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Toelichting

Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

De initiatiefnemer is voornemens om op een perceel aan de zuidzijde van Invalsweg 8a te Overdinkel één vrijstaande
woning te realiseren. De woning zal worden gebouwd als een nultreden woning. In de huidige situatie is het perceel in
gebruik voor agrarische doeleinden en is het perceel is in het bestemmingsplan 'Overdinkel 2014' tevens als zodanig
bestemd. Op basis van deze bestemming is de realisatie van de beoogde woning niet toegestaan.

Naast de realisatie van de woning hebben de eigenaren van de percelen Invalsweg 8a en Vosbultkamp 25 en 39 een stuk
grond grenzend aan de woonpercelen gekocht en ingericht als tuin. Deze gronden hebben in het vigerende
bestemmingsplan 'Overdinkel 2014' nog geen woonbestemming waardoor een discrepantie is ontstaan tussen de feitelijke
en de bestemde situatie. Middels onderhavig bestemmingsplan wordt deze discrepantie opgeheven door aan deze
percelen een passende bestemming toe te kennen.
Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van de vrijstaande woning juridisch planologisch mogelijk te
maken. In dit bestemmingsplan wordt aangetoond dat de bouw van deze woning vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt
verantwoord is. Daarnaast wordt met dit bestemmingsplan een juiste planologische regeling getroffen voor de uitbreiding
van de woonpercelen aan de Invalsweg 8a en Vosbultkamp 25 en 39.

Om het voornemen juridisch-planologisch te borgen is het noodzakelijk een zelfstandige buitenplanse procedure te volgen.
Ten behoeve van onderhavig plan is gekozen om een procedure te doorlopen in de vorm van een bestemmingsplan
herziening. Onderhavig plan voorziet hierin.

1.2

Ligging en begrenzing van het plangebied

Onderhavig plangebied is gelegen aan de oostzijde van de woonplaats Overdinkel en bestaat uit de volgende drie separaat
van elkaar gelegen delen:
1. locatie beoogde nieuwe woning en tuin Vosbultkamp 39;
2. tuin Invalsweg 8a;
3. tuin Vosbultkamp 25.
Afbeelding 1.1 geeft de ligging en de globale begrenzing van het plangebied weer.

Deelgebied 1: locatie beoogde nieuwe woning en tuin Vosbultkamp 39
Deelgebied 1 ligt aan de zuidzijde van het woonperceel aan Invalsweg 8a en staat kadastraal bekend als (kadastrale)
gemeente Losser, sectie K, nummers 5884 en 6026 (gedeeltelijk).
Deelgebied 2: tuin Invalsweg 8a
Deelgebied 2 grenst direct aan de westzijde aan het woonperceel Invalsweg 8a. Dit perceel staat kadastraal bekend als
(kadastrale) gemeente Losser, sectie K, nummer 6026 (gedeeltelijk).

Deelgebied 3: tuin Vosbultkamp 25
Deelgebied 3 grenst direct aan de noordzijde aan het woonperceel Vosbultkamp 25. Dit perceel staat kadastraal bekend als

(kadastrale) gemeente Losser, sectie K, nummer 6027.

Afbeelding 1.1: Ligging en globale begrenzing plangebied (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

1.3

Vigerend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Overdinkel 2014' (vastgesteld op 21 oktober 2014). De
gronden binnen het plangebied hebben de bestemmingen 'Agrarisch' en 'Groen'. Afbeelding 1.2 geeft een uitsnede van de
verbeelding van het vigerende bestemmingplan weer.

Afbeelding 1.2: Vigerend bestemmingsplan + plangebied (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

1.4

Onderdelen van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan "Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a" bestaat uit de volgende stukken:

toelichting;

regels;

verbeelding.

De verbeelding en de regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan en moeten in
samenhang 'gelezen' worden. Op de verbeelding is de bestemming van de in het plangebied begrepen gronden
aangegeven. Aan deze bestemming zijn regels gekoppeld teneinde de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het
plan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting heeft weliswaar geen bindende werking, maar heeft wel een
belangrijke functie bij de omschrijving, motivering en verantwoording van het bestemmingsplan.

1.5

Opbouw van de toelichting

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit acht hoofdstukken en enkele bijlagen. De opbouw van de
hoofd-stukken is zodanig dat er sprake is van een logische volgorde in vraagstelling (wat, waarom, waar, hoe, etc.). Na dit
inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 een beschrijving van de bestaande situatie van het plangebied. Hoofdstuk 3 vormt
de 'Planbeschrijving', dit hoofdstuk gaat in op de beschrijving van de toekomstige situatie in het plangebied. Hoofdstuk 4
geeft een beschrijving van het relevante beleid op Rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Daarbij wordt
bekeken of de voorgestane ontwikkeling in lijn is met dit beleid. In hoofdstuk 5 wordt de uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan aangetoond. Vanuit de verschillende van invloed zijnde milieu- en omgevingsaspecten zoals geluid,
externe veiligheid, luchtkwaliteit, ecologie en water wordt in dit hoofdstuk beschreven dat de ontwikkeling die voorliggend
bestemmingplan mogelijk maakt, uitgevoerd kan worden. In hoofdstuk 6 wordt de juridische planopzet toegelicht. Hier
wordt beschreven en verantwoord hoe hetgeen in voorliggend plan is beschreven juridisch wordt geregeld. Hoofdstuk 7
geeft inzicht in de economische uitvoerbaarheid van het plan. In het laatste hoofdstuk van dit plan wordt ingegaan op het
(voor)overleg, inspraak en de procedure.

Hoofdstuk 2

Beschrijving van het plan

2.1

Huidige situatie

2.1.1

Omgeving van het plangebied

Het plangebied ligt aan de noordoostzijde van Overdinkel in een overgangsgebied tussen het dorp en het buitengebied.
Aan deze zijde van het dorp is de omgeving van het plangebied het laatste deel ten westen van de Invalsweg dat niet bij
het dorp betrokken is en vormt een groene vinger in Overdinkel. Aan de west- en zuidzijde bevinden zich de woongebieden
van Overdinkel en aan de noordzijde wordt de 'groene vinger' begrenst door het sportpark van voetbalvereniging
Sportclub Overdinkel. Aan de overzijde van de Invalsweg ligt het beekdal van de Ruhenbergerbeek.

2.1.2

Het plangebied

Het plangebied betreffen drie van elkaar gelegen delen. Onderstaand wordt per perceel de huidige situatie beschreven.

Figuur 2.1: overzichtstekening separaat gelegen deelgebieden (nummering correspondeert met onderstaande kopjes)

Onvalsweg ongenummerd, locatie nieuwe woning (1)
De locatie ter plaatse van de beoogde woning bevindt zich tussen de woonpercelen Invalsweg 8a en Vosbultkamp 39 en
bestaat momenteel uit agrarische gronden in de vorm van grasland. Het perceel grenst aan de oostzijde aan de Invalsweg
en wordt tevens door deze straat ontsloten. In het recente verleden wat het terrein in gebruik voor opslag van het failliete
tuincentrum Naafs. Momenteel is het in gebruik als agrarische grond in de vorm van grasland. Het oppervlak van het
perceel bedraagt circa 635 m².

Figuur 2.1: huidige situatie nieuwe woonlocatie

Vosbeltkamp 39 (2)
De locatie ter plaatse van Vosbeltkamp 39 grenst direct aan de achterzijde (noordzijde) van het woonperceel. Het terrein is
reeds geruime tijd als tuin bij de woning aan Vosbeltkamp 39 betrokken maakt hier functioneel en fysiek onlosmakelijk
onderdeel van uit. Het oppervlak van dit deel bedraagt circa 552 m².

Figuur 2.2: huidige situatie ter plaatse van Vosbeltkamp 39

Invalsweg 8a (3)
De locatie ter plaatse van Invalsweg 8a grenst direct aan de achterzijde (westzijde) van het woonperceel. Het perceel is in
de huidige situatie in gebruik als agrarische grond in de vorm van grasland. Het oppervlak van dit deel bedraagt circa 470
m².

Figuur 2.3: huidige situatie ter plaatse van Invalsweg 8a

Vosbeltkamp 25 (4)
De locatie ter plaatse van Vosbeltkamp 25 grenst direct aan de achterzijde (noordzijde) van het woonperceel. Het perceel
is in de huidige situatie in gebruik als agrarische grond in de vorm van grasland. Het oppervlak van dit deel bedraagt circa
154 m². In de huidige situatie vormt het een vreemde situatie in vergelijking met de woonpercelen van de buren doordat
uitsluitend op deze locatie het grasland de achterste perceelsgrenzen van de woonpercelen doorbreekt.

Figuur 2.4: huidige situatie ter plaatse van Vosbeltkamp

2.2

Toekomstige situatie

2.2.1

Invalsweg ongenummerd

Ter plaatse van Invalsweg (ongenummerd) wordt een nieuw woonperceel ontwikkeld dat plaats gaat bieden aan één
vrijstaande woning. Het ontwerp van de woning is niet bekend. Voorliggend bestemmingsplan biedt slechts het kader
waarbinnen de woning gerealiseerd dient te worden. De kaders bestaan uit de bouwmaten en situering van de woning.
Tevens is bepaald dat de woning als een nultreden woning dient te worden uitgevoerd. Onder een nultreden woning wordt
verstaan:
Een woning die een slaapkamer en badkamer op entreeniveau heeft of waar een huislift is geplaatst, zodanig dat de woonen eetruimte, keuken, toilet, badkamer en ten minste één slaapkamer en het terras of balkon (indien aanwezig) geschikt zijn
voor een bewoner die gebruik maakt van een rolstoel. Beugels en keukenblok worden buiten beschouwing gelaten, daar
deze afgestemd moeten worden op de specifieke behoefte van de gebruiker.
Binnen de kaders van dit bestemmingsplan heeft de initiatiefnemer ruimte om de woning naar eigen inzichten te
realiseren. Aan de hand van de onderstaande uitsnede van de verbeelding wordt dit kader toegelicht.

Figuur 2.5: uitsnede van de verbeelding ter plaatse van Invalsweg ongenummerd

Het oppervlak van de woonkavel bedraagt circa 635 m². Binnen de kavel is een bouwvlak opgenomen met en oppervlak
van 126 m² waarbinnen het 'hoofdgebouw' gerealiseerd dient te worden. Dit bouwvlak ligt op een afstand van circa 6,5
meter vanaf de Invalsweg. De gronden tussen dit bouwvlak en de invalsweg is, in tegenstelling tot de overige als 'Wonen'
bestemde gronden, bestemd als 'tuin' waarbinnen geen gebouwen gerealiseerd mogen worden. Aan de zijden van het
bouwvlak en aan de achterzijde mogen bijgebouwen worden gerealiseerd. De goot- en nokhoogte van het hoofdgebouw
bedragen maximaal (respectievelijk) 4 m en 10 meter.

2.2.2

Invalsweg 8a, Vosbultkamp 25 en 39

De eigenaren van de percelen hebben de percelen (al dan niet recentelijk) verworven ten einde deze percelen bij het eigen
woonperceel te betrekken zodat een grotere tuin wordt verkregen.
Bij de Invalsweg 8a wordt ter plaatse van gedeeltelijk kadastraal perceel 6026 de bestemming 'Wonen' opgenomen. Bij de
Vosbultkamp 25 wordt ter plaatse van het kadastraal perceel 6027 de bestemming 'Wonen' opgenomen en bij de
Vosbultkamp 39 wordt ter plaatse van kadastraal perceel 5884 de bestemming 'Wonen' en 'Tuin' opgenomen. Daarmee
wordt een juiste planologische regeling opgenomen behorende bij het gebruik van de grond. Afbeelding 2.6 geeft in de
verbeelding het toekomstige bestemming weer en het bijbehorende gebruik.

2.6: uitsnede van de bij dit bestemmingsplan behorende verbeelding

Hoofdstuk 3

Beleid

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie infrastuctuur en ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. In deze visie schetst het Rijk de ambities
tot 2040 en de doelen, belangen en opgaven tot 2028. Daarmee moet Nederland concurrerend, bereikbaar en veilig
worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen laat het Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan de decentrale overheden
(provincie en gemeenten) en komt de gebruiker centraal te staan. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid
op slechts 13 nationale belangen die voorkomen uit de hoofdpijlers 'Concurrentiekracht', 'Bereikbaarheid' en 'Leefbaarheid
en veiligheid'. Voor die belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.
Doorwerking plangebied
In dit geval is sprake van een kleine lokale ontwikkeling waarmee geen rijksbelangen zijn gemoeid. Er is dan ook geen
sprake van strijd met het rijksbeleid zoals verwoord in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

3.1.2

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van bestemmingsplannen voor
zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. Deze vorm van normstelling sluit aan op de vroegere
pkb's met concrete beleidsbeslissingen en beslissingen van wezenlijk belang die ook van betekenis waren voor de lagere
overheden.
In de SVIR is vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou
moeten worden ingezet door de Rijksoverheid. Het gaat onder meer om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen,
Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie,
Ecologische Hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen,
elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen
buiten het kustfundament en IJsselmeergebied. In het SVIR wordt bepaald welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn
geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal
niveau. Het Barro bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken.
De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. Bij
besluitvorming over bestemmingsplannen moeten de regels worden gerespecteerd. Het merendeel van de regels legt
beperkingen op, daarin is een gradatie te onderkennen. Deze zijn geformuleerd als een 'ja-mits', een 'ja, voor zover', een
'nee-tenzij', een 'nee-als' of een stringente 'nee' bepaling.
Doorwerking plangebied
Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk waarmee nationale belangen gemoeid zijn die juridisch
zijn verankerd in het Barro. Het Barro heeft dan ook geen invloed op dit bestemmingsplan.

3.1.3

Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder
is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. Doel van de ladder voor duurzame
verstedelijking is het bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling borgen van een zorgvuldige ruimtelijke afweging en een goede
ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Op 1 juli 2017 is een wijziging van
de Ladder voor duurzame verstedelijking doorgevoerd (artikel 3.1.6 lid 2 - 4 Bro). Voorheen bestond de ladder uit drie
treden, dat is nu niet meer het geval. Wel moet de behoefte van de ontwikkeling nog worden beschreven indien er sprake
is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Als de ontwikkeling is voorzien buiten het bestaand stedelijk gebied, dan moet
ook gemotiveerd worden waarom de ontwikkeling niet binnen het bestaand gebied kan worden gerealiseerd.
Doorwerking plangebied
Of de treden van de Ladder voor duurzame verstedelijking moeten worden doorlopen hangt af van de vraag of sprake is
van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' als bedoeld in artikel 3.1.6, lid 2 Bro. Uit jurisprudentie volgt dat een
woningbouwontwikkeling van maximaal 11 woningen niet wordt gezien als een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld
in artikel 3.1.6, lid 2, Bro en dat om die reden ook niet getoetst hoeft te worden aan dit betreffende artikel. De Ladder voor
duurzame verstedelijking hoeft voor de in dit bestemmingsplan besloten woningbouwontwikkeling van één woning
derhalve niet te worden doorlopen.

