camperplaatsen moeten meegenomen worden (zie punt 3).  

 

3. Verkeersbewegingen gebruiksfase: betreft de verkeersbewegingen die de voorgenomen 

ontwikkeling te weeg brengt tijdens de gebruiksfase (woningen en de camperplaatsen). De 

calculator berekent de depositiebijdrage van het wegverkeer met een implementatie uit de 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 tot een afstand van 25 km van de weg. Het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op circa 3,3 km afstand. Dit betekent dat 

de verkeersbewegingen in de berekening moeten worden meegenomen.   

 

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

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

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

geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en 

stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg 

bevindt.  De berekening heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden. 
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03.3 Uitgangspunten 

03.3.1 Referentiesituatie 

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

situatie (worst-case). 

03.3.2 Gebruiksfase 

03.3.2.1 Verkeersbewegingen 

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

de kengetallen van CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en 

openbare ruimte, aangehouden.  Het plangebied ligt in Markelo, in het buitengebied van de 

gemeente Hof van Twente. Het plangebied kent een niet-stedelijke stedelijkheidsgraad.1 

 

De maximale verkeersgeneratie van een vrijstaande woning in het buitengebied bestaat uit 

dagelijks 8,6 verkeersbewegingen.2 Een camperplaats maakt geen onderdeel uit van de opgenomen 

functies in de CROW-uitgave. Wel zijn een camping (kampeerterrein) en een bungalowpark 

(huisjescomplex) opgenomen. Voor een camping bestaat de maximale verkeersgeneratie dagelijks 

uit 0,4  verkeersbewegingen en voor een bungalowpark uit dagelijks 2,8 verkeersbewegingen. 3 4 

Verwacht wordt dat een camperplaats tussen deze kencijfers in zit, aangezien de camperplaatsen 

jaarrond meer gebruikt worden dan een camping, maar minder dan een bungalowpark. Derhalve 

wordt geacht dat de gemiddelde van die twee in de voorliggende AERIUS berekening gebruikt kan 

worden. Dit komt neer op dagelijks maximaal 1,5 verkeersbewegingen per camperplaats. Bij een 

maximale bezetting van de 10 camperplaatsen levert dit 15 extra voertuigbewegingen per dag op.  

 

In totaal bestaat de totale verkeersgeneratie in de gebruiksfase uit afgerond 24 

verkeersbewegingen. Omdat ter plaatse van de camperplaatsen een sanitaire voorziening wordt 

gerealiseerd, zal er sporadisch sprake zijn van vrachtverkeer voor het leeghalen van het 

waterreservoir. Worst-case wordt derhalve uitgegaan dat 2% van de verkeersbewegingen zwaar 

verkeer betreft. Dit komt neer op afgerond 0,5 zware verkeersbewegingen. Aangezien de AERIUS 

calculator enkel met hele getallen rekent en totale voertuigbewegingen van en naar het plangebied 

uit twee verkeersbewegingen bestaat, wordt van dagelijks maximaal twee zware 

verkeersbewegingen uitgegaan.  

 
1 CBS StatLine 2021. Kerncijfers wijken en buurten. 
2 CROW-publicatie 381. Kerncijfers wonen, werken en voorzieningen. Koop, vrijstaand, huis, niet-stedelijk, 
buitengebied. 
3 CROW-publicatie 381. Kerncijfers wonen, werken en voorzieningen. Camping (kampeerterrein), niet-stedelijk, 
buitengebied. 
4 CROW-publicatie 381. Kerncijfers wonen, werken en voorzieningen. Bungalowpark (huisjescomplex), niet-
stedelijk, buitengebied. 
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03.4 Uitkomsten AERIUS calculator 2021 

03.4.1 Rekenresultaten 

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

situatie is gerekend voor het rekenjaar 2023, omdat geacht wordt dat voorliggend project dan pas 

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

gevallen berekend voor een vergunning Wet natuurbescherming. In de bijlage is een uitdraai van de 

resultaten van de AERIUS Calculator opgenomen.   

 

Gebruiksfase    

De totale NOx-emissie als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling bedraagt in totaal 8,9 kg/j. De  

totale NH3 bedraagt 0,6 kg/j. Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. 

 

03.4.2 Conclusie 

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling komt er zowel NOx  als NH3  vrij. Door uitvoering van 

de voorliggende AERIUS berekening is aangetoond dat dit niet leidt tot een meetbare depositie van 

NOx  of NH3 in Natura 2000-gebied dat gevoelig is voor stikstof en ammoniak. In de gebruiksfase 

ligt de emissie dan ook niet hoger dan 0,00 mol/ha/j. Als gevolg van de berekende emissie, tijdens 

de gebruiksfase, vindt er dan ook géén meetbare verhoging van de depositie NOx  of NH3 plaats in 

Natura 2000-gebieden als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. De ontwikkeling leidt niet tot 

een verslechtering van de milieukwaliteit van Natura 2000-gebieden. Er hoeft geen nader 

onderzoek uitgevoerd te worden.     

 

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

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

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

 

De Wet natuurbescherming vormt voor het aspect stikstof en ammoniak geen belemmering voor de  

uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling. 
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04  B I J L A G E  

De rekenresultaten van de AERIUS Calculator zijn opgenomen als bijlage (PDF).  
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Activiteit
Omschrijving 21AF314Larenseweg38Markelo

Toelichting GebruiksfaseLarenseweg38Markelo

Berekening
AERIUSkenmerk RUDJLHLBAmyo

Datumberekening 10maart2022,09:49

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2023 0,6kg/j 8,9kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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Situatie1(Beoogd),rekenjaar2023

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 0,6kg/j 8,9kg/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening

4/6RUDJLHLBAmyo (10 maart 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

Het bestemmingsplan "Larenseweg 38 Markelo" met identificatienummer 
NL.IMRO.1735.BGxLarenseweg38-OP10 van de gemeente Hof van Twente.

1.2  bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlagen.

1.3  aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden.

1.4  aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  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.

1.6  archeologische relicten

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

1.7  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.

1.8  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.

1.9  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.
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1.10  bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.11  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.

1.12  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.

1.13  bedrijfsgebouw

Een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf, niet zijnde de bedrijfswoning.

1.14  bedrijfswoning

Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die hoort bij en waarvan (een lid van) 
het huishouden functioneel gebonden is aan een bedrijf, instelling of voorziening in dat 
gebouw of op dat terrein.

1.15  bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.16  bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.17  bijgebouw

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

1.18  bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de 
aarde verbonden bouwwerk met een dak.

1.19  begane grondvloer

De vloer van een gebouw, niet zijnde een keldervloer, op het peilniveau.

1.20  bos

Is een vegetatie die voornamelijk uit bomen bestaat met de daarbij behorende 
ondergroei van planten en struiken. Een bos bestaat uit streekeigen beplanting en heeft 
een oppervlakte van minimaal 1.000 m2.
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1.21  bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk.

1.22  bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.23  bouwperceel

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

1.24  bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.

1.25  bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.26  bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke 
hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in 
of op de grond.

1.27  calamiteit

Een (natuur)ramp of een niet-verwachte gebeurtenis, die ernstige schade veroorzaakt.

1.28  camper

een kampeerauto, kampeerwagen, mobilehome, zwerfwagen, motorhome of ander 
motorvoertuig dat bedoeld en/of uitgerust is om recreatief in te wonen of te verblijven;

1.29  complex

Onder complex wordt verstaan erfverharding, (mest)kelders, (mest)silo's etc. deze 
moeten bij toepassing van de Rood voor Rood-regeling worden verwijderd.

1.30  cultuurhistorische waarden

De aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is 
ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat 
bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt.

1.31  detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 
het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor 
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit.
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1.32  erfensemble

Het geheel van binnen een bouwperceel voorkomende bebouwing dat in samenhang 
zorgt voor een kenmerkend beeld van dat bouwperceel.

1.33  gebouw

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

1.34  grondgebonden agrarisch bedrijf

Een agrarisch bedrijf waarvan de bedrijfsvoering volledig of nagenoeg volledig is gericht 
op het gebruik maken van grond als productiemiddel zoals melkrundvee, schapen en 
paarden. Het biologisch houden van vee wordt geschaard onder een grondgebonden 
agrarisch bedrijf.

1.35  high impact zone

Het betreft het berekenen van de afstand van windmolens tot gasleidingen. De volgende 
formule wordt gebruikt om de high impact zone te berekenen. Dit wordt berekend door 
een cirkel met een straal die bestaat uit de ashoogte van de turbine x 1/3 van de 
wieklengte. De cirkel wordt gemeten vanuit de turbine zelf getrokken.

1.36  hobbymatig agrarisch gebruik

Het gebruik van grond ten behoeve van agrarische activiteiten in een omvang die niet 
als bedrijfsmatig kan worden beschouwd.

1.37  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.

1.38  horeca

Het begrip horeca is onderverdeeld in drie categorieën:

Horeca categorie I:

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, conferentiecentrums, ijssalons, croissanterieën, 
dagcafés, dagrestaurants en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen 
bedrijven.

Horeca, categorie II:

Een horecabedrijf, waar meestal in hoofdzaak alcoholische dranken worden verstrekt 
en/of waarvan de exploitatie doorgaans overlast voor het leefklimaat kan veroorzaken en 
een grote druk op de openbare orde met zich meebrengt, zoals cafés, bars, snackbars 
en cafetaria's, inclusief het geven van feesten en partijen.

Horeca, categorie III:

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter 
plaatse, waarbij het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het 
gelegenheid geven tot dansen, wezenlijke onderdelen vormen en waarvan de exploitatie 
doorgaans overlast voor het leefklimaat kan veroorzaken, zoals discotheken, dancings 
en nachtclubs.
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1.39  inrichtingsplan

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

1.40  inwoning

Maximaal drie huishoudens die één woning bewonen met gemeenschappelijk gebruik 
van een of meerdere voorzieningen (zoals een gezamenlijke rioolaansluiting en/of 
hemelwatervoorziening en/of ruimte) en waarbij de woning uiterlijk uit één bouwvolume 
bestaat.