3.2

Provinciaal beleid

3.2.1

Omgevingsvisie Overijssel 2017

Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving wordt omschreven in de Omgevingsvisie Overijssel 2017 (hierna:
Omgevingsvisie). In de Omgevingsvisie, vastgesteld op 12 april 2017, schetsen Provinciale Staten hun visie op de
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie. Het vizier is daarbij gericht op 2030. Zij geven aan wat volgens
hen de ambities en doelstellingen van provinciaal belang zijn en hoe zij Gedeputeerde Staten opdragen deze te realiseren.
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving staat primair in dienst van de sociaaleconomische ontwikkeling van
Overijssel. Dit betekent dat de provincie ruimte wil bieden voor de ontwikkeling van werkgelegenheid en hoogwaardige
woonmilieus tot stand willen brengen. Dynamiek ziet de provincie als een kans om de ruimtelijke kwaliteit en
duurzaamheid te versterken. Dit wordt gedaan door in te zetten op een evenwichtige afweging van beleidsambities
waaronder waterveiligheid, een gezond milieu en goede volksgezondheid. Daarnaast wordt ook gestuurd op het versterken
van de waardevolle en karakteristieke kenmerken van het landschap.

3.2.2

Omgevingsverordening Overijssel 2017

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 Overijssel. Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie
Overijssel te laten doorwerken is de Omgevingsverordening Overijssel 2017 (vastgesteld door Provinciale Staten op 12 april
2017). 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.

3.2.2.1

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. In dit uitvoeringsmodel
staan de stappen of, waar en hoe centraal. Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven
en het waarborgen van publieke belangen, varieert de provinciale sturing. Soms is deze sturing normstellend, maar
meestal is de sturing richtinggevend of inspirerend. In afbeelding 3.1 wordt het uitvoeringsmodel weergegeven.

Afbeelding 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)
De betreffende niveaus worden in de onderstaande paragrafen toegelicht waarbij het plan wordt getoetst aan het
betreffende niveau uit het uitvoeringsmodel.

3.2.2.2

Generieke beleidskeuzes (of)

Generieke beleidskeuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of provincie. Het zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag
of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn. De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Als deze beleidskeuzes
het gevolg zijn van provinciale keuzes zijn ze verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel.
Doorwerking plangebied
Bij de afwegingen in de eerste fase 'generieke beleidskeuzes' zijn de volgende artikelen van de Omgevingsverordening
Overijssel van belang:

2.1.2, lid 1 (Principe van concentratie);

2.1.3, lid 2 (Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik);

2.1.5, lid 1,2 en 3 (Ruimtelijke kwaliteit);

2.1.6 (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving);

2.2.2, lid 1,2 en 3 (Realisatie nieuwe woningen);

2.6.4 (Nationaal landschap).
Op artikel 2.1.6 (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) wordt in paragraaf 4.2.7 nader ingegaan. De overige artikelen worden
hierna behandeld.
Artikel 2.1.2 lid 1 (Principe van concentratie)

'Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen voor lokaal gewortelde
bedrijvigheid en het realiseren van stedelijke voorzieningen, met bijbehorende infrastructuur en groenvoorzieningen om te
voldoen aan de lokale behoefte en de behoefte van bijzondere doelgroepen'.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.2, lid 1 van de Omgevingsverordening
Met dit artikel stelt de provincie dat uitsluitend sprake mag zijn van bijvoorbeeld woningbouw als hiermee voorzien kan
worden in de lokale behoefte. De behoefte is weergegeven in de Regionale Woonprogrammering Twente, april 2017.
Gemeente Losser kent volgens het RWP een netto woningvraag van maximaal 795 woningen tot en met 2026. Hiervan is
circa 65% al belegd in onherroepelijke bestemmingsplannen, waardoor in de gemeente nog een woningbehoefte tot en
met 2026 resteert van maximaal 285 woningen.
De gemeente Losser hanteert in haar woningbouwprogrammering de in de RWP vastgestelde uitgangspunten en
woonafspraken. De realisatie van deze vrijstaande woning in het plangebied is meegenomen in de gemeentelijke
woningbouw-programmering. In paragraaf 3.3, gemeentelijk beleid, wordt verder op de kencijfers uit het RWP in gegaan
en de toepassing daarvan op dit initiatief.
Artikel 2.1.3, lid 2 (Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik)
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.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3, lid 2 van de Omgevingsverordening
Als de definitie van Groene Omgeving wordt bekeken, dan kan geconcludeerd worden dat het plangebied in de groene
omgeving ligt. Echter gezien de aanwijzingen van het plangebied in de omgevingsvisie (zie kopjes
(ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) kan geconcludeerd worden dat voorliggend plan in het stedelijk
gebied ligt. Met de Stedelijke Omgeving worden stedelijke netwerken, steden, dorpen en hoofdinfrastructuur bedoeld.
Hierin staat centraal de stedelijke netwerken optimaal te verbinden en te zorgen voor complementariteit. De Stedelijke
Omgeving en de Groene Omgeving versterken elkaar. Door de verscheidenheid in aanbod dragen stad en land samen bij
aan het creëren van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven.
De bouw van de woning in het plangebied wordt gedaan in de Stedelijke Omgeving. De grond rondom het plangebied aan
de Invalsweg valt in de Groene Omgeving. Het plan leidt niet tot extra ruimtebeslag in de Groene Omgeving maar vormt
een versterking van beide doordat met de vrijstaande woning wordt aangesloten op dezelfde type woningen aan de
Invalsweg. Daarnaast wordt er met de komst van de woning een overgang gecreëerd van het direct aangrenzende
buitengebied naar het dichter op elkaar gebouwde Vosbultkamp. Het voorliggend plan voldoet daarmee aan artikel 2.1.3,
lid 2 van de Omgevingsverordening Overijssel.
Artikel 2.1.5 (Ruimtelijke kwaliteit)
1. In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het bestemmingsplan
mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de geldende gebiedskenmerken.
2.
In het kader van toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is gegeven
aan het Uitvoeringsmodel (of-, waar- en hoe benadering) die in de Omgevingsvisie Overijssel is neergelegd;
3.
In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past binnen
het ontwikkelingsperspectief die in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.5 lid 1, 2 en 3 van de Omgevingsverordening
De nieuwe ontwikkeling waarin dit bestemmingsplan voorziet betreft de bouw van één nieuwe woning. Om de
ontwikkeling mogelijk te kunnen maken vervalt binnen de plangrenzen de bestemming 'agrarisch' en 'groen' en wordt de
bestemming 'wonen' en 'tuin' geldend. De wijziging ter plaatse van de bestemming 'groen' wordt alleen doorgevoerd om
zo-doende de planologische aanduiding kloppend te maken met de feitelijke situatie. Dit betreft alleen een planologische
wijziging.
Voor een nadere toelichting en verbeelding van het plangebied wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Planbeschrijving.

Geconcludeerd kan worden dat de beoogde ontwikkeling niet zorgt voor een verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit ter
plaatse en zorgt voor een overgang van de kern naar het landelijk gebied. Het plan is in overeenstemming met artikel 2.1.3
en 2.1.5 van de Omgevingsverordening Overijssel.
Artikel 2.2.2, lid 1, 2 en 3 (Realisatie nieuwe woningen)
1.
Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, voorzien
uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte daaraan is aangetoond door
middel van actueel onderzoek woningbouw.
2.
In bestemmingsplannen wordt in maximaal 80% van de behoefte aan nieuwe woningen zoals vastgesteld in het
kader van actueel onderzoek woningbouw, voorzien.
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.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 lid 1, 2 en 3 van de Omgevingsverordening
In december 2015 is door de gemeenteraden van de Twentse gemeenten ingestemd met de Regionale Woon
Programmering (RWP) (zie ook 3.3.1). In het RWP zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot onder meer de
woningbouwprogram-ma's van de Twentse gemeenten, hieronder ook de gemeente Losser. Aan het RWP liggen
woningbouwonderzoeken ten grondslag die in dit kader voldoende actueel zijn. Het RWP en de daarin gemaakte afspraken
geven derhalve een voldoende actueel beeld van de woningbouwbehoefte en worden regelmatig geactualiseerd. Doordat
in het geval van de gemeente Losser sprake is van gesloten woonafspraken, mag conform lid 3 tot maximaal 100% worden
voorzien in de woningbehoefte (harde plancapaciteit).
Het RWP en het daarin opgenomen woningbouwprogramma heeft de gemeente Losser door vertaald naar de
gemeentelijke woonvisie 'Woonvisie Losser 2016 en verder'. De bouw van één vrijstaande woning binnen het plangebied is
in overeenstemming met de gemeentelijke woonvisie, bv. visie-aspect intelligente groei woningvoorraad; ambitie
differentiatie in grondprijzen (zie ook paragraaf 3.3.2). Gelet op het feit dat de gemeente heeft ingestemd met het RWP en
de gemeentelijke woonvisie hier een uitvloeisel van is, wordt geconcludeerd dat wordt voldaan aan artikel 2.2.2 van de
Omgevingsverordening Overijssel.
Artikel 2.6.4 (Nieuwe ontwikkelingen)
Bestemmingsplannen voorzien alleen in nieuwe ontwikkelingen binnen gebieden die begrensd zijn als Nationaal Landschap
als die bijdragen aan het behoud of de ontwikkeling van de kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten van het Nationaal
Landschap 'Noordoost-Twente' zijn:

het samenhangende complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen;

de grote mate van kleinschaligheid;

het groene karakter.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.6.4 van de Omgevingsverordening
Het plangebied ligt in het Nationaal Landschap 'Noordoost - Twente'. Voorliggend plan heeft geen (negatieve) invloed op
het samenhangende complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen, de kleinschaligheid of het groene
karakter van de omgeving van het plangebied. Met het plan wordt dan ook geen afbreuk gedaan aan de kernkwaliteiten,
het plan voorziet in een kleinschalige inpassing van een woning naast bestaande gelijkwaardige bebouwing.

3.2.2.3

Ontwikkelingsperspectieven (waar)

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
ontwikkelperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. De ontwikkelingsperspectieven geven richting
aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben,
zijn ze consistent door vertaald in de ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en
bieden de nodige flexibiliteit voor de toekomst.

Zoals op afbeelding 3.2 is te zien, valt het plangebied binnen het ontwikkelingsperspectief voor de Stedelijke Omgeving. En
zoals op 3.3 te zien is, komt dit niet in conflict met het ontwikkelingsperspectief van de Groene Omgeving.

Afbeelding 3.2: Ontwikkelingsperspectievenkaart Stedelijk Omgeving Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

Afbeelding 3.3: Ontwikkelingsperspectievenkaart Groene Omgeving Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

Doorwerking plangebied
Op gronden binnen de Stedelijke Omgeving worden woonontwikkelingen toegestaan. Met de ontwikkeling op het perceel
worden geen bestaande groen structuren buiten het perceel zoals de dijkfunctie van de Invalsweg of de aangrenzende
bosschages bedreigd. Zoals in paragraaf 3.2.2.2 'Generieke beleidskeuzes' is uiteengezet zal met de komst van de
vrijstaande woning worden voldaan aan de ontwikkelingsvisie binnen de Stedelijke Omgeving. Geconcludeerd kan worden
dat het initiatief voldoet aan de provinciale ruimtelijke kwaliteitsambities, in overeenstemming is met de geldende
ontwikkelingsperspectieven en geen bedreiging is voor aangrenzende perspectieven.

3.2.2.4

Gebiedskenmerken (hoe)

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. De kwaliteitsopgaven en -voorwaarden op basis van gebiedskenmerken kunnen te maken hebben met
landschappelijke inpassing, infrastructuur, milieuaspecten, bodemaspecten, cultuurhistorie, toeristische en recreatieve
aantrekkingskracht, natuur, water, etc. De gebiedskenmerken zijn over het algemeen richtinggevend of inspirerend.
De provincie onderscheidt de volgende vier lagen:
1.
Natuurlijke laag;
2.
Laag van het agrarisch cultuurlandschap;
3.
Stedelijke laag;
4.
Laag van de beleving.

1.

Natuurlijke laag

Het natuurlijk landschap vormt de basis voor het gehele grondgebied van de provincie. Lange tijd is de natuurlijke laag
sturend geweest voor een groot deel van de ruimtelijke ontwikkelingen. Mensen vestigden zich bijvoorbeeld op de droge
plekken, wegen werden aangelegd bij goed doorwaadbare plekken in de rivier. Pas de laatste eeuw is door technische
mogelijkheden de koppeling tussen ruimtelijke ordening en natuurlijke ondergrond steeds losser geworden en zijn door
menselijke ingrepen de kwaliteiten van de natuurlijke laag aangetast. Het beter afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen
op de natuurlijke laag, kan dit voorkomen en er voor zorgen dat de (grote) natuurlijke kwaliteiten van de provincie (weer)
mede beeldbepalend worden.
Zoals op afbeelding 3.4 is te zien, valt het plangebied binnen de natuurlijke laag aangemerkt als 'Dekzandvlakte en ruggen':

Afbeelding: 3.4 Natuurlijke laag, dekzandvlakte en ruggen (Bron: Provincie Overijssel)

Dekzandvlakte en ruggen
In de occupatiegeschiedenis zijn de dekzandgebieden voor het overgrote deel in cultuur gebracht als essenlandschap, oude
hoevenlandschap en heideontginningslandschap. Kenmerkend reliëf is op veel plaatsen vervlakt, b.v. door egalisaties ten
behoeve van de landbouw. Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar
maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. Beiden zijn tevens uitgangspunt bij (her)inrichting.
Doorwerking plangebied
Met voorliggend plan wordt de bestaande landschappelijke structuur niet aangetast. Er wordt wel een braakliggend stuk
grond ingericht. Deze maatregelen leiden de aandacht niet af van het kenmerkende oude hoevenlandschap rondom.
Geconcludeerd kan worden dat met het inrichtingsplan rekening is gehouden met de gebiedskenmerken passende bij de
natuurlijke laag van dekzandvlakten en ruggen.
2.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

In het agrarisch cultuurlandschap heeft de mens ingespeeld op de natuurlijke omstandigheden en die ten nutte gemaakt.
Het agrarisch cultuurlandschap is dan ook bij uitstek een gebruikslandschap. Het is de inzet alle ontwikkelingen (agrarische
bebouwing, wonen, werken, voorzieningen) bij te laten dragen aan de in stand houding van bestaande en ontwikkeling van
nieuwe kwaliteiten en samenhang. Met de ambitie dat iedereen die ontwikkelt moét investeren in zijn omgeving, wordt de
binding met de plek vergroot. Speerpunten zijn behoud en ontwikkeling van duurzame landbouw voor een gezond bodemen watermilieu in een vitaal en aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap. Zoals blijkt uit afbeelding 4.5 valt het plangebied
in het agrarische cultuurlandschap 'Jong heide- en broekontginningslandschap':

Afbeelding 3.5: agrarisch cultuurlandschap laag jonge heide- en broekontginningslandschap (Bron: Provincie Overijssel)
Jonge heide- en broekontginninglandschap
Voormalige natte en droge heidegronden waren oorspronkelijk functioneel verbonden met essen en oude
hoevelandschap. Hier werd geweid en werden de plaggen gestoken voor de stal. Door de komst van kunstmest is deze
specifieke functie van dit land veranderd en is het grotendeel in cultuur gebracht (bebouwd). Ten opzichte van het
hoevelandschap zijn de landbouwontginningen relatief grote open ruimtes, deels omzoomd door boscomplex. Wegen zijn
in lanen met lange rechtstanden.
Doorwerking plangebied
Gezien de kleinschaligheid van het plan en de ligging ervan aan de bebouwde kant van de Invalsweg is, heeft het plan geen
nadelige invloed op de bestaande kenmerken van het agrarisch cultuurlandschap.
3.