1.41  kampeerterrein

Een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens de inrichting bestemd, 
om daarop een gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van 
kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf.

1.42  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.

1.43  kelder

Een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, beneden of 
tot ten hoogste 0,5 m boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen.

1.44  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.

1.45  nevenactiviteit

Een activiteit ondergeschikt aan de hoofdactiviteit in zowel oppervlakte (m2), omzet (€ ) 
als de effecten op het woon- en leefklimaat en de omgevingskwaliteit.

1.46  niet-grondgebonden agrarisch bedrijf

Een agrarisch bedrijf dat niet geheel of hoofdzakelijk van de open grond als agrarisch 
productiemiddel afhankelijk is, maar waarvan de productie geheel of overwegend in 
gebouwen plaatsvindt, zoals varkens-, kalver- of pluimveefokkerij, eendenmesterij of 
-fokkerij, champignonkwekerij en pot- en containerteelt. Hieronder worden hoveniers 
niet begrepen.

1.47  omgevingsvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.
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1.48  omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Een vergunning als bedoeld in artikel 3.3. onder b van de Wet ruimtelijke ordening.

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

Een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening.

1.50  ondergronds

Onder peil.

1.51  opslag organisch materiaal

Tijdelijke (per keer maximaal 12 maanden) opslag van organisch materiaal zoals: 
bladeren, berm- en slootmaaisel uit de omgeving op agrarische grond met een 
maximale hoeveelheid van [600] m3 is toegestaan mits het gebruikt wordt ter 
verbetering van de bodemstructuur van de agrarische gronden. De ondergrond mag niet 
worden verhard, indien dit gewenst is dan kan aansluiting worden gezocht bij het 
agrarisch erf waarbinnen en aansluitend aan het bouwvlak kuilvoerplaten zijn 
toegestaan.

1.52  overig bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en 
duurzaam met de aarde is verbonden.

1.53  paardenbak

Een terrein waarvan de natuurlijke bovenlaag is vervangen door zand of ander 
doorlatend materiaal ten behoeve van het africhten, trainen en berijden van paarden en 
pony's en het anderszins beoefenen van de paardensport. 

1.54  peil

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

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

1.55  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.

1.56  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.

1.57  prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
tegen vergoeding.
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1.58  recreatiewoning

Een permanent ter plaatse aanwezig gebouw, bestemd om uitsluitend door (het 
huishouden van) een persoon of groep van personen dat/die zijn hoofdverblijf elders 
heeft, gedurende een gedeelte van het jaar te worden gebruikt voor weekend en/of 
verblijfsrecreatie.

1.59  seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen 
van erotische/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden 
verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een 
seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met 
elkaar.

1.60  Staat van Bedrijfsactiviteiten

Een als Bijlage 3 bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van 
bedrijven en instellingen.

1.61  stacaravan

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

1.62  trekkershut

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

1.63  uitvoeren

Uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven.

1.64  veldschuur

Een vrijstaand eenvoudig gebouw zonder verdieping die gebruikt wordt of voorheen 
gebruikt werd als schuilplaats voor vee, opslag van agrarische hulpmaterialen zoals 
machines of opslag van gewassen zoals stro, hooi en zaagsel.

1.65  verblijfsrecreatie

Recreatie in ruimten welke zijn bestemd of opgericht voor recreatief nachtverblijf in de 
vorm van kampeermiddelen, stacaravans of trekkershutten door personen die hun 
hoofdwoonverblijf elders hebben.

1.66  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.
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1.67  woning

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van maximaal één 
huishouden dan wel meerdere huishoudens indien sprake is van inwoning.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de bouwhoogte van een bouwerk

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 een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.4  de inhoud van een bouwwerk

Tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk.

2.6  de afstand tot de 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  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf, 
b. de uitoefening van een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf;
c. hobbymatig agrarisch gebruik;
d. de bestaande en legale nevenactiviteiten;
e. aan huis verbonden beroepen;
f. bed & breakfast;
g. een kleinschalig kampeerterrein met het aantal kampeermiddelen zoals 

opgenomen in bijlage 2;
h. de bestaande en legale paardenbakken;
i. extensieve dagrecreatie met bijbehorende wegen en paden;
j. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
k. de bestaande nutsvoorzieningen;
l. ontsluitingsvoorzieningen en ontsluitingsvoorzieningen voor naastgelegen 

bestemmingen;
m. tijdelijke (maximaal 12 maanden) opslag van organisch materiaal ten behoeve van 

verbetering van de bodemstructuur;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, tuinen en erven.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen
a. gebouwen mogen niet worden gebouwd.

3.2.2  Gebouwen ter plaatse van aanduiding 'k leinschalig kampeerterrein'
a. de gezamenlijke oppervlakte van het gebouw bedraagt maximaal 150 m2; 
b. de goothoogte bedraagt maximaal 4 meter;
c. de bouwhoogte maximaal 10 meter.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voldoen aan de volgende kenmerken:
a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 1 m;
b. in afwijking van het bepaalde onder a bedraag de bouwhoogte van druivenranken 

maximaal 3 m;
c. in aanvulling op het bepaalde onder b zijn andere teeltondersteunende 

voorzieningen dan genoemd onder b niet toegestaan;
d. sleufsilo's en kuilvoerplaten zijn niet toegestaan;
e. lichtmasten zijn niet toegestaan;

3.2.4  Toepassing bouwregels

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de 
algemene bouwregels zoals opgenomen in Artikel 8 in acht genomen.
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3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing
a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik 

van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaardelijke verplichting' 
overeenkomstig de in lid 3.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder dat 
binnen 18 maanden na het in werking treden van het bestemmingsplan uitvoering 
wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen 
conform het in bijlage 2 opgenomen erfinrichtingsplan, teneinde te komen tot een 
goede landschappelijke inpassing;

3.3.2  Voorwaardelijke verplichting sloop
a. tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik 

en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaardelijk verplichting' 
overeenkomstig de in lid 3.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder sloop 
van de in bijlage 1 opgenomen sloopopgave;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen overeenkomstig de in lid 
4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde 
dat binnen 12 maanden na het tijdstip van onherroepelijk worden van dit plan 
geheel uitvoering is gegeven aan de sloop van de in bijlage 1 opgenomen 
sloopopgave.

3.3.3  Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan een gebruik 
van gronden en bouwwerken ten behoeve van van gronden en bouwwerken ten behoeve 
van:

Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

3.4.1  Paardenbakken

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.1 onder h voor 
het toestaan van paardenbakken, mits:
a. binnen het bouwvlak dan wel direct aansluitend aan het bouwvlak, dan wel direct 

aansluitend aan de gronden met de bestemming Wonen met inachtneming van de 
volgende maten:
1. minimaal 30 m uit de as van de weg;
2. minimaal 30 m vanaf woningen van derden;

b. voor zover de paardenbak direct aansluitend aan gronden met de bestemming 
Wonen is geprojecteerd, is deze uitsluitend toegestaan voor zover deze wordt 
gerealiseerd ten behoeve van de, op aangrenzende gronden gelegen, bestemming 
Wonen;

c. de oppervlakte maximaal 800 m2 bedraagt, met dien verstande dat de oppervlakte 
binnen het bouwvlak maximaal 1.200 m2 mag bedragen;

d. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 
middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een 
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maximaal één woning per bestemmingsvlak, waarbij inwoning is toegestaan;
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. bed & breakfast;
e. de bestaande en legale paardenbakken;
f. ontsluitingsvoorzieningen en ontsluitingsvoorzieningen voor naastgelegen 

bestemmingen.
g. twee plattelandsappartementen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

wonen - twee plattelandsappartementen';

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

4.2  Bouwregels

4.2.1  Woningen

Woningen voldoen aan de volgende kenmerken:
a. voor zover binnen een bestemmingsvlak één of meerdere bouwvlakken zijn 

opgenomen, worden woningen binnen het bouwvlak gebouwd;
b. goothoogte is maximaal 4 m;
c. bouwhoogte is maximaal 10 m;
d. inhoud is maximaal 750 m3.

4.2.2  Bijgebouwen

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

4.2.3  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.

met dien verstande dat lichtmasten niet zijn toegestaan bij paardenbakken.

4.2.4  Toepassing bouwregels

Bij de toepassing van de bouwregels zijn tevens de algemene bouwregels zoals 
opgenomen in artikel 8 van toepassing.

4.3  Specifieke gebruiksregels

4.3.1  Niet strijdig gebruik
a. Als niet strijdig gebruik wordt aangemerkt het jaarrond geopend houden van de 
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camperstandplaatsen.

4.3.2  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van 
en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting' overeenkomstig de 
in lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder dat binnen 18 maanden na het 
onherroepelijk worden van het voorliggende bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven 
aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in bijlage 
2 opgenomen erfinrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke 
inpassing.

4.3.3  Voorwaardelijke verplichting sloop
a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik 

en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijk verplichting' overeenkomstig 
de in lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder sloop van de in Bijlage 1 
opgenomen sloopopgave;

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen overeenkomstig de in lid 
4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde 
dat binnen 12 maanden na het tijdstip van onherroepelijk worden van dit plan 
geheel uitvoering is gegeven aan de sloop van de in Bijlage 1 opgenomen 
sloopopgave.

4.4  Afwijken van de gebruiksregels

4.4.1  Paardenbakken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.1 
onder e 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.
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Artikel 5  Waarde - Archeologische verwachting 2

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 2' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming 
en veiligstelling van archeologische waarden.

5.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mogen 
geen nieuwe gebouwen worden gebouwd en bestaande en legale gebouwen niet 
worden vergroot.

5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Afwijk ing gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2 ten 
behoeve van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 
andere, voor deze gronden geldende bestemmingen, mits is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen 
worden geschaad.