Stedelijke laag

Het plangebied valt onder de stedelijke laag Woonwijken 1955 - nu. De Omgevingsvisie Overijssel zegt hier het volgende
over. Bij het woningbestand voldoet de woning vaak niet meer aan hedendaagse kwaliteitseisen. Naoorlogse woonwijken
worden geherstructureerd en de bebouwing verdicht. Centrale wijkfuncties, winkelcentra en kerkgebouwen verdwijnen.
De omgevingsvisie geeft op ontwikkelingen in deze laag de volgende sturing: als ontwikkelingen plaats vinden in de
naoorlogse woonwijken, dan voegt nieuwe bebouwing zich in de aard, maat en het karakter van het grote geheel.
Herstructurering borduurt voort op de bestaande kwaliteiten van de bebouwing en verwijst naar de voormalige natuurlijke
laag en die van het agrarisch cultuurlandschap door bijvoorbeeld nog resterende sloten- en beplantingspatronen te
benutten dan wel te herintroduceren. Zoals op afbeelding 3.6 is te zien, valt het plangebied binnen de stedelijke laag
Woonwijken 1955 - nu:

Afbeelding 3.6: stedelijke laag Woonwijken 1955 - nu (Bron: Provincie Overijssel)

Doorwerking plangebied
De voorgenomen bouw van de vrijstaande woning valt of grenst niet aan naoorlogse bebouwing. De woningen aan de
Vosbultkamp zijn jaren 90 woningen en de nabijgelegen woningen aan de Invalsweg zijn gebouwd in de jaren 70. Daarom is
het niet logisch aansluiting te zoeken bij deze stedelijke laag Woonwijken 1955. Met de architectuur van de nieuwe woning
wordt aansluiting gezocht bij de naastgelegen woningen aan de Invalsweg.
4.

Laag van de beleving

Het plangebied kent geen specifieke aanduiding in het kader van de Lust- en leisurelaag. Deze laag is dan ook niet van
toepassing op voorliggend plan.
Doorwerking plangebied
Met voorliggend plan wordt één vrijstaande woning gerealiseerd aan de Invalsweg. Passanten waaronder wandelaars en
fietsers zien straks een vrijstaande woning dat aansluit bij de bestaande woning. Het nu braakliggend grasland heeft dan
een bestemming gekregen. Voorliggend plan zorgt dus niet voor een negatief effect op de recreatieve route. Met de
realisatie van de woning in het plangebied, blijft het aantrekkelijke landschap behouden.

3.2.2.5

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Algemeen
Met de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving biedt de provincie Overijssel beleidsruimte aan gemeenten voor ontwikkelingen
in de groene ruimte. In het buitengebied is ruimte voor grootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen mits die
gelijk opgaan met verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door naast
bescherming vooral in te zetten op het verbinden van bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen, waarbij
bestaande kwaliteiten worden beschermd en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd.

De methodiek voor het bepalen van de balans tussen ontwikkelingsruimte en de gevraagde investering in de groene
omgeving, is gericht op het volgende: hoe meer de ontwikkeling als gebiedsvreemd te beschouwen is en/of hoe groter de
schaal en impact op de ruimtelijke kwaliteit is, des te zwaarder weegt dat aan de ontwikkelingskant van de balans en hoe
hoger de aanvullende kwaliteitsprestaties dan dienen te zijn.
Middels het processchema in afbeelding 3.7 kan inzicht worden verkregen in de hoogte van de te leveren
kwaliteitsprestaties (gebiedseigen/gebiedsvreemd; schaal/impact; eigen belang/maatschappelijk belang).

Afbeelding 3.7: Processchema Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (Bron: Provincie Overijssel)

Doorwerking plangebied
Generiek beleid, ontwikkelingsperspectief en/of sociaal economische ontwikkeling
Zoals gebleken uit 3.2.2.4 en 3.2.2.5 geldt voor het initiatief de kwaliteitsimpuls Stedelijke Omgeving. Conform de
omgevingsvisie, is het plangebied aangewezen als stedelijke omgeving en woonwijken 1955 en nu. Dit geeft aan dat met
voorliggend plan geen sprake is van een nieuwe ontwikkeling in de Groene Omgeving. Het plan hoeft daarmee niet
getoetst te worden aan de kwaliteitsimpuls groene omgeving.

3.2.2.6

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de in het voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling niet strijdig is
met de uitgangspunten van het provinciale beleid. Het initiatief is in overeenstemming met het in de Omgevingsvisie
Overijssel verwoorde en het in de Omgevingsverordening Overijssel verankerde beleid.

3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1

Structuurvisie Losser 2012

De Structuurvisie Losser 2012 bevat een integrale ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente Losser voor
de periode tot 2022. De gemeente heeft in deze visie de ambitie uitgesproken zich te willen profileren als een gemeente
met de volgende kenmerken:

Relatie met Twentse steden

Ruimte voor bedrijven

Boeren blijven boeren

Recreatie

Bouwen voor eigen bewoners

Vergrijzing

Groene kwaliteit
Doorwerking plangebied
Met voorliggend plan wordt een nieuwe woning mogelijk gemaakt in de kern Overdinkel. De structuurvisie Losser
ondersteunt dit initiatief in paragraaf 4.5: Bouwen voor eigen inwoners. De tekst luidt: Losser is een gemeente die de
komende jaren wat betreft inwoneraantal niet sterk zal groeien. Uitbreiding en herontwikkeling van de woningvoorraad zal
gericht zijn op de wensen van de eigen bewoners en niet op het aantrekken van nieuwe bewoners van buiten de
gemeente. Met het initiatief wordt meegewerkt aan een kleine herontwikkeling van de woningvoorraad die niet gericht is
op het aantrekken van extra inwoners. Het past ook binnen paragraaf 'Analyse en Visie, Overdinkel. Het initiatief valt
binnen het ontwikkelingskader Planmatige uitbreiding. Het ligt daarom in lijn met dit ontwikkelingskader hierbinnen
woningen te ontwikkelen. De te bouwen woning aan de Invalsweg is daar één van. Het ontwikkeling kader is weergegeven
op afbeelding 3.8:

Afbeelding 3.8: Visie en ontwikkelingsrichting Overdinkel (bron: gemeente Losser)

3.3.2

Woonvisie Losser 2016 en verder

De "Woonvisie Losser 2016 en verder" is op 11 oktober 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. In deze woonvisie zijn de
gemaakte regionale afspraken over de woningbouwprogrammering en andere woonafspraken, vastgelegd in een regionale
bestuursovereenkomst, verwerkt. Ook de ladder voor duurzame en de uitkomsten uit woningmarktonderzoeken zijn
verwerkt in de woonvisie.
In de woonvisie geeft de gemeente Losser haar visie en ambitie weer voor de komende jaren. De gemeente kiest voor het
(beheersbaar) begeleiden van en het anticiperen op de demografische ontwikkelingen in de gemeente. Gelet op de
veranderende huishoudenssamenstelling in de gemeente en de afnemende groei is een realistisch en passend
woningbouwprogramma van groot belang. Elke woning moet raak zijn.
Kwalitatieve woningbouw
De focus ligt bij het zorgen van een passende kwaliteit van de bestaande woningen en de directe woonomgeving. Indien
uitbreiding toch plaatsvindt, moet hier op middellange termijn behoefte aan zijn en moet duurzame kwaliteit worden
toegevoegd. De beperkte ruimte voor het toevoegen van extra woningen wordt benut om de variatie aan woningtypes in
Losser te vergroten. Er is vooral behoefte aan eengezinskoopwoningen bestaande uit vrijstaande woningen en
twee-onder-één kap woningen. Na het bekijken van alle aspecten is gebleken dat het aantal woningen in de sociale sector
tot 2020 ongeveer op peil dient te blijven. Enige toevoeging van geschikte seniorenwoningen is wenselijk.

Kwantitatieve woningbouw
In de woonvisie is een aantal woningen opgenomen waarvoor al concrete plannen in ontwikkeling zijn en er is een aantal
gereserveerd voor plannen die nog niet bekend zijn.
Doorwerking plangebied
De ontwikkeling van het plangebied is in bijlage 7 van de 'Woonvisie Losser 2016 en verder' opgenomen. Het plan past
daarmee binnen de Woonvisie Losser 2016 en verder. Vooruitlopend op de actualisatie van de woonvisie is in het voorjaar
van 2019 door de Stec groep een woonbehoefte onderzoek gedaan voor de hele gemeente Losser. Hieruit kwam naar
voren dat er grote vraag is naar nultredenwoningen. Om te voldoen aan deze kwalitatieve vraag heeft de gemeente er voor
gekozen in de regels op te nemen dat de woning als nultredenwoning uitgevoerd moet worden.

Hoofdstuk 4

Milieu- en omgevingsaspecten

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in dit hoofdstuk een beschrijving opgenomen van de
wijze waarop de milieu- en omgevingsaspecten bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met
de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de in dit kader van belang zijnde milieu- en omgevingsaspecten voor de realisatie van de woning op het
perceel Invalsweg ongenummerd.

4.1

Bedrijven en milieuzonering

4.1.1

Algemeen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in ruimtelijke plannen rekening te worden gehouden met
afstemming tussen milieugevoelige functies en milieubelastende functies. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe en bestaande
bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van milieugevoelige functies sprake is van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen functies onderling kunnen de richtlijnen in de
VNG-handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) gehanteerd worden. Deze uitgave bevat een lijst waarin voor per
bedrijfssoort richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. Deze lijst beperkt zich tot de volgende
milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is
bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie.
De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet (zullen)
worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats
van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de
milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op
grond van het bestemmingsplan mogelijk is.

4.1.2

Beoordeling

Bij milieuzonering is sprake van een interne en externe werking. Indien door middel van een plan nieuwe functies mogelijk
worden gemaakt, moet worden aangetoond dat de nieuwe functie in het plangebied geen hinder ondervindt van
bestaan-de functies in de omgeving (interne werking). Anderzijds dient te worden aangetoond dat functies in de directe
omgeving van het plangebied niet negatief worden beïnvloed door de ontwikkeling die mogelijk worden gemaakt (externe
werking).
Interne werking
De dichtstbijzijnde bedrijfslocatie bevindt zich aan de Kerkhofweg 209. Dit bedrijf ligt op een afstand van hemelsbreed
ongeveer 300 meter tot het plangebied. Volgens het vigerende bestemmingsplan is hier bedrijvigheid toegestaan tot een
milieucategorie 3.1. Volgens de VNG uitgave geldt bij een categorie 3.1 bedrijf een grootste richtafstand van 50 meter.
Gezien de aanzienlijke afstand van dit bedrijf tot de nieuwe woning wordt er ruimschoots aan de gestelde richtafstand
voldaan.
Ten noordoosten van het plangebied, ligt aan de Invalsweg 17 op een afstand van ruim 300 meter een paardenfokkerij. Bij
dergelijke agrarische bedrijven gelden de grootste richtafstanden voor het aspect geur. Bij agrarische bedrijven zijn echter
niet de adviesafstanden zoals opgenomen in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' bepalend, maar de wettelijk aan
te houden afstanden of de berekende geuremissiecontouren voor vergunningplichtige veehouderijen. In de paragraaf 4.2
wordt hier nader op ingegaan. Het aspect geur wordt daarom in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten. Met het
aspect geur buiten beschouwing gelaten geldt bij 'Landbouw, fokken en houden van overige graasdieren', een maximale
grootste richtafstand van 50 meter. De afstand tussen het bestemmingsvlak 'Wonen' en het agrarisch bouwperceel
bedraagt hier ruim 300 meter. Er wordt derhalve ruimschoots voldaan aan de richtafstand.
Externe werking

De komst van de vrijstaande woning wordt niet gezien als een milieubelasting voor de omgeving. Er is geen sprake van een
aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden. Aangezien in het kader van milieuzonering ruim wordt voldaan
aan de richtafstanden van de bedrijven tot de nieuw te bouwen woning, worden de verderop gelegen bedrijven niet
belemmerd in hun bedrijfsvoering of toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.
Conclusie
Vanuit het oogpunt van milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling.

4.2

Geurhinder en veehouderij

4.2.1

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wvg) vormt het toetsingskader voor vergunningplichtige veehouderijen, als het gaat
om geurhinder vanwege dierenverblijven. De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag
veroorzaken op een geurgevoelig object. Voor diercategorieën waarvan de geuremissiefactor per dier is vastgesteld, wordt
deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor dieren zonder
geuremissiefactor, zoals melkkoeien en paarden, gelden minimaal de volgende aan te houden afstanden:

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

ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.
Met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2013 zijn veel veehouderijen onder de werkingssfeer van
dit besluit komen te vallen. In het Activiteitenbesluit is voor geurhinder van veehouderijen hetzelfde beoordelingskader
opgenomen als in de Wgv.

4.2.2

Beoordeling

De woning in het plangebied betreft een geurgevoelige object als bedoeld in de Wgv. Er dient derhalve beoordeeld te
worden of in de omgeving aanwezige agrarische bedrijven niet belemmerd worden als gevolg van het plan. Andersom
dient ook beoordeeld te worden of ter plaatse van de nieuwe woning een goed woon- en leefklimaat gerealiseerd kan
worden.
Zoals in de vorige paragraaf aangegeven is het dichtstbijzijnde agrarisch bedrijf een paardenhouderij aan de Invalsweg 17.
Deze is gelegen op een afstand van ruim 300 meter. Voor een paardenhouderij geldt een vaste afstand van 50 meter.
Aangezien het plangebied buiten de bebouwde kom ligt, geldt hiervoor een vaste afstand van 50 meter tot geurgevoelige
objecten. Het plangebied ligt zoals beschreven ver buiten deze afstand.

4.2.3

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van belemmering van bestaande agrarische bedrijfsvoering. Gelet op de ruime
afstand tussen het plangebied en de agrarische bedrijven zal ter hoogte van het plangebied sprake zijn van behoud van een
goed woon- en leefklimaat. Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect geur geen belemmering vormt
voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

4.3

Geluid

4.3.1

Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de
vaststelling van een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning indien het plan een geluidsgevoelig
object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een weg, spoorweg of industrieterrein of indien het plan een nieuwe
geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij
geluidsgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te
voldoen.

4.3.2

Beoordeling

Wegverkeerslawaai
Het plangebied is gelegen binnen de geluidszone van de Invalsweg. In verband hiermee is een akoestisch onderzoek
weg-verkeerslawaai uitgevoerd. Hierna wordt de conclusie van dit onderzoek weergegeven. Voor het volledige onderzoek
wordt verwezen naar de bijlage bij dit bestemmingsplan.
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Uit de geluidberekening blijkt dat de geluidbelasting op de nieuwe woning maximaal 45 dB bedraagt. Hiermee ligt de
geluidbelasting ruimschoots onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor het aspect geluid is er sprake van een goed
woon- en leefklimaat in het plangebied.
Railverkeerslawaai
In de omgeving van het plangebied zijn geen spoorwegen aanwezig, het plangebied is derhalve niet gelegen binnen de
zone van een spoorweg. Het aspect railverkeerslawaai vormt geen belemmering.
Industrielawaai
Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van een gezoneerd industrieterrein. Een akoestisch onderzoek
industrielawaai is dan ook niet aan de orde.

4.3.3

Conclusie

De enige bron van geluidshinder is het wegverkeerslawaai. Op basis van de resultaten van het akoestisch onderzoek wordt
geconcludeerd dat het aspect geluid geen belemmering vormt voor de uitvoering van voorliggend plan.

4.4

Bodem

4.4.1

Algemeen

Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening en Artikel 8 van de Woningwet dient in verband met de
uitvoerbaarheid van een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het plangebied. Er dient bepaald
te worden of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal
op elkaar kunnen worden afgestemd.

4.4.2

Beoordeling

Om te bepalen of het plangebied geschikt is voor woningbouw, is een bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is
uitgevoerd conform NEN 5740. De resultaten en conclusie van het onderzoek worden hierna samengevat weergegeven.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de onderzoeksrapportage welke als bijlage is opgenomen.

Resultaten booronderzoek
Op grond van de beschikbare gegevens (resultaten vooronderzoek, zintuiglijke waarnemingen tijdens het veldwerk en de
analyseresultaten) kan het volgende worden geconcludeerd:
Resultaten grond
In de puinhoudende ondergrond is bij één monster een gehalte PAK boven de achtergrondwaarde aangetoond. Het
verhoogde gehalte is te relateren aan de zintuigelijk waargenomen bodemvreemde bijmengingen met puin en kolengruis.
De gemeten gehalten overschrijden de achtergrondwaarden in geringe mate en vormen geen belemmering voor de
geplande herinrichting van de locatie. Het uitvoeren van nader onderzoek is niet noodzakelijk.
In de visueel schone boven- en ondergrondmonsters zijn geen van de onderzochte stoffen in verhoogde gehalten
aangetoond.
Resultaten asbest
In zowel het grondmonster MM FF BG als het puinmonster MM FF Puin is analytisch geen asbest aangetoond. Er bestaan
ten aanzien van asbest geen belemmeringen voor de geplande herinrichting van de locatie.
Resultaten grondwater
Chemisch analytisch is in het grondwater een licht verhoogde concentratie aan barium aangetoond. De gemeten
concentratie overschrijft de streefwaarde in geringe mate en vormt geen belemmering voor de geplande herinrichting van
de locatie. Aangezien met betrekking tot de licht verhoogde concentratie aan barium geen antropogene bron bekend is, is
barium vermoedelijk van nature in een verhoogde concentratie in het grondwater aanwezig.

4.4.3

Conclusie

Op basis van de resultaten het booronderzoek wordt geconcludeerd dat de bodemkwaliteit in het plangebied vormt geen
belemmering voor uitvoering van voorliggend plan.
Mocht bij herinrichting van de locatie grond vrijkomen dan wordt aanbevolen deze grond op eigen locatie te hergebruiken.
Bij indicatieve toetsing blijkt de bovengrond klasse wonen en de ondergrond altijd toepasbaar. Bij toepassing van de grond
in een werk elders, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. De daadwerkelijke kwaliteit van eventueel af te voeren
grond zal middels een partijkeuring vastgesteld moeten worden en kan afwijken van de indicatieve toetsing.

4.5

Luchtkwaliteit

4.5.1

Algemeen

Op 15 november 2010 is de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (Hoofdstuk 5 titel 2
Wm, Stb. 2007, 414) in werking getreden. De overheid wil een verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen en
ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden. De kern van de 'Wet luchtkwaliteit' bestaat uit de
(Europese) luchtkwaliteitseisen. Verder bevat zij basisverplichtingen voor plannen, maatregelen, het beoordelen van
luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. Op grond van artikel 5.16 Wm moeten bestuursorganen nagaan of besluiten
op grond van de Wro gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit.
Besluit NIBM
In de Algemene maatregel van Bestuur 'Niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM
(Re-geling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. In de Regeling NIBM is
een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging.
Enkele projecten zijn:

woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;

woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;

kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in betekenende mate
bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden. Voor NO2 en PM10 betekent
dit dat aannemelijk moet worden gemaakt dat het project tot maximaal 1,2 µg/m³ verslechtering leidt.
Besluit gevoelige bestemmingen
Naast het besluit en regeling NIBM dient getoetst te worden aan het '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
zieken-huizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.

4.5.2

Beoordeling

Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van één nieuwe woning. In vergelijking met de lijst categorieën van gevallen, is
de ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, qua aard en schaal beduidend kleinschaliger. Om te beoordelen
of de bijdrage NO2 en PM10 lager is dan 3% van de grenswaarde (1,2 µg/m³ verslechtering), is een worst case berekening
uitgevoerd.
Volgens de CROW normen, zorgt één vrijstaande woning voor gemiddeld 8,2 verkeersbewegingen per dag (geen
vrachtverkeer). Aan de hand van deze gegevens is de berekening uitgevoerd waarbij de gevolgen van het plan op
luchtkwaliteit wordt berekent. Hieruit blijkt dat de toename van 8,2 verkeersbewegingen zorgt voor 0,01 µg/m³
verslechtering. Dit ligt ver onder de grenswaarde van 1,2 µg/m³ verslechtering, zie afbeelding 4.1.

Afbeelding 4.1 Worse-case berekening voor bijdrage extra verkeer (bron infomil.nl.)

Uit deze berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer afkomstig van één huishouden niet in betekenende mate
is. Er is geen nader onderzoek nodig.
Tot slot is een woning geen gevoelige bestemming als bedoeld in het 'Besluit gevoelige bestemmingen'.

4.5.3

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt, gezien het de bouw van slecht één woning betreft, geen belemmering voor de uitvoering
van dit bestemmingsplan.

4.6

Externe veiligheid

4.6.1

Algemeen

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door het
gebruik, de opslag, de productie en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe ontwikkelingen dient rekening
gehouden te worden met eventueel aanwezige externe risico's die de veiligheid negatief kunnen beïnvloeden. Hiertoe zijn
de risico's gekwantificeerd door middel van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Het plaatsgebonden risico van een bepaalde activiteit is de kans per jaar op een bepaalde plaats, dat een continu daar
aanwezig gedacht persoon die onbeschermd is, komt te overlijden als gevolg van een mogelijk ongeluk met die activiteit.
Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan het plaatsgebonden risico van 10-6 als grenswaarde. Het groepsrisico is
de kans per jaar dat in één keer een groep mensen van een bepaalde omvang komt te overlijden bij een ongeval met
gevaarlijke stoffen. Voor het groepsrisico geldt geen grenswaarde maar een oriënterende waarde die de
personendichtheid binnen een invloedsgebied relateert aan een bepaalde maat voor risicoaanvaarding.

4.6.2

Beoordeling

Middels de Risicokaart is beoordeeld of er risicobronnen in en rond het plangebied aanwezig zijn. In afbeelding 4.2 en 4.3
zijn twee uitsneden van de risicobronnen 'Risicovolle inrichtingen' en 'Overstromingen' weergegeven.

Afbeelding 4.2: Uitsnede risicokaart, Risicovolle inrichtingen (bron: Risicokaart.nl)

Afbeelding 4.3: Uitsnede risicokaart, Overstromingen (bron: Risicokaart.nl)

Risicovolle inrichtingen
Volgens de Risicokaart ligt in de nabije en verre omgeving van het plangebied geen LPG risicobronnen. Er is derhalve geen
inrichting aanwezig die een potentieel gevaar vormt waar in dit plan rekening mee dient te worden gehouden.
Overstromingen
De Ruhenbergerbeek stroomt op ongeveer 130 meter van het plangebied. Het plangebied ligt bij overstroming van deze
beek aan de grens van het overstromingsgebied. De Invalsweg fungeert hierbij als een dijk tussen het overstroombare
agrarische land aan de kant van de Ruhenbergerbeek (noordoostkant) en het droge woongebied aan de kant van
Overdinkel (zuidwestkant). Het overstromingsgevaar is daarmee geen potentieel gevaar waar in dit plan rekening mee
dient te worden gehouden.

4.6.3

Conclusie

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt voor de
uitvoering van dit bestemmingsplan.

4.7

Water

4.7.1

Beleidskader

Europees- en rijksbeleid
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlakte waterkwaliteit in de landen in
de Europese Unie. Aan alle oppervlakte wateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten
worden bereikt.

Op Rijksniveau is het Nationaal Waterplan het voornaamste beleidsplan. In december 2009 is dit plan vastgesteld. Het
Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's
waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water
en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Op basis
van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie.
Provinciaal beleid
De Omgevingsvisie Overijssel bevat het provinciaal waterbeleid en is daarmee ook het Regionaal Waterplan op basis van de
Waterwet. Water is een dragende factor in het beleid in de Omgevingsvisie, doordat de laag van bodem, natuur en
watersysteem de basis vormt van het ontwikkelingsperspectief. Binnen het waterbeheer kunnen verschillende functies
worden onderscheiden voor oppervlaktewater en grondwater. Op basis van het provinciaal belang worden de functies
benoemd, onderscheiden naar gebruiksfuncties en gebiedsfuncties. Daarbij wordt ook aangegeven welk gewicht deze
functie heeft in de afweging met andere ruimtelijke gebiedsfuncties, zoals verstedelijking, infrastructuur,
natuurontwikkeling, recreatie en dergelijke.
De provinciale ambities zijn, naast de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van
de kleinere wateren, de veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit
van grond- en oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.
Waterschap Vechtstromen
Het waterbeleid van het waterschap Vechtstromen wordt beschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021. In haar
vergadering van 7 oktober 2015 heeft het algemeen bestuur het waterbeheerplan vastgesteld. In het waterbeheersplan
wordt het waterbeleid beschreven voor de primaire taakgebieden van het waterschap:

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;

Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Afvalwater.
De waterschappen adviseren bij ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen) om te komen tot een duurzame
ruimte-lijke inrichting. Met de (digitale) Watertoets kan het waterschap haar waterbelangen inbrengen in de ruimtelijke
planvor-ming.
Naast het waterbeheersplan is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in
ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.

4.7.2

Watertoets

Belangrijk instrument om water belangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets. 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).

4.7.3

Beoordeling

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over voorliggend plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft ertoe geleid dat de normale procedure van toepassing is (zie voor de resultaten van de
Watertoets Bijlage 3: Watertoets). Er is geen waterschapsbelang dat betrekking heeft op voorliggend plan. Ten aanzien van
het waterbeleid kan worden opgemerkt dat er in en direct rondom het plangebied geen bijzonderheden spelen ten aanzien
van de Retentiecompensatie (water op maaiveld) of de Kaderrichtlijn Water.
Algemeen standpunt van het waterschap
Het waterschap adviseert bij nieuwbouw of verbouwing altijd om, waar mogelijk, hemelwater op het eigen terrein vast te
houden en te infiltreren. In de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen moet worden aangegeven hoe de
waterstromen verlopen.
Hemelwater- en afvalwaterafvoer geschiedt conform het vigerend beleid van het waterschap Vechtstromen: schoon
hemelwater wordt volledig gescheiden van afvalwater doordat het op het terrein kan infiltreren in de bodem.
Hemelwater
Het hemelwater mag niet worden aangesloten op de bestaande riolering. Daarnaast moet het hemelwater zo min mogelijk
worden verontreinigd zodat het water ten goede kan komen aan het lokale water- of grondwatersysteem. Hiervoor gelden
de volgende bepalingen die van toepassing zijn:

Het regenwater van daken mag rechtstreeks op oppervlaktewater worden geloosd;

Het afstromend regenwater van wegen, parkeerplaatsen e.d. mag uit waterkwaliteitsoverwegingen niet
rechtstreeks op oppervlaktewater worden geloosd.
Het op het verhard oppervlak (dak van de woning) vallende hemelwater is, mede doordat geen uitlogende materialen
worden toegepast in de bouwmaterialen, schoon en kan infiltreren in de grond. Ten aanzien de infiltratiecapaciteit kan
worden gezegd dat het verhard oppervlak groter wordt dan in de vigerende planologische situatie. Echter gezien de
opper-vlakte van het perceel en omliggend grasland, kan gesteld worden dat op en om het perceel voldoende ruimte is
voor het hemelwater om te infiltreren in de bodem.
Grondwater
Geadviseerd wordt om de ontwateringsdiepte ter plaatse van de woningen 0,80 m minus maaiveld te houden. Volgens het
waterloket Losser varieert In Overdinkel de grondwaterstand van 1,03 m-mv tot 1,97 m-v (bron: waterloket Losser). Op
basis hiervan kan worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan de geadviseerde ontwateringsdiepte.
Afvalwater
De afvoer van het vuilwaterafvoer verloopt middels het gemeentelijk rioleringsstelsel. De nieuwe woning wordt hierop
aangesloten, hiermee wordt voldaan aan het Lozingenbesluit wet Bodembescherming.

4.7.4

Conclusie

In het kader van dit bestemmingsplan vormt de paragraaf water geen belemmering, op de uitwerkingsfase van het plan.
Gelet hierop wordt geconcludeerd dat het aspect water geen belemmering vormt voor de uitvoering van dit
bestemmingsplan.

4.8

Ecologie

4.8.1

Algemeen

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet Natuurbescherming (Wnb). Deze
wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland
(NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Gebiedsbescherming vanuit de Wet Natuurbescherming
De bescherming van Natura 2000-gebieden is onder de Wnb vrijwel hetzelfde gebleven. Wel zijn de Beschermde
Natuurmonumenten komen te vervallen. Voor Natura 2000-gebieden geldt dat als naar aanleiding van projecten, plannen
en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld moeten worden.
Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Natura
2000-gebied zijn vergunningsplichtig.
Gebiedsbescherming vanuit Provinciaal beleid
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur, bestaat uit een samenhangend netwerk
van gebieden met natuurwaarden. Het natuurnetwerk in de provincie Overijssel maakt hier onderdeel van uit. Binnen dit
natuurnetwerk liggen natuurgebieden die vanwege de hoge natuurwaarden (inter)nationale bescherming genieten,
waaronder de Nationale Parken en een groot deel van de Natura 2000-gebieden. Naast de bestaande natuurgebieden
bestaat het NNN in Overijssel deels uit gebieden die nog omgevormd zullen worden tot natuur. In de
Omgevingsverordening is de begrenzing van het NNN (voorheen EHS) vastgelegd. Voor het NNN geldt de verplichting tot
instandhouding van de wezenlijke kernmerken 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.
Soortenbescherming vanuit de Wet Natuurbescherming
Soortenbescherming vanuit de Wet Natuurbescherming, heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende
zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en min of meer
zeldzame ongewervelde dierensoorten en een aantal vaatplanten.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet onder de Wet Natuurbescherming vanaf 1 januari 2017 bij ruimtelijke ontwikkelingen
naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met juridisch zwaarder beschermde soorten uit 'bijlage A en B' van de
Wet Natuurbescherming, de door de betreffende provincie gekozen soorten uit het besluit vrijstelling beschermde dier- en
plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1
verdrag van Bonn, en met alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn).