5.3.2  Uitzondering

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3.1 is niet vereist, indien:
a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat 

op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten 
aanwezig zijn;

b. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, 
waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande en legale fundering 
wordt benut;

c. de, voor het bouwen benodigde, grondbewerkingen niet dieper zijn dan 0,40 m 
vanaf maaiveld of het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 5.000 m2.

5.3.3  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 5.3.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de 
archeologisch deskundige omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen 
voorwaarden.

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

5.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in lid 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 5.000 m2 of van bodemingrepen niet 
dieper dan 0,40 m vanaf maaiveld;

c. op basis van bureauonderzoek, inventariserend of aanvullend archeologisch 
vooronderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige 
archeologische relicten aanwezig zijn;

d. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:
1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning 

als bedoeld in artikel 5.4.1 of een ontgrondingvergunning;
e. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden op aanvullend of definitief 

archeologisch onderzoek zijn gericht.

5.4.4  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 5.4.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij een 
archeologisch deskundige omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad en eventueel te stellen voorwaarden.   
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Artikel 6  Waarde - Archeologische verwachting 3

6.1  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.

6.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mogen 
geen nieuwe gebouwen worden gebouwd en bestaande en legale gebouwen niet 
worden vergroot.

6.3  Afwijken van de bouwregels

6.3.1  Afwijk ing gebouwen en bowuwerken geen gebouw zjinde

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.2 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.

6.3.2  Uitzondering

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.3.1 is niet vereist, indien:
f. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat 

op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten 
aanwezig zijn;

g. 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;

h. 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.

6.3.3  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 6.3.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de 
archeologisch deskundige omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen 
voorwaarden.

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

6.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 6.1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit 
te voeren:
a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het 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.

6.4.2  Voorwaarde

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.4.1 wordt slechts verleend, indien 
door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden, dan wel door de 
daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de archeologische waarden niet 
onevenredig (kunnen) worden geschaad.

6.4.3  Uitzondering

Het in artikel 6.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing, indien:

het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

er sprake is van bodemingrepen kleiner dan 10 ha of van bodemingrepen niet dieper dan 0,40 m 
vanaf maaiveld;

op basis van bureauonderzoek, inventariserend of aanvullend archeologisch vooronderzoek is 
aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig 
zijn;

de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:
1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning 

als bedoeld in artikel 6.4.1 of een ontgrondingvergunning;
h. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden op aanvullend of definitief 

archeologisch onderzoek zijn gericht.

6.4.4  Advies archeologisch deskundige

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 6.4.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij een 
archeologisch deskundige omtrent de vraag of de archeologische waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad en eventueel te stellen voorwaarden   
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8  Algemene bouwregels

8.1  Bestaande maatvoering

8.1.1  Bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van bouwwerken

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van 
bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen meer bedraagt dan in de regels van 
dit plan is toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud in 
afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

8.1.2  Bestaande afstand bouwwerken

In die gevallen dat de bestaande afstand van bouwwerken, die in overeenstemming met 
het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen 
minder bedraagt dan in de regels van dit plan is voorgeschreven, geldt die afstand in 
afwijking daarvan als minimaal toegestaan.

8.1.3  Bestaande dakhelling

In die gevallen dat de bestaande dakhelling van gebouwen, die in overeenstemming met 
het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen 
minder bedraagt dan in de regels van dit plan is voorgeschreven, geldt die dakhelling in 
afwijking daarvan als minimaal toegestaan.

8.1.4  Bestaande oppervlaktes

Het bepaalde in lid 8.1.1 met betrekking tot de bestaande oppervlakte is niet van 
toepassing in geval van sloop en herbouw van bestaande bijgebouwen.

8.1.5  Bestaande inhoud

Het bepaalde in lid 8.1.1 met betrekking tot de bestaande inhoud is niet van toepassing 
in geval van sloop en herbouw van bestaande woningen.

8.2  Dakhelling gebouwen

8.2.1  Dakhelling gebouwen

De dakhelling van gebouwen bedraagt minimaal 18º met uitzondering van boog- en 
serrestallen en ondergeschikte aan en uitbouwen tenzij anders bepaald in hoofdstuk 2.

8.2.2  Afwijken dakhelling

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.2.1 voor het 
toestaan van een lagere dakhelling in het geval van bijzondere bouwvormen die door de 
welstandscommissie als zodanig zijn aangemerkt.

8.3  Situering 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.

8.3.1  Afwijk ing

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.3 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.
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

9.1  Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval verstaan:
a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met 

uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte 
gebruik en onderhoud;

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het 
gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een 
zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en 
onderhoud;

c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten 
behoeve van prostitutie;

d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatie, anders dan de 
regels van de bestemmingen toestaan;

e. een gebruik van recreatiewoningen, stacaravans, plattelandsappartementen, 
boerderijkamers en trekkershutten ten behoeve van permanente bewoning en/of 
zorgvoorzieningen.

f. het (zelfstandig) bewonen van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen.
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels

10.1  Vrijwaringszone - radar

10.1.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - radar' zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een radarverstoringsgebied.