4.8.2

Beoordeling

Gebiedsbescherming vanuit de Wet Natuurbescherming
Het plangebied ligt op een afstand van 125 meter van het Natura 2000-gebied Dinkelland. Afbeelding 4.4 geeft de ligging
weer van het plangebied ten opzichte van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Dinkelland.

Afbeelding 4.4: Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebieden (Bron: Alterra, natura 2000)

Het plangebied ligt niet in en grenst niet aan het Natura 2000-gebied. Gezien de ligging, de schaal, de aard van het ge-bruik
(bewoning) en de omvang van het plan zal voorliggend plan geen significant negatieve effecten hebben op de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.
Gebiedsbescherming vanuit Provinciaal beleid
Het NNN ligt aan de andere zijde van de Invalsweg op een afstand van 140 meter ten noorden van het plangebied. 240
meter verderop ten zuidwesten ligt aan de Invalsweg de volgende snipper. In afbeelding 4.5 wordt de ligging van het
plangebied ten opzichte van de NNN gebieden weergegeven.

Afbeelding 4.5: Ligging plangebied ten opzichte van de NNN (Bron: Provincie Overijssel)

Gelet op de aard en omvang van de ontwikkeling wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet in of nabij NNN gebied ligt
en er door de bouw van één woning geen aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN plaats vindt.
Soortenbescherming vanuit de Wet Natuurbescherming
Om in te schatten of in het plangebied planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn die volgens Wet
natuurbescherming een beschermde status hebben, is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt
dat mits de bezette vogelnesten beschermd worden en de werkzaamheden uitgevoerd worden tijdens de minst kwetsbare
periode voor amfibieën en grondgebonden zoogdieren, dan leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke
consequenties in het kader van soortbescherming. In het kader van soortbescherming hoeft er geen nader onderzoek
uitgevoerd te worden en hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de werkzaamheden uit te voeren
in overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten. Zie voor het gehele rapport de bijlage bij dit
bestemmingsplan.

4.8.3

Conclusie

De paragraaf ecologie bevat geen belemmeringen voor de bouw van de vrijstaande woning. Het plangebied ligt buiten de
begrenzing van het NNN en Natura 2000. In verband met de lokale invloedsfeer leiden het uitvoeren van fysieke
werkzaamheden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Er dient in het kader van de
soortenbescherming in en aan de randen van het plangebied echter wel rekening te worden gehouden met
werkzaamheden in het voorjaar, de tijd dat vogels in nesten broeden en andere dieren als amfibieën en grondgebonden
zoogdieren kwetsbaar zijn.

4.9

Erfgoed en archeologie

4.9.1

Algemeen

De versnippering van de erfgoedwetgeving, met eigen definities, procedures en beschermingsmaatregelen, en de behoefte
aan duidelijkheid waren de aanleiding om één integrale Erfgoedwet op te stellen voor het beheer en behoud van ons
cultureel erfgoed. Met de Erfgoedwet, op 1 juli 2016 in werking getreden, worden zes wetten en regelingen gebundeld tot
één wet die de bescherming van het cultureel erfgoed in Nederland regelt. Deze wet is niet gericht op de bescherming van
vermoedelijk archeologische waarden, maar wel op de bescherming van monumenten, vindplaatsen en de vondsten.
Uiteindelijk worden onderdelen die de fysieke leefomgeving betreffen (zoals onder andere archeologische waarden),
ondergebracht in de Omgevingswet die in 2019 van kracht moet worden. Vanaf het moment van invoering van de
Erfgoedwet tot het moment van invoering van de Omgevingswet zijn deze onderdelen ondergebracht in de
overgangsregeling van de Erfgoedwet.

4.9.2

Archeologie

De Wet op de archeologische Monumentenzorg leidt tot de verplichting om bij ruimtelijke ingrepen, waarbij
grondwerkzaamheden verricht worden, de archeologische waarde van het betreffende terrein te onderzoeken. Dit voordat
tot deze grondwerkzaamheden wordt overgegaan. Volgens de IKAW en de provinciale verwachtingskaart heeft het
plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde. In afbeelding 5.6 wordt de ligging van het plangebied
weergegeven ten opzichte van archeologische verwachtingskaart.

Afbeelding 4.6: Ligging plangebied ten opzichte van de archeologische verwachtingskaart (Bron: Provincie Overijssel)
In de gemeentelijke Erfgoedverordening is aangegeven dat er een onderzoek plicht is bij hoge archeologische
verwachtingswaarde of bij verstoringen groter dan 2.000 m2.

Doorwerking plangebied
Met de realisatie van de woning, vindt geen verstoring plaats die groter is dan 2.000 m2. In het kader van de
archeologische verwachting is geen onderzoek vereist naar de archeologische verwachtingswaarde. Het aspect archeologie
vormt geen belemmering op de uitwerkingsfase van het plan.

4.9.3

Erfgoed

In de buurt van het plangebied staan geen gebouwde monumenten en zijn geen andere cultuurhistorische waarden
aanwezig. Het dichtstbijzijnde monumentale pand betreft een rijksmonument aan de Hoofdstraat 1 in Overdinkel. Dit pand
bevindt zich op een afstand van meer dan 2100 meter en is niet zichtbaar vanuit het plangebied. Het aspect erfgoed vormt
dan ook geen belemmering voor de uitvoering van voorliggend plan.

4.9.4

Conclusie

Zoals blijkt uit voorgaande, vormen erfgoed en archeologie geen belemmering voor de uitvoering van voorliggend plan.

4.10

Verkeer en parkeren

4.10.1

Algemeen

Bij het berekenen van de verkeersgeneratie en het benodigd aantal parkeerplaatsen is gebruik gemaakt van de publicatie
'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie (publicatie 317, oktober 2012)' van het CROW. De kencijfers zijn landelijk (en
juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot het bepalen van de
parkeerbehoefte en de verkeersgeneratie.
Bij het gebruik van kencijfers moet rekening worden gehouden met onder meer de bereikbaarheidskenmerken van de
locatie. Ook de stedelijkheidsgraad is van invloed op het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen en dus op
de hoogte van het parkeerkencijfer. Onder stedelijkheidsgraad wordt verstaan het aantal adressen per vierkante kilometer.
In de vermelde publicatie van het CROW worden kencijfers weergegeven onderverdeeld naar functies, de stedelijke zone
en de stedelijkheids-graad.
Met betrekking tot voorliggende ontwikkeling wordt qua uitgangspunten voor wat betreft stedelijkheidsgraad en stedelijke
zone uitgegaan van: 'buitengebied' en 'weinig stedelijk gebied'.
Overigens wordt opgemerkt dat bij iedere functie, in de CROW-publicatie, een maximum en minimum wordt genoemd. Dit
is de bandbreedte. Veelal wordt bij nieuwe ontwikkelingen het gemiddelde gehanteerd.

4.10.2

Beoordeling

Verkeersgeneratie
Voor een vrijstaande woning geldt volgens de CROW normen een gemiddelde verkeersgeneratie van gemiddeld 8,2
verkeers-bewegingen per dag. Ten opzichte van de huidige situatie zal het aantal verkeersbewegingen in zeer beperkte
mate toenemen. Deze toename zal niet zorgen voor verkeersproblemen op de Invalsweg.
Parkeren
Volgens de CROW normen geldt voor een vrijstaande koopwoning een parkeercijfer van gemiddeld 2,4 parkeerplaatsen
per woning. Op het eigen terrein is voldoende ruimte om te voldoen aan deze parkeernorm.

4.10.3

Conclusie

Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor de uitvoering van voorliggend plan.

4.11

Besluit milieueffectrapportage

4.11.1

Algemeen

Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn de modernisering van de m.e.r.
wetge-ving in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof van 15 oktober 2009. Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van
een pro-ject niet het enige criterium mag zijn om wel of geen m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Ook als een project onder
de drempel-waarde uit lijst C en D zit, kan een project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of
nabij een kwetsbaar natuurgebied ligt.
Gemeenten en provincies moeten daarom per 1 april van 2011 ook bij projecten die kleiner zijn dan de drempelwaarden
uit lijst C en D beoordelen of een m.e.r.-beoordeling nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook deze projecten het
milieu relatief zwaar kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een MER
nodig is.
Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een project belangrijke nadelige
milieuge-volgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden
moet er een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Met andere woorden dan is het opstellen van een MER nodig. Voor deze
toets wordt ook wel de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee
conclusies leiden:

belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.(-beoordeling) plaatsvinden.
Op 7 juli 2017 is het Besluit m.e.r. weer gewijzigd. Bij deze wijziging is een nieuwe procedure opgenomen voor de vormvrije
m.e.r.-beoordeling. Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.- beoordeling aan de orde is, moet het bevoegd gezag
een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden.

4.11.2

Beoordeling

Om te bepalen of sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plichtig plan, dient bepaald te worden of de ontwikkeling de
drempel-waarden uit lijst C of D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwikkeling in een kwetsbaar gebied ligt en of er
belangrijke milieugevolgen zijn.
Drempelwaarden Besluit m.e.r.
Dit bestemmingsplan voorziet in een directe eindbestemming en voldoet daarmee aan de definitie van een 'besluit' als
bedoeld in het Besluit m.e.r.. Dit betekent dat dit bestemmingsplan m.e.r.-(beoordelings)plichtig is indien activiteiten
worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de daarin opgenomen
drempelwaarden over-schrijden.
In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het Besluit m.e.r., er is derhalve
geen sprake van een directe m.e.r.-plicht. Op basis van onderdeel D kan de in dit plan besloten ontwikkeling worden
aangemerkt als: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van
winkelcentra of parkeerterreinen'.
Indien de volgende drempelwaarden worden overschreden is sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtig plan:
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Met de ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt worden de hiervoor genoemde drempelwaarden niet
overschreden. Er is derhalve geen sprake van een directe m.e.r.-beoordelingsplicht.
Gevoelig gebied
In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is bepaald wat verstaan wordt onder een gevoelig gebied. Als gevoelig
gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis van de natuurwaarden.
Uit de voorgaande paragrafen van de toelichting is gebleken dat het plangebied grenst aan een gebied dat beschermd
wordt vanuit de natuurwaarden. Zoals verwoord in paragraaf 5.8.2 heeft dit bestemmingsplan geen significant negatieve
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden en op het NNN. Van een externe werking van de
ontwikkeling op deze gebieden is eveneens geen sprake.
Daarnaast behoort het plangebied niet tot een waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. Ook
behoort het plangebied niet tot een gebied waarbinnen een Rijksmonument ligt of een Bèlvéderegebied en is eveneens
geen sprake van een landschappelijk waardevol gebied.
Milieugevolgen
In de vorige paragrafen van dit hoofdstuk zijn de verschillende milieueffecten beschouwd, zoals geluid, bodem en
luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat dit bestemmingsplan geen belangrijk nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft die het
doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.

4.11.3

Conclusie

Het bevoegd gezag (de gemeenteraad) heeft op 17 juli 2018 een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Besloten is dat voor
het bestemmingsplan Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden.

Hoofdstuk 5

Juridische planopzet

5.1

Opzet van het plan

5.1.1

Inleiding

In de andere hoofdstukken van deze toelichting is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van het juridische
bindende deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. De regels bevatten het juridische instrumentarium
voor het regelen van het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende
het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een rol voor toepassing van de regels,
alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen.
In de volgende twee paragrafen wordt de systematiek van planregels uiteengezet en wordt een uitleg per bestemming
gegeven.

5.1.2

Planmethodiek

Algemeen
In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard Vergelijkbare
Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP zijn ook het
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het
vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.
De SVBP 2012 maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op
eenzelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot een betere dienstverlening en tot een
effectievere en efficiëntere overheid. De benaming van de bestemmingen en de volgorde van de regels, evenals de
weergave van de bestemmingen in het plan komen overeen met de SVBP 2012.
In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels gehanteerd dienen te worden,
uiteengezet. Inhoudelijk is voor wat betreft de regels waar mogelijk aangesloten bij het bestemmingsplan “Overdinkel
2014”.
De regels van het plan bestaan uit vier hoofdstukken, te weten:
1. Inleidende regels;
2. Bestemmingsregels;
3. Algemene regels;
4. Overgangs- en slotregels.
Inleidende regels

Begrippen (Artikel 1):
In dit artikel 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.


Wijze van meten (Artikel 2):

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakte- en inhoudsmaten te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg
gegeven van hoe de betreffende eisen voor wat betreft maatvoering begrepen moeten worden.
Bestemmingsregels
In dit hoofdstuk zijn de regels voor wat betreft de binnen het plangebied voorkomende bestemmingen opgenomen. De
opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:

Bestemmingsomschrijving: de omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan binnen deze bestemming. 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, is hier vastgelegd;





Afwijken van de bouwregels: hierin worden afwijkingsmogelijkheden opgenomen welke specifiek gelden voor de
betreffende bestemming;
Specifieke gebruiksregels: in de specifieke gebruiksregels wordt specifiek voor die bestemming aangegeven welk
gebruik in strijd is met de bestemming;
Afwijken van de gebruiksregels: hierin worden afwijkingsmogelijkheden opgenomen welke specifiek gelden voor de
betreffende bestemming;

In paragraaf 5.2 worden de binnen het plangebied voorkomende bestemmingen nader toegelicht.
Algemene regels
De op het plan van toepassing zijnde algemene regels worden beschreven in hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk is opgebouwd uit:


Anti-dubbeltelregel (Artikel 5):

Deze regel is opgenomen om te voorkomen dat een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer betrokken wordt
bij de beoordeling van een bouwplan en op die wijze meer wordt gebouwd dan het bestemmingsplan beoogd.


Algemene bouwregels (artikel 6):

In deze regel zijn de regels omtrent parkeren opgenomen.


Algemene gebruiksregels (Artikel 7):

In deze regel is aangegeven wat onder strijdig gebruik wordt verstaan. Deze regel gaat uit van de gedachte dat het gebruik
uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming.


Algemene afwijkingsregels (Artikel 8):

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


Algemene wijzigingsregels (artikel 9)

In deze regel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om het plan te wijzigen voor kleine
aanpassingen in grenzen en maten.
Overgangs- en slotregels
In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de juridische
consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel wordt aangegeven
onder welke titel het plan bekend staat.

5.2

Wijze van bestemmen

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het
betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid
en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is.
In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde volgorde
als in de regels worden behandeld.
Tuin (Artikel 3)
De gronden aan de voorzijde van de nieuwe woning en de bestaande woning aan de Vosbultkamp 39 hebben de
bestemming 'Tuin' gekregen. Binnen deze bestemming is een tuininrichting toegestaan en kleine uitbouwen van de woning
zoals erkers en luifels.