10.1.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen mag niet hoger 
worden gebouwd dan 45 m.

10.1.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.1.2 voor het 
bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is gevraagd aan de 
beheerder van het radarverstoringsgebied.

10.2  Luchtvaartverkeerzone

10.2.1  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.

10.2.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen mogen op de in 
lid 10.2.1 bedoelde gronden geen bouwwerken met een bouwhoogte hoger dan 40 m 
worden gebouwd.
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  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.

11.2  Afwijking vergroting bestaande en bestemde woningen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de maximale toegestane 
inhoudsmaat van een woning:
a. tot een inhoud van 900 m3 met dien verstande dat de gebouwen landschappelijk 

worden ingepast, wat blijkt uit een in te dienen en door het bevoegd gezag goed te 
keuren beplantingsplan/inrichtingsplan of;

b. tot een inhoud van 1.500 m3, mits kan worden voldaan aan onderstaande 
staffelmethode ten opzichte van compensatie:

Vergroting woning in m3 (vanaf 900 m3) Compensatie m2 sloopmeters

0-100 150

100-200 200

200-300 400

300-400 600

400-500 800

500-600 1.000

c. tot een inhoud van 2.000 m3, mits minimaal 1.500 m2 (voormalige) (agrarische) 
bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

om gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid 11.2 a, b of c zijn de volgende 
voorwaarden van toepassing:
1. de oppervlakte te slopen bebouwing is afkomstig uit de gemeente Hof van Twente;
2. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 

middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan, bij het opstellen wordt een 
landschapsdeskundige geraadpleegd;

3. de minimale investering in ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd in een schetsplan van 
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de bebouwing en erfinrichtings- en/of beplantingsplan met een 
instandhoudingstermijn van 10 jaar. Het erfinrichtings- en/of beplantingsplan met in 
standhoudingstermijn zijn onderdeel van de te verlenen omgevingsvergunning;

4. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren 
en/of gebruikers van omliggende gronden.

11.3  Afwijking bijgebouwen tot 450 m2

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken voor het herbouwen 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;

11.4  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.

11.5  Afwijking van specifieke gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het 
artikel 4.3.2 ten aanzien van de voorwaardelijke verplichting voor de uitvoering van het 
inrichtingsplan, met dien verstande dat deze minimaal gelijk zijn aan de genoemde 
landschapsmaatregelen als gesteld in het betreffende inrichtingsplan. Verder geldt het 
volgende:

er wordt voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de 
landschappelijke waarde als gesteld in het inrichtingsplan;
er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige 
functies en waarden;
er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het gedinge zijnde belangen, 
waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven.

11.6  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 
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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.

11.7  Voorwaarden algemene afwijkingsregels

Afwijking als bedoeld in artikel 9.6 kan slechts worden toegepast, mits:
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig 

worden geschaad.
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels

12.1  

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;
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Artikel 13  Algemene procedureregels

Ten aanzien van de in dit plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden zal de 
uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan moeten zijn gewaarborgd, in verband waarmee in 
elk geval aangetoond moet worden dat:
a. bodemsanering niet noodzakelijk is dan wel vóór uitvoering van het wijzigingsplan 

zal plaatsvinden;
b. met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat wordt 

gerealiseerd;
c. met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt 

gerealiseerd, dan wel dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;
d. met betrekking tot geurhinder een aanvaardbaar leefklimaat wordt gerealiseerd;
e. beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden 

geschaad;
f. het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.
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Artikel 14  Regels in verband met vrijkomende agrarische bebouwing

14.1  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 minimaal twee 
plattelandsappartementen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. 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;

b. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 
middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een 
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;

c. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
d. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van in de omgeving aanwezige 

functies en waarden, waaronder in ieder geval wordt gerekend het (leef)milieu en 
het landschap;

e. een positieve bijdrage wordt geleverd aan het toeristisch profiel van de gemeente.

14.2  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 en waarden, waaronder in ieder geval wordt gerekend het (leef)milieu en 
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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.

14.3  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. de nieuwe woonruimte maakt onderdeel uit van de bouwmassa van en vormt een 

geheel met de (bedrijfs)woning in de boerderij;
b. de karakteristiek van het gebouw én het beeldbepalende onderscheid tussen 

woongedeelte en het voormalige bedrijfsgedeelte van de boerderij mogen niet 
worden aangetast;

c. omliggende agrarische bedrijven mogen niet onevenredig in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden belemmerd.

14.4  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 
karakteristiek kunnen worden aangemerkt dienen te worden gesloopt;

f. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige 
functies en waarden, waaronder in ieder geval wordt gerekend het (leef)milieu en 
het landschap;
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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.

14.5  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;

Vergroting woning m3 (vanaf 900 m3)   Compensatie m2 sloopmeters  

0-100        150  

100-200       200  

200-300       400  

300-400       600  

400-500       800  

500-600       1.000  
e. de bouw van één extra woning met een inhoud van 10 m3 en 150 m2 aan 

bijgebouwen als minimaal 2000 m2 aan (voormalige)(agrarische) bedrijfsbebouwing 
wordt gesloopt;

Om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid van 12.5.a, 12.5.b, 12.5.c, 12.5.d 
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 sloop is afkomstig uit de gemeente Hof van Twente;
3. 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;

4. de nieuwe woning wordt op de slooplocatie of bij bestaande bebouwing 
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gerealiseerd, zodat een cluster van bebouwing in een samenhangend ensemble 
ontstaat;

5. eerdere verplichtingen tot sloop of investeringen in ruimtelijke kwaliteit kunnen niet 
in de regeling worden ingebracht;

6. 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;

7. Er wordt een schetsplan van de nieuwe woning overlegd;
8. 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;

9. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren 
en/of gebruikers van omliggende gronden;

10. de uitvoerbaarheid van het bouwplan waarvoor de wijziging wordt toegepast, in 
verband waarmee in elk geval aangetoond moet worden:

11. de milieuhygiënische situatie van de bodem de ontwikkeling waarvoor de wijziging 
wordt toegepast niet belemmerd;

12. dat geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische 
waarden zal plaatsvinden.

14.6  Herbouw bestaande veldschuren

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bestemmingen agrarisch, 
agrarisch met waarden, natuur en bos voor het opnieuw oprichten van de bestaande 
aanwezige veldschuur, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. Sloop van alle bebouwing op het perceel waar de veldschuur staat;
b. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 

middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan;
c. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de in de omgeving 

aanwezige functies en waarden, waaronder in ieder geval wordt gerekend het 
(leef)milieu en het landschap;

d. de bestaande bebouwing met een maximale omvang van 150 m2 mag worden 
teruggebouwd;

e. de nieuw te bouwen veldschuur sluit aan bij de karakteristiek van het gebied. Er 
wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen zoals hout en steen. De nieuwe 
veldschuur wordt uitgevoerd in gedekte kleuren zoals zwart, donkerbruin en 
donkergroen. Er wordt geen gebruik gemaakt van golfplaten, maar van matte 
dakpannen in de kleuren zwart of rood. Damwandplaten zijn niet toegestaan;

f. er moet worden bijgedragen aan de biodiversiteit en schuilgelegenheden voor 
diersoorten.
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Artikel 15  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 16  Overgangsrecht

16.1  Overgangsrecht bouwwerken

16.1.1  

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.

16.1.2  

Lid 14.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

16.2  Overgangsrecht gebruik

16.2.1  

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

16.2.2  

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 14.2.1 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.

16.2.3  

Indien het gebruik, bedoeld in lid 14.2.1 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.

16.2.4  

Lid 14.2.1 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 17  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Larenseweg 38 
Markelo. 
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Sloopopgave
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Bijlage 2  Erfinrichtingsplan
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Bijlage 3  Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)  

SBI-code 
 

SBI-code 2008   Nr. 
 

Omschrijving   Cat .
  

01   01   -   Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw    

0111, 
0113  

011, 012, 013       Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)   2  

0112   011, 012, 013, 016   0   Tuinbouw:      

0112   011, 012, 013   1   - bedrijfsgebouwen   2  

0112   011, 012, 013   2   - kassen zonder verwarming   2  

0112   011, 012, 013   3   - kassen met gasverwarming   2  

0112   0113   4   - champignonkwekerijen (algemeen)   2  

0112   0163   6   - bloembollendroog- en prepareerbedrijven   2  

0112   011   7   - witlofkwekerijen (algemeen)   2  

0125   0149   0   Fokken en houden van overige dieren:      

0125   0149   5   - bijen   2  

0125   0149   6   - overige dieren   2  

014   016   0   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:      

014   016   2   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m2    2  

014   016   4   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 
500 m2  

2  

0142   0162       KI-stations   2  

             

15   10, 11   -   Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken      

1552   1052   2   - Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m2   2  

1581   1071   0   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:      

1581   1071   1   - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van 
charge-ovens  

2  

1584   10821   0   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- 
en suikerwerk:  

   

1584   10821   3   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 
chocoladewerken met p.o. <= 200 m2  

2  

1584   10821   6   - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 
200 m2  

2  

1593 t/m 
1595  

1102 t/m 1104       Vervaardiging van wijn, cider e.d.   2  
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18   14   -   Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van 
bont  

   

182   141       Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van 
leer)  

2  

           

20   16   -   Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, 
kurk e.d.  

   

205   162902       Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   2  

           

22   58   -   Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van 
opgenomen media  

   

221   581       Uitgeverijen (kantoren)   1  

2222.6   18129       Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   2  

2223   1814   A   Grafische afwerking   1  

2223   1814   B   Binderijen   2  

2224   1813       Grafische reproductie en zetten   2  

2225   1814       Overige grafische activiteiten   2  

223   182       Reproductiebedrijven opgenomen media   1  

         

24   20   -   Vervaardiging van chemische producten      

2442   2120   0   Farmaceutische productenfabrieken:      

2442   2120   2   - verbandmiddelenfabrieken   2  

           

26   23   -   Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en 
gipsproducten  

   

262, 263   232, 234   0   Aardewerkfabrieken:      

262, 263   232, 234   1   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   2  

           

30   26, 28, 33   -   Vervaardiging van kantoormachines en computers      

30   26, 28, 33   A   Kantoormachines- en computerfabrieken incl. 
reparatie  

2  

           

31   26, 27, 33   -   Vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten 
en benodigdh.  