Wonen (Artikel 3)
Functie
De bestemming 'Wonen' is toegevoegd aan de achterzijde van de woningen aan de Invalsweg 8a en de Vosbultkamp 25 en
39 waardoor de feitelijke legale situatie bij deze percelen weer in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Deze
percelen hebben tevens de aanduiding 'wonen uitgesloten'. Deze aanduiding is op deze percelen gelegd om iedere vorm
van wonen en/of langdurig verblijf, zoals mantelzorg of bed&breakfast hier is uitgesloten.
Ook het perceel aan de Invalsweg ongenummerd heeft een woonbestemming gekregen. Hier is tevens een bouwvlak
neergelegd waarop een vrijstaande woning is toegestaan. Met de hoogte van deze woning is aangesloten bij de regeling
voor omliggende woningen, zodat de nieuwe woning aansluit bij de omgeving.
Om te voldoen aan de kwalitatieve vraag uit het woonbeleid heeft de gemeente ervoor gekozen in de regels op te nemen
dat de woning als nultredenwoning uitgevoerd moet worden.

Hoofdstuk 6
6.1

Economische uitvoerbaarheid

Kostenverhaal

Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 6.12 lid 4 Wro en artikel 6.2.1 Bro
is de gemeenteraad verplicht om de kosten te verhalen en een exploitatieplan vast te stellen gelijktijdig met het besluit
waarop het exploitatieplan betrekking heeft. In voorliggend geval is de gemeente zelf initiatiefnemer. Niet in alle gevallen
is de gemeenteraad verplicht een exploitatieplan vast te stellen. Op grond van artikel 6.12, lid 2 kan de gemeenteraad
besluiten geen exploitatieplan vast te stellen als aan de cumulatieve bepalingen van artikel 6.12, lid 2 sub a, b en c is
voldaan.
Met onderhavig plan wordt een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt, waarmee wordt voldaan aan de
bepalingen uit 6.12, lid 2 Wro. Doordat de gemeente zelf initiatiefnemer is, neemt de gemeente het terrein zelf in
exploitatie en opent daarvoor een eigen grondexploitatie.

6.2

Financiële haalbaarheid

Het plan wordt uitgevoerd en bekostigd door de gemeente. De gemeente neemt de kosten op zich voor de realisatie van
dit plan. De gemeente, als initiatiefnemer, beschikt over voldoende middelen om de voorgestane ontwikkeling te kunnen
realiseren. Er zijn geen onvoorziene hoge kosten te verwachten. Ook is er geen sprake van onzekere financiële bijdragen
van anderen. De financieel-economische haalbaarheid is hiermee in voldoende mate aangetoond.

Hoofdstuk 7
7.1

Procedure

Vooroverleg

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een
bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van
provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen
welke in het plan in het geding zijn.

7.1.1

Het Rijk

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

7.1.2

Provincie Overijssel

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 Bro kunnen Gedeputeerde Staten bepalen dat in bepaalde gevallen geen vooroverleg is
vereist. Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een
zogenoemde 'Uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke plannen' opgesteld. Voorliggend plan is opgenomen in deze lijst,
waardoor vooroverleg met de provincie niet nodig is.

7.1.3

Waterschap Vechtstromen

Het waterschap Vechtstromen is over het plan geïnformeerd door gebruik te maken van de digitale watertoets. In kader
van het vooroverleg wordt het waterschap op de hoogte gesteld van de wijze waarop bij voorliggend plan wordt omgegaan
met het aspect water. Uit het vooroverleg blijkt dat het waterschap akkoord is met het plan.

7.2

Vaststellingsprocedure

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan vindt plaats volgens de artikelen 3.7 en 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening. Het bestemmingsplan is in dit kader ter inzage gelegd gedurende een periode van zes weken. Gedurende deze
periode kan een ieder een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen. In deze zes weken zijn geen zienswijzen
naar voren gebracht.

7.3

Beroep

Het plan treedt in werking na vaststelling van het bestemmingsplan. Voor onderdelen van het bestemmingsplan waar een
zienswijze tegen ingediend is of die gewijzigd vastgesteld is kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de
afdeling bestuursrecht (en wordt dus onherroepelijk nadat deze procedure op die onderdelen is afgerond).

Bijlagen bij de toelichting
Bijlage 1

Akoestisch onderzoek

Bijlage 2

Bodemonderzoek

Bijlage 3

Watertoets

Bijlage 4

Quickscan Flora en Fauna
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1

INLEIDING
In opdracht van de Lycens is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting
door wegverkeerslawaai op de gevels van een nieuwe woning op het perceel ten oosten van
de woning aan de Invalsweg 8 te Losser. Het bouwvlak van de woning is opgenomen in de
situatie en rekenmodelgegevens in bijlage I.

1.1

Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder
Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van
een bestemmingsplan of vaststelling van een projectafwijkingsbesluit een akoestisch
onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan
de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt ondervonden. Het
onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming binnen de wettelijke
geluidszone van de weg gesitueerd is. In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen
aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is
opgenomen in onderstaande tabel.
Wettelijke geluidszones van wegen :
Aantal rijstroken

stedelijk gebied

buitenstedelijk gebied

1 of 2 rijstroken

200 m

250 m

3 of 4 rijstroken

350 m

400 m

5 of meer rijstroken

350 m

600 m

De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook.
Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg
gerekend en vallen binnen de zone.
De zone langs een weg omvat het gebied waarbinnen extra aandacht moet worden
geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg. Binnen een zone moet worden
gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent dat er bij nieuwe
ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen van (individuele)
bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het akoestische aspect
van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan in een vroeg stadium
worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden danwel of maatregelen nodig zijn om
een akoestisch gunstig klimaat te creëren.
De hiervoor genoemde zones gelden niet voor:
 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2);
De geplande woning ligt in “buitenstedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde
geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Invalsweg.

1.2

Grenswaarden
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning t.g.v.
een weg bedraagt 48 dB.
Onder bepaalde voorwaarden kan voor een geluidgevoelige bestemming volgens de Wet
geluidhinder door B & W een ontheffing worden verleend tot een hogere grenswaarde van
maximaal 53 dB voor wegverkeerslawaai (art 83 lid 2 van de Wgh) in buitenstedelijk gebied.
Akoestisch onderzoek woning naast Invalsweg 8 te Losser
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Om een hogere grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee
voorwaarden :
- de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare
gevelbelasting van de Wet geluidhinder;
- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling
van de hogere grenswaarden.
De gemeente Losser heeft nog geen geluidbeleid en volgt de ontheffingscriteria van de Wet
geluidhinder.
Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de
procedure gevolgd te worden. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch
onderzoek.

1.3

Berekening geluidbelasting
De op de uitbreiding invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een
rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012, standaard-methode I of II.
In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de rekenmethode II.
Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het
aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en
de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten (geplande woninggevel).

Akoestisch onderzoek woning naast Invalsweg 8 te Losser
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2

GELUIDBELASTING

2.1

Verkeerscijfers
Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van
de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over minimaal 10 jaar
(2028).
De weg- en verkeersgegevens van de Invalsweg zijn afkomstig van de gemeente Losser
(telling 2014) zoals in tabel I weergegeven en opgenomen in bijlage I. Gerekend is met een
autonome groei van 1% per jaar als worst case.
Transporters horen bij de lichte voertuigen. Tijdens de (radar)telling zijn ook het fietsers
meegenomen. Dit verklaart het hoge percentage tweewielers van 25% die voor de
berekening niet zijn meegenomen.
TABEL I : overzicht weg- en verkeersgegevens
Omschrijving

Invalsweg

- etmaalintensiteit weekdag 2014
- etmaalintensiteit weekdag 2028

407

- dag/avond/nachtuurintensiteit %

6.77 / 3.3 / 0.70

- percentage motorrijwielen

0

- percentage lichte motorvoertuigen

92

- percentage middelzw vrachtwagens

4

- percentage zware vrachtwagens

4

- wettelijke rijsnelheid km/uur
- wegdek

2.2

354

60
DAB

Berekening geluidbelasting en toetsing
Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurd volgens de Wgh per weg.
Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de
berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd met
2 dB (i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) voor wegen met een wettelijke maximum
snelheid van 70 km/uur en hoger.
De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift
geluidhinder 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder, methode II. De geluidbelasting is
berekend op een waarneemhoogte van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld.
In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V.4.30) zijn schematisch opgenomen:
- de weg met intensiteiten,
- verharde bodemgebieden,
- een waarneempunt op de grens van het bouwvlak met een waarneemhoogte van 1.5 m
boven de vloer op een hoogte van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld.
Voor de rekeninvoergegevens wordt verwezen naar de berekening in bijlage I. De
geluidbelasting bedraagt maximaal 45 dB en ligt ruimschoots onder de
voorkeursgrenswaarde zodat voor het aspect wegverkeerslawaai sprake is van een goed
woon- en leefklimaat.
Ing. Wim Buijvoets.
Akoestisch onderzoek woning naast Invalsweg 8 te Losser
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Bijlage I
Situatie, verkeercijfers gemeente
gegevens rekenmodel en resultaten

Akoestisch onderzoek woning naast Invalsweg 8 te Losser

Verloop aantal voertuigen
Weekdag
Tweewiele Auto
TransporteVrachtwagen
zondag
314
571
27
20
maandag
289
630
48
61
dinsdag
210
722
45
63
woensdag
204
629
44
53
donderdag
277
673
61
72
vrijdag
259
596
88
74
zaterdag
296
683
56
87
tot. 15 dagen
1849
4504
369
430
Analyseperiode: donderdag 23 oktober 2014, 12:17 tot donderdag 6 november 2014, 15:26
Meetplaats: 317‐318: INVALSWEG OVERDINKEL, ter hoogte van Invalsweg nr. 13

rekenparameters
Rapport:
Model:

Lijst van model eigenschappen
eerste model

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

eerste model
Wim
RMW-2012

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Wim op 3-4-2018
Wim op 16-4-2018
Geomilieu V4.30

Dagperiode
Avondperiode
Nachtperiode
Samengestelde periode
Waarde
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Berekening volgens rekenmethode
Zoekafstand [m]
Max. reflectie afstand tot bron [m]
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Maximum reflectiediepte
Reflectie in woonwijkschermen
Geometrische uitbreiding
Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]
Meteorologische correctie
Waarde voor C0

07:00 - 19:00
19:00 - 23:00
23:00 - 07:00
Lden
Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
0
4,5
Groepsresultaten
Groepsresultaten
RMG-2012
---1,00
2
1
Ja
Volledige 3D analyse
Conform standaard
0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Conform standaard
3,50

Geomilieu V4.30

16-4-2018 10:50:08

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
Invalsweg

Geomilieu V4.30

ISO_H
0,00

ISO M.
0,00

Hdef.
Relatief

Type
Verdeling

Cpl
False

Cpl_W
1,5

Helling
0

Wegdek
W0

V(MR(D))
--

V(MR(A))
--

V(MR(N))
--

V(MR(P4))
--

V(LV(D))
60

V(LV(A))
60

V(LV(N))
60

V(LV(P4))
--

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

V(MV(D))
60

V(MV(A))
60

Geomilieu V4.30

V(MV(N))
60

V(MV(P4))
--

V(ZV(D))
60

V(ZV(A))
60

V(ZV(N))
60

V(ZV(P4))
--

Totaal aantal
407,00

%Int(D)
6,77

%Int(A)
3,30

%Int(N)
0,70

%Int(P4)
--

%MR(D)
--

%MR(A)
--

%MR(N)
--

%MR(P4)
--

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

%LV(D)
92,00

%LV(A)
92,00

Geomilieu V4.30

%LV(N)
92,00

%LV(P4)
--

%MV(D)
4,00

%MV(A)
4,00

%MV(N)
4,00

%MV(P4)
--

%ZV(D)
4,00

%ZV(A)
4,00

%ZV(N)
4,00

%ZV(P4)
--

MR(D)
--

MR(A)
--

MR(N)
--

MR(P4)
--

LV(D)
25,35

LV(A)
12,36

LV(N)
2,62

LV(P4)
--

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
MV(D)
1,10

Geomilieu V4.30

MV(A)
0,54

MV(N)
0,11

MV(P4)
--

ZV(D)
1,10

ZV(A)
0,54

ZV(N)
0,11

ZV(P4)
--

LE (D) 63
70,41

LE (D) 125
78,43

LE (D) 250
84,56

LE (D) 500
90,48

LE (D) 1k
96,37

LE (D) 2k
92,80

LE (D) 4k
86,01

LE (D) 8k
76,07

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

LE (A) 63
67,29

LE (A) 125
75,31

Geomilieu V4.30

LE (A) 250
81,44

LE (A) 500
87,36

LE (A) 1k
93,25

LE (A) 2k
89,68

LE (A) 4k
82,89

LE (A) 8k
72,95

LE (N) 63
60,56

LE (N) 125
68,57

LE (N) 250
74,70

LE (N) 500
80,62

LE (N) 1k
86,52

LE (N) 2k
82,94

LE (N) 4k
76,16

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

LE (N) 8k
66,22

LE (P4) 63
--

Geomilieu V4.30

LE (P4) 125
--

LE (P4) 250
--

LE (P4) 500
--

LE (P4) 1k
--

LE (P4) 2k
--

LE (P4) 4k
--

LE (P4) 8k
--

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.

Maaiveld
0,00

Geomilieu V4.30

Hdef.
Relatief

Hoogte A
1,50

Hoogte B
4,50

Hoogte C
--

Hoogte D
--

Hoogte E
--

Hoogte F
--

Gevel
Ja

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
Invalsweg

Bf
0,00

Geomilieu V4.30

16-4-2018 10:49:26

geluidbelasting

Bijlage 2

Bodemonderzoek



BIJLAGE 3
BOORSTATEN

Bijlage 3

Boring: 01

Boring: 02
0

0

gras

0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, donkerbruin,
Edelmanboor

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, sporen
kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor

1

1

50

50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

2
2

70

Zand, matig grof, zwak siltig, wit,
Edelmanboor

80

100

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, zwak
betonhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor

3

3
100

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, geelbruin,
Edelmanboor, Geroerd
4
150

150

150

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, beige, Zuigerboor

200

250

270

Boring: 03
0

Boring: 04
0

tegel

8
10

Edelmanboor

0

0

klinker

8
10

Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel,
Edelmanboor, Ophoogzand

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel,
Edelmanboor, Ophoogzand

Uiterst puinhoudend, matig
zandhoudend, Edelmanboor

30

40
45

1
Edelmanboor, Boring gestaakt
50

50
60

Projectcode: 2017-0346
Opdrachtgever: Gemeente Losser
Projectnaam: Invalsweg te Overdinkel

Uiterst puinhoudend, matig
zandhoudend, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, donkerbruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, geel,
Edelmanboor

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: R. Fieten
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: 05

Boring: 06
0

0

gras

0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

gras

1

50
60

Projectcode: 2017-0346
Opdrachtgever: Gemeente Losser
Projectnaam: Invalsweg te Overdinkel

50
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50
60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: R. Fieten
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

BIJLAGE 4
TOETSING ANALYSECERTIFICATEN

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

% ds
% ds

MM BG
2018060121
01, 02, 04, 05, 06
0,00 - 0,50
3,1
2,0
29-5-2018
Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw
METALEN
Kobalt [Co]
Nikkel [Ni]
Koper [Cu]
Zink [Zn]
Molybdeen [Mo]
Cadmium [Cd]
Barium [Ba]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
PAK
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Chryseen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(k)fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
PAK 10 VROM

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3
<4
7,6
39
<1,5
<0,2
23
<0,05
17

mg/kg ds

3,9

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,05
0,073
0,21
1
0,53
0,52
0,48
0,26
0,4
0,35