   

316   293       Elektrotechnische industrie n.e.g.   2  

           

33   26, 32, 33   -   Vervaardiging van medische en optische apparaten 
en instrumenten  

   

33   26, 32, 33   A   Fabrieken voor medische en optische apparaten en 
instrumenten e.d. incl. reparatie  

2  
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36   31   -   Vervaardiging van meubels en overige goederen 
n.e.g.  

   

361   9524   2   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2   1  

362   321       Fabricage van munten, sieraden e.d.   2  

363   322       Muziekinstrumentenfabrieken   2  

3663.1   32991       Sociale werkvoorziening   2  

           

40   35   -   Productie en distrib. Van stroom, aardgas, stoom en 
warm water  

   

40   35   C0 
 

Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 
transformatorvermogen:  

   

40   35   C1 
 

- < 10 MVA   2  

40   35   D0 
 

Gasdistributiebedrijven:      

40   35   D3 
 

- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. 
Cat. A  

1  

40   35   D4 
 

- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en 
gebouwen), cat. B en C  

2  

40   35   E0 
 

Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:      

40   35   E2 
 

- blokverwarming   2  

           

41   36   -   Winning en distributie van water      

41   36   B0 
 

Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:      

41   36   B1 
 

- < 1 MW   2  

           

45   41, 42, 43   -   Bouwnijverheid      

45   41, 42, 43   3   - Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 
m2  

2  

           

50   45, 47   -   Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; 
benzineservicestations  

   

501, 502, 
504  

451, 452, 454       Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 
servicebedrijven  

2  

5020.4   45204   B   Autobeklederijen   1  

5020.5   45205       Autowasserijen   2  
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503, 504   453       Handel in auto- en motorfietsonderdelen en 
-accessoires  

2  

505   473   0   Benzineservicestations:      

505   473   3   - zonder LPG   2  

         

51   46   -   Groothandel en handelsbemiddeling      

5122   4622       Grth in bloemen en planten   2  

5134   4634       Grth in dranken   2  

5135   4635       Grth in tabaksproducten   2  

5136   4636       Grth in suiker, chocolade en suikerwerk   2  

5137   4637       Grth in koffie, thee, cacao en specerijen   2  

5138, 
5139  

4638, 4639       Grth in overige voedings- en genotmiddelen   2  

514   464, 46733       Grth in overige consumentenartikelen   2  

5148.7   46499   0   Grth in vuurwerk en munitie:      

5148.7   46499   1   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton   2  

5148.7   46499   5   - munitie   2  

5153   4673   0   Grth in hout en bouwmaterialen:      

5153   4673   2   - algemeen: b.o. <= 2000 m2   2  

5153.4   46735   4   Zand en grind:      

5153.4   46735   6   - algemeen: b.o. <= 200 m2    2  

5154   4674   0   Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur:  

   

5154   4674   2   - algemeen: b.o. < = 2.000 m2   2  

5155.2   46752       Grth in kunstmeststoffen   2  

5156   4676       Grth in overige intermediaire goederen   2  

519   466, 469       Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, 
vakbenodigdheden e.d.  

2  

           

52   47   -   Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren      

527   952       Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en 
motorfietsen)  

1  

           

60   49   -   Vervoer over land      

6022   493       Taxibedrijven   2  

603   495       Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   2  

           

63   52   -   Dienstverlening t.b.v. het vervoer      
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6312   52109   B   Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)   2  

           

64   53   -   Post en telecommunicatie      

641   531, 532       Post- en koeriersdiensten   2  

           

71   77   -   Verhuur van transportmiddelen, machines, andere 
roerende goederen  

   

711   7711       Personenautoverhuurbedrijven   2  

714   772       Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   2  

           

72   62   -   Computerservice- en informatietechnologie      

72   58, 63   B   Datacentra   2  

         

74   63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82  

-   Overige zakelijke dienstverlening      

7481.3   74203       Foto- en filmontwikkelcentrales   2  

           

90   37, 38, 39   -   Milieudienstverlening      

9001   3700   B   Rioolgemalen   2  

9002.2   382   A0 
 

Afvalverwerkingsbedrijven:      

9002.2   382   A7 
 

- verwerking fotochemisch en galvano-afval   2  

         

93   96   -   Overige dienstverlening      

9301.2   96012       Chemische wasserijen en ververijen   2  

9301.3   96013   A   Wasverzendinrichtingen   2  

9301.3   96013   B   Wasserettes, wassalons   1  

9302   9602       Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten   1  

9303   9603   0   Begrafenisondernemingen:      

9303   9603   1   - uitvaartcentra   1  

9303   96031   2   - begraafplaatsen   1  

9304   9313, 9604       Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden   2  

9305   9609   B   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   1  
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