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)
PCB (7) (som, 0.7 factor)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,0049
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3
46
<5
<5
20
18
<6

% (m/m)
ds
% m/m

96,8

OVERIG
Gloeirest
Droge stof

Projectcode: 2017-0346

87,5

GSSD

<7
<8
15,1
90
<1,1
<0,2
89 (6)
<0,05
26

MM OG
2018060121
01, 01, 02, 02
0,50 - 1,50
1,0
2,0
29-5-2018
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Index

Meetw

-0,05
-0,42
-0,17
-0,09
-0
-0,03

<3
<4
<5
<20
<1,5
<0,2
<20
<0,05
<10

-0
-0,05

GSSD

<7
<8
<7
<33
<1,1
<0,2
<54 (6)
<0,05
<11

Index

Meetw

-0,05
-0,42
-0,22
-0,18
-0
-0,03

<3
<4
<5
25
<1,5
<0,2
<20
<0,05
11

-0
-0,08

0,35
<0,04
0,073
0,21
1
0,53
0,52
0,48
0,26
0,4
0,35
3,9

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,06

<0,016

-0
0,0049
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002

7 (6)
148
11 (6)
11 (6)
65 (6)
58 (6)
14 (6)

-0,01

<3
<35
<5
<5
<11
11
<6

84,2

GSSD

<7
<8
<7
59
<1,1
<0,2
<54 (6)
<0,05
17

Index

-0,05
-0,42
-0,22
-0,14
-0
-0,03
-0
-0,07

0,44
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,35

-0,03

<0,025

0,01

<0,05
<0,05
<0,05
0,085
0,07
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,0049
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004

11 (6)
<123
18 (6)
18 (6)
39 (6)
55 (6)
21 (6)

98,9
88,0

OG 01
2018062539
01
0,80 - 1,20
2,5
2,0
29-5-2018
Voldoet aan Achtergrondwaarde

-0,01

<3
42
<5
<5
13
12
<6

<0,04
<0,04
<0,04
0,085
0,07
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
0,44

-0,03

<0,020

0

<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003

8 (6)
168
14 (6)
14 (6)
52 (6)
48 (6)
17 (6)

97,4
84,0

85

85

-0

Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Lutum
Organische stof (humus)

---------<
8,88
<=T
8,88
8,88
6
#
GSSD
Index

% ds
% ds

%
%

MM BG
2018060121
01, 02, 04, 05, 06
0,00 - 0,50
3,1
2,0
29-5-2018
Overschrijding Achtergrondwaarde
2,0
3,1

MM OG
2018060121
01, 01, 02, 02
0,50 - 1,50
1,0
2,0
29-5-2018
Voldoet aan Achtergrondwaarde
2,0
1,0

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
: Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
: <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
AW

WO

IND

I

METALEN
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,6
15
40
0,15
50
1,5
35
140

1,2
35
54
0,83
210
88
39
200

4,3
190
190
4,8
530
190
100
720

13
190
190
36
530
190
100
720

PAK
PAK 10 VROM

mg/kg ds

1,5

6,8

40

40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)

mg/kg ds

0,02

0,04

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds

Projectcode: 2017-0346

190

190

0,5

500

1

5000

OG 01
2018062539
01
0,80 - 1,20
2,5
2,0
29-5-2018
Voldoet aan Achtergrondwaarde
2,0
2,5

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

01-1-1
15-5-2018
1,70 - 2,70
29-5-2018
Overschrijding Streefwaarde

Meetw
METALEN
Kobalt [Co]
Nikkel [Ni]
Koper [Cu]
Zink [Zn]
Molybdeen [Mo]
Cadmium [Cd]
Barium [Ba]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
BTEX (som)
Xylenen (som, 0.7 factor)
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
Xylenen (som)
meta-/para-Xyleen (som)
ortho-Xyleen
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen
PAK
Naftaleen
PAK 10 VROM
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
CKW (som)
1,3-Dichloorpropaan
1,1-Dichloorpropaan
Dichloorpropaan
1.2-Dichloorethenen (som,
0.7 facto
Dichloorpropanen (0,7
som, 1,1+1,2+1,3)
cis + trans-1,2Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
(Chloroform)
Tribroommethaan
(bromoform)
Tetrachloormethaan
(Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,2-Dichloorpropaan
1,1,1-Trichloorethaan

Projectcode: 2017-0346

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

<2
<3
2,8
19
<2
<0,2
55
<0,05
<2

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

<0,9
0,21
<0,2
<0,2
<0,2

µg/l
-

<0,02

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<1,6
<0,2
<0,2

µg/l

<0,2
<0,1
<0,2

GSSD

<1
<2
2,8
19
<1
<0,1
55
<0,04
<1

Index

-0,24
-0,22
-0,2
-0,06
-0,01
-0,05
0,01
-0,04
-0,23

<0,1
-0
<0,1
-0,03
<0,1
-0,01
<0,21
0
<0,1
<0,1
<0,1
-0,02
<0,77(2,14)

<0,01
<0,00020(11)

0

<0,1
<0,1
<0,42

-0

<0,14

0,01
0,01

0,14
0,42

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,2

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

µg/l

<0,2

<0,1(14)

µg/l

<0,1

<0,1

0,01

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,2
<0,2
<0,2
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

-0,01
-0,02

0
-0,01

0

Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
Vinylchloride

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

---------<
8,88
8,88
8,88
>T
11
14
2
6
#
GSSD
Index

01-1-1
15-5-2018
1,70 - 2,70
29-5-2018
Overschrijding Streefwaarde
<0,1
<0,1
0
<0,2
<0,1
-0,05
<0,1
<0,1
0
<0,1
<0,1
0,02

<10
<50
<10
<10
<15
<10
<10

7(6)
<35
7(6)
7(6)
11(6)
7(6)
7(6)

-0,03

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Streefwaarde
: > Streefwaarde
: > Interventiewaarde
: Groter dan Tussenwaarde
: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
: Enkele parameters ontbreken in de som
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - S) / (I - S)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
S
METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

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

50
0,4
20
15
0,05
15
5
15
65

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen
Ethylbenzeen
Styreen (Vinylbenzeen)
Tolueen
Xylenen (som)
Som 16 Aromatische oplosmiddelen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,2
4
6
7
0,2

PAK
Naftaleen

µg/l

0,01

GECHLOREERDE

Projectcode: 2017-0346

S Diep

Indicatief

200
0,06
0,7
1,3
0,01
1,7
3,6
2,1
24

I

625
6
100
75
0,3
75
300
75
800

30
150
300
1000
70
150

70

S
KOOLWATERSTOFFEN
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethaan
Dichloormethaan
Dichloorpropaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Tribroommethaan (bromoform)
Trichlooretheen (Tri)
Trichloormethaan (Chloroform)
Vinylchloride
cis + trans-1,2-Dichlooretheen

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

24
6
0,01
0,01

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

µg/l

50

Projectcode: 2017-0346

0,01
0,01
7
0,01
7
0,01
0,8
0,01
0,01

S Diep

Indicatief

I
300
130
900
10
400
1000
80
40
10
630
500
400
5
20

600

BIJLAGE 5
ANALYSECERTIFICATEN

Lycens
T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 01-May-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2018060121/1
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel
25-Apr-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Monsternemer
Monstermatrix

R. Fieten
Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

Uitgevoerd

Uitgevoerd

87.5

84.2

2018060121/1
25-Apr-2018
01-May-2018/16:21
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

3.1

1.0

Gloeirest

% (m/m) ds

96.8

98.9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

<2.0

<2.0

S

% (m/m)

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

23

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

7.6

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

17

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

39

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

20

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

18

11

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

46

<35

Minerale olie

S

Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

1

MM BG

2

MM OG

Datum monstername

25-Apr-2018
25-Apr-2018

Monster nr.

10072688
10072689

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Monsternemer
Monstermatrix

R. Fieten
Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

S

PCB 118

S
S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

2018060121/1
25-Apr-2018
01-May-2018/16:21
A,B,C
2/2

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

0.21

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

0.073

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

1.0

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

0.52

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

0.53

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.26

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.48

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.35

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.40

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

3.9

0.35

Nr. Monsteromschrijving

1

MM BG

2

MM OG

1)

Datum monstername

25-Apr-2018
25-Apr-2018

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
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Monster nr.

10072688
10072689

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018060121/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

10072688

01

1

0

50

0535207793

10072688

02

1

0

50

0535205743

10072688

04

1

30

50

0535207890

10072688

05

1

0

50

0535207896

10072688

06

1

0

50

0535205741

10072689

01

2

50

80

0535207782

10072689

01

4

120

150

0535207893

10072689

02

2

50

70

0535207887

10072689

02

3

70

120

0535207898

Monsteromschrijving

MM BG

MM OG
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018060121/1
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Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
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Sample ID.: 10072688
Certificate no.: 2018060121
Sample description.: MM BG
V

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

C21-30

C12-C16

pA

C40

500

C30-C35
C35-C40

500

C16-C21

1000

C10-C12

1000

C10

pA

Minutes

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

C21-30

C12-C16

C40

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
Minutes

1.2

1.4

1.6

1.8

pA

100

C30-C35
C35-C40

100

C16-C21

200

C10-C12

200

C10

pA

Minutes
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T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 07-May-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2018062539/1
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel
25-Apr-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager
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3771 NB Barneveld
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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IBAN: NL71BNPA0227924525
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Monsternemer
Monstermatrix

R. Fieten
Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2018062539/1
01-May-2018
07-May-2018/14:55
A,B,C,D
1/2

1

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

2.5

Gloeirest

% (m/m) ds

97.4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

<2.0

S

% (m/m)

85.0

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

11

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

25

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

13

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

12

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

Minerale olie

S

42
Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

OG 01

25-Apr-2018

Monster nr.

10080634

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Monsternemer
Monstermatrix

R. Fieten
Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse

Eenheid

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

2018062539/1
01-May-2018
07-May-2018/14:55
A,B,C,D
2/2

1

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.085

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

0.070

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.44

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

OG 01

25-Apr-2018

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Monster nr.

10080634

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018062539/1
Pagina 1/1
Monster nr.

10080634

Boornr

Omschrijving

01

3

Van

80

Tot

120

Barcode

0535207892

Monsteromschrijving

OG 01
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018062539/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018062539/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018062539/1
Pagina 1/1
Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse

Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.
Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)

10080634
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0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
Minutes

1.2

1.4

1.6

1.8

pA

100

C35-C40

150

C30-C35

150

C16-C21

200

C10-C12

200

C10

pA

Minutes

Lycens
T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 24-May-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2018069171/1
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel
15-May-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2018069171/1
16-May-2018
24-May-2018/10:39
A,B,C
1/2

Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

55

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

2.8

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

<3.0

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

19

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01-1-1

15-May-2018

Monster nr.

10101609

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

2018069171/1
16-May-2018
24-May-2018/10:39
A,B,C
2/2

Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01-1-1

15-May-2018

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

10101609

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018069171/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

Boornr

Omschrijving

10101609

01

1

170

270

0680319282

7047250

10101609

01

3

170

270

0800670377

7047250

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018069171/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
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.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018069171/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Minerale olie (C10-C40)

W0215

GC-FID

Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving

Lycens
Dhr. B. Franke
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V180501102 versie 1
15-05-2018
15-05-2018
22-05-2018
1 van 2

Naam
MM FF BG
Datum monstername
15-05-2018
Monstersoort
Grond
Datum analyse
17-05-2018
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
Analyse methode
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Deelmonsters
Boornr
1

Boornaam
MM FF GROND-1

Begin diepte
0

Resultaten
Parameter

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Droge stof
Massa monster (veldnat)
Massa monster (droog)
Chrysotiel (serpentijn)
Amosiet (amfibool)
Crocidoliet (amfibool)
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn
Hechtgebonden serpentijn
Totaal serpentijn
Niet hechtgeb. amfibool
Hechtgebonden amfibool
Totaal amfibool
Totaal
Niet hechtgeb. asbest
Hechtgebonden asbest
Totaal asbest

Eind diepte
50

Barcode
AM14175405

Eenheid

Gemeten
86,0
14,5
12,5
n.a.
n.a.
n.a.

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

4,2
-

4,2
-

%
kg
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

-

4,2
4,2
-

4,2
4,2
-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<2
<2
<2

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

4,2
4,2

4,2
4,2

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.
Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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

ds
ds
ds
ds
ds
ds

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving
Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Lycens
Dhr. B. Franke
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel
Fractie
> 20 mm
0
100

Fractie
8 - 20 mm
290
100

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

Fractie
4 - 8 mm
322
100

Fractie
2 - 4 mm
347
100

Fractie
1 - 2 mm
521
20

V180501102 versie 1
15-05-2018
15-05-2018
22-05-2018
2 van 2

Fractie
0,5 - 1 mm
1335
5

Fractie
< 0,5 mm
9688

Fractie
Totaal
12503

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving

Lycens
Dhr. B. Franke
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V180501103 versie 1
15-05-2018
15-05-2018
22-05-2018
1 van 2

Naam
MM FF Puin
Datum monstername
15-05-2018
Monstersoort
Puin
Datum analyse
17-05-2018
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
Analyse methode
Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Deelmonsters
Boornr
1
2

Boornaam
MM FF PUIN-1
MM FF PUIN-2

Begin diepte
5
5

Resultaten
Parameter

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Droge stof
Massa monster (veldnat)
Massa monster (droog)
Chrysotiel (serpentijn)
Amosiet (amfibool)
Crocidoliet (amfibool)
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn
Hechtgebonden serpentijn
Totaal serpentijn
Niet hechtgeb. amfibool
Hechtgebonden amfibool
Totaal amfibool
Totaal
Niet hechtgeb. asbest
Hechtgebonden asbest
Totaal asbest

Eind diepte
50
50

Barcode
AM14175264
AM14163138

Eenheid

Gemeten
89,0
29,3
26,1
n.a.
n.a.
n.a.

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

2,4
-

2,4
-

%
kg
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

-

2,4
2,4
-

2,4
2,4
-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<2
<2
<2

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

2,4
2,4

2,4
2,4

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.
Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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

ds
ds
ds
ds
ds
ds

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving
Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Lycens
Dhr. B. Franke
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel
Fractie
> 20 mm
0
100

Fractie
8 - 20 mm
3734
100

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

Fractie
4 - 8 mm
2312
100

Fractie
2 - 4 mm
1237
50

Fractie
1 - 2 mm
1232
20

V180501103 versie 1
15-05-2018
15-05-2018
22-05-2018
2 van 2

Fractie
0,5 - 1 mm
2738
5

Fractie
< 0,5 mm
14851

Fractie
Totaal
26104

BIJLAGE 6
DEFENITIE ACHTERGROND-, STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN

BIJLAGE 6
blad 1 van 1

TOETSINGSCRITERIA

Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden de analyseresultaten getoetst aan de achtergrond/streef- en interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (Uit Nederlandse Staatscourant nr. 247 d.d. 20-12-2007
(Regeling bodemkwaliteit) en nr. 122, d.d. 27-06-2008 (wijziging Regeling bodemkwaliteit)).
Achtergrondwaarde:

deze waarde geeft het gehalte in de grond aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit weer,
waarvoor geldt dat geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De
achtergrondwaarde betreft een referentiewaarde voor natuurlijk voorkomende verhoogde gehalten in de
grond;

Streefwaarde:

deze waarde geeft de concentratie in het grondwater aan chemische stoffen voor het uiteindelijk te
bereiken kwaliteitsniveau van de bodem aan, die alle mogelijke functies kan vervullen;

Interventiewaarde:

deze waarde geeft het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven
ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de
bodem heeft voor mens, dier of plant. Bij gehalten boven deze interventiewaarde is sprake van een sterke
(bodem)verontreiniging.

Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen indien het
aangetoonde gehalte groter is dan ½ (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde).
Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de
toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming van een
locatie, de bodemopbouw en de historische informatie.
Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en
organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens getoetst
aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).
In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is de index
die hieruit volgt negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er sprake van een gehalte
tussen de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er sprake van een interventiewaarde
overschrijding. Mocht de index gelijk of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een tussenwaarde-overschrijding en zal nader
onderzoek uitgevoerd moeten worden.
In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het
monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.

BIJLAGE 7
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740

BIJLAGE 7
blad 1 van 1
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740 VOOR EEN "NIET-VERDACHTE" LOCATIE.

.1

Veldwerk
Conform de NEN-5740 dient op een niet-verdachte locatie het onderzoek te worden uitgevoerd volgens een systematische
monsterneming waarbij de boringen volgens een gelijkmatig patroon over de locatie worden verdeeld. Hierbij worden tevens
de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de BRL 2000, protocol 2001 en 2002.
Het bij de uitvoering van de boringen vrijkomende bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en textuur.
Bij het bepalen van de posities voor de boringen en peilbuizen en bij de bemonstering wordt rekening gehouden met
eventuele waargenomen afwijkingen op de locatie en met de gegevens uit de inventarisatie.
Het aantal te verrichten boringen en te nemen grond- en grondwatermonsters staat in relatie tot de oppervlakte van de
locatie.
Van iedere afzonderlijk te onderscheiden bodemlaag of per maximaal 0.5 meter laagdikte worden grondmonsters genomen.

.2

Laboratorium onderzoek
Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te
verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie.
Hiertoe wordt uitgegaan van standaard-analysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld.
Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is getreden op 1 juli 2008.
Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740.
Standaard pakket bodem (nieuw):
• Lutum en organische stof
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
• Minerale olie
• PAK (10 VROM)
• PCB (7)
Standaard pakket grondwater (nieuw):
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
• Aromaten (BTEXN) en styreen
• VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan,
1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform
• Minerale olie

De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden
gemengd, waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt.
De (meng)monsters van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk
aanwezige humuszuur- en PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd.
De (meng)monsters van de ondergrond worden niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze stoffen in het grondwater worden bepaald.
Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief grond(meng)monster geselecteerd waarvan het
lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van
de streef- en interventiewaarden van bovengenoemde parameters.
Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen
waaronder de BRL 2000 en AS3000

BIJLAGE 8
HISTORISCH ONDERZOEK

Lycens Milieu & Ruimte B.V.
t.a.v. de heer B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH Oldenzaal

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Onderwerp:
verklaring bestemming en
gebruik Invalsweg ongenummerd
(naast nummer 8a)

Zaaknummer: 18Z01136
Ons kenmerk: 18.0011655
Afdeling: VH
Inl.: J.G.M. VenterinkWestenbroek
Doorkiesnr.: 053-5377492

Losser, 13 april 2018
Verzonden:

Geachte heer Franke,
Naar aanleiding van uw verzoek om een verklaring bestemming en gebruik van
Invalsweg ongenummerd (naast 8a), 7586 RC Overdinkel (Sectie K, nummer 6026 en
5884) heeft onderzoek plaatsgevonden. Voor het resultaat hiervan verwijzen wij u naar
de bijlage.
Op grond van de legesverordening bent u voor deze verklaring € 55 per adres/gebouw
verschuldigd. Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente zal u hiervoor een aanslagbiljet
met acceptgiro sturen. Indien u het niet eens bent met de hoogte van de in rekening
gebrachte leges kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een
bezwaarschrift indienen bij de directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente,
Postbus 845, 6550 AV Hengelo.
Wij maken u erop attent dat u aan de gegevens in deze verklaring geen rechten kunt
ontlenen.
De planologische gegevens geven de huidige situatie weer. Herzieningen van
bestemmingsplannen kunnen altijd, ook op verzoek van derden, in procedure worden
gebracht.
De bodemonderzoeksgegevens zijn verstrekt voor zover thans bij ons bekend. Deze
geven geen garantie dat op de betreffende locatie geen bodemverontreiniging en/of
ondergrondse tanks aanwezig zijn.
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden naar aanleiding van de verstrekte
gegevens en gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Losser,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving,

drs. I.E.G. Kamp-Kolner MA

Zaaknummer: 18Z01136
Documentnummer: 18.0011655
Informatie omtrent bestemming en gebruik van objecten
in de gemeente Losser
Adres:
Invalsweg ongenummerd (naast 8a)
Postcode/woonplaats: 7586 RC Overdinkel
Kadastraal bekend:
sectie K, nummer 6026 en 5884
Milieu:
1. Is er bij de gemeente negatieve informatie bekend over de bodemkwaliteit?
Niet bekend
2. Zijn er voormalige bedrijfsactiviteiten op het perceel?
Niet bekend
3. Zijn er eerder bodemonderzoeken geweest op de locatie of in de directe
omgeving?
Ja,
- Verkennend onderzoek d.d. 26-8-1997 uitgevoerd door Geofox.
Conclusie:
Bovengrond: >S PAK en EOX
Ondergrond: niet verontreinigd
Grondwater: S Chroom en Cadmium >I Zink
- Indicatief onderzoek d.d. 1-9-1990 uitgevoerd door Heidemij advies.
Conclusie:
Bovengrond: PAK > S
Ondergrond: EOCL > S
Grondwater: Zn, Pb > B Tolueen > A
- Nader onderzoek d.d. 1-5-1991 uitgevoerd door Heidemij advies.
Conclusie:
Grondwater: Pb 24 Pb > B, Pb 01, 03, 21 Zn > B
4. Zijn of waren er ondergrondse of bovengrondse tanks aanwezig?
Niet bekend
5. Is er een milieuvergunning aanwezig?
Neen
6. Zijn er bij de gemeente nog eventuele andere bijzonderheden over het perceel
bekend?
Niet bekend
7. Is er negatieve informatie bekend over de directe omgeving?
Niet bekend

Bijlage 3

Watertoets

datum
16-4-2018
dossiercode 20180416-63-17632

Geachte heer/mevrouw Hein Schreurs,
U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan Invalsweg 8 door gebruik te maken van de digitale watertoets
(www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van het
watertoetsproces moet worden doorlopen.
Watertoetsproces:
Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een
waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele
proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de
waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is
geformuleerd. Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het waterschap te betrekken bij het plan. Wij
verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid. Daarvoor kunt u contact opnemen
met de, voor desbetreffende gemeente, aangewezen RO adviseur.
Ben van Veenen b.van.veenen@vechtstromen.nl
●
●
●

gemeente Hardenberg
gemeente Losser
gemeente Ommen

Dolf Peters d.peters@vechtstromen.nl
●
●
●
●

gemeente Almelo
gemeente Borne
gemeente Hellendoorn
gemeente Oldenzaal

Els Boerrigter e.boerrigter@vechtstromen.nl
●
●
●

gemeente Dinkelland
gemeente Enschede
gemeente Tubbergen

Heral Hesselink h.hesselink@vechtstromen.nl
●
●
●
●
●

gemeente Coevorden
gemeente Rijssen-Holten
gemeente Wierden
gemeente De Wolden
gemeente Hoogeveen

Henry Legtenberg h.legtenberg@vechtstromen.nl
●
●
●
●

gemeente Borger-Odoorn
gemeente Emmen
gemeente Twenterand
gemeente Midden-Drenthe

Wim Geerdink w.geerdink@vechtstromen.nl
●
●
●
●

gemeente Berkelland
gemeente Haaksbergen
gemeente Hengelo
gemeente Hof van Twente

Telefonisch bereikbaar via mailverzoek of algemeen telefoonnr. 088-2203333.

Algemene info:
In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan
de instanties die bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan
kennisgevingwro@vechtstromen.nl.
Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.

De WaterToets 2017
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Samenvatting
Er zijn concrete plannen voor de bouw van een woning op een nu nog onbebouwd perceel aan de
Invalsweg in Overdinkel. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde floraen faunasoorten en beschermd natuurgebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, is initiatiefnemer verplicht
om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) te onderzoeken.
Het onderzoeksgebied is op 30 april 2018 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde
planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere
beschermde functies. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op
beschermd (natuur)gebied.
Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vogel-, vleermuis-,
amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er
een rust- en voortplantingsperiode, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en
nestelen er vogels in de coniferenhaag.
In het kader van de zorgplicht, dient de coniferenhaag buiten de winterrustperiode van amfibieën gerooid
te worden en dient het plangebied bouwrijp gemaakt te worden buiten de voortplantingsperiode van
grondgebonden zoogdieren.
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. Uitvoering van de fysieke
werkzaamheden hebben geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied.
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden,
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. 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.

Conclusie
Mits bezette vogelnesten beschermd worden en de werkzaamheden uitgevoerd worden tijdens de minst
kwetsbare periode voor amfibieën en grondgebonden zoogdieren, dan leiden de voorgenomen activiteiten
niet tot wettelijke consequenties in het kader soortbescherming. In het kader van soortbescherming hoeft er
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te
worden om de werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde
soorten. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland en vanwege de lokale invloedsfeer, leiden
de voorgenomen fysieke activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

1

Zie bijlage 2 van dit rapport
3

1 Inleiding
Er zijn concrete plannen voor de bouw van een woning op een nu nog onbebouwd perceel aan de
Invalsweg in Overdinkel. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde floraen faunasoorten en beschermd natuurgebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, is initiatiefnemer verplicht
om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) te onderzoeken.
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 voortplantingslocaties en andere beschermde functies.
Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland).
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2 Het plangebied
2.1 Situering
Het plangebied is gesitueerd aan de Invalsweg te Overdinkel. Het plangebeid ligt iets ten zuidoosten van het
adres Invalsweg 8a. Het ligt in het buitengebied, net ten oosten van de woonkern Overdinkel. Op
onderstaande uitsnede van de topografische kaart wordt de globale ligging van het plangebied aangeduid
met de cirkel.

Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel aangeduid (bron kaart: Provincie
Overijssel).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat uit erfverharding, opgaande beplanting en grasland. Parallel langs de Invalsweg
staat een coniferen scheerhaag. Direct achter de scheerhaag liggen enkele vierkante meters erfverharding.
Langs de noordgrens van het perceel ligt een klinkerpad. Het overgrote deel van het plangebied bestaat uit
agrarisch cultuurland, tijdens het veldbezoek in gebruik als grasland. Het grasland wordt intensief gebruikt
en wordt jaarlijks gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Tijdens het veldbezoek lag er groenafval
opgeslagen op de erfverharding. Het plangebied grenst aan de noord- en zuidzijde aan een woonerf. Aan de
westzijde grenst het aan agrarische cultuurgrond. Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied in detail
weergegeven, evenals de begrenzing.

Detailweergave en begrenzing van het plangebied (bron foto: Provincie Overijssel). De ligging van het plangebied wordt met
de gele lijn aangeduid.
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3 Voorgenomen activiteiten
3.1 Algemeen
Het voornemen bestaat om een vrijstaande woning in het plangebied te bouwen. Een verbeelding van het
wenselijke eindbeeld was tijdens het opstellen van deze rapportage nog niet beschikbaar. De volgende
activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:
• Verwijderen opgaande beplanting (scheerhaag);
• Bouwrijp maken bouwplaats;
• Bouwen woning;
3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
Mogelijke tijdelijke invloeden:
• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de
werkzaamheden
Mogelijke permanente invloeden:
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het rooien
van beplanting, het bouwrijp maken van de bouwplaats en het bouwen van de woning.
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden geluid,
stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel en
kortstondig zodat deze niet zullen leiden tot een significante verstoring van beschermde faunasoorten of de
aantasting van beschermde habitats.

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied.
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4 Gebiedsbescherming
4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd).
4.2 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik,
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust.
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing 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 behoort niet tot Natuurnetwerk Nederland. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland
behoren liggen op minimaal 140 meter afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de
ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel
aangeduid (bron: Ruimtelijke plannen)
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Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen
negatief effect op beschermd (natuur)gebied.
Beschermingsregime
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk
Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke
consequenties.

4.3 Natura2000
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming.
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160
gebieden.
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000
Het plangebied behoort niet tot Natura2000. Gronden die tot het Natura2000-gebied Dinkelland behoren
liggen op 125 meter afstand van het planbied. Op onderstaande kaart wordt de ligging van Natura2000gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt aangeduid met de
cirkel. De ligging van het Natura2000-gebied Dinkelland wordt met de gele lijn aangeduid (bron: Provincie Overijssel).

Effectbeoordeling
Het plangebied ligt buiten Natura2000 en de voorgenomen activiteiten hebben een lokale invloedsfeer. De
voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura2000.

4.4 Slotconclusie
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000. In verband met
de lokale invloedsfeer leiden het uitvoeren van fysieke werkzaamheden niet tot wettelijke consequenties in
het kader van gebiedsbescherming.
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5 Soortenbescherming; het onderzoek
5.1 Verwachting
Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het
onderzoeksgebied is het niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het
gebied voorkomen:
• Vogels;
• Grondgebonden zoogdieren;
• Amfibieën;
• Vleermuizen;
5.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 30 april 2018 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 12x60) en zijn de in dit rapport
opgenomen afbeeldingen gemaakt.
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
• Veldbezoek door ervaren ecoloog;2
• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;
• Atlas van de zoogdieren van Nederland;
• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;
Het weer tijdens het veldbezoek
Bewolkt, droog, temperatuur 19⁰C, wind 3-4 Bft.
Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Eind april bezetten de meeste vogelsoorten de broedplaats en
hebben verschillende soorten al bezette nesten. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke
kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor
vogels en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.
Grondgebonden zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, inclusief
onderzoek naar voortplantingslocaties. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden
zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het
onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten,
pootafdrukken en uitwerpselen.

2

Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van
vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert
jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland.
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Vleermuizen
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Alle
vleermuissoorten hebben in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats verlaten en bezetten de
zomerverblijfplaats(en). De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar zomerverblijfplaatsen, maar
ongeschikt voor onderzoek naar kraamkolonies, winter- en paarverblijven van vleermuizen.
Het onderzoeksgebied is onderzocht op het voorkomen van vleermuizen. Daarbij is gezocht naar potentiële
verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen en in bomen. De mogelijke betekenis van het
onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele
beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied. Het onderzoek is uitgevoerd
buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute.
Amfibieën
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Alle amfibieënsoorten
hebben in deze tijd van het jaar de winterrustplaats verlaten en bezetten een rust- en/of
voortplantingslocatie. Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede
inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening
gehouden met de ligging van het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van
verschillende amfibieënsoorten.
Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten als
reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), haften
(oeveraas) en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat
vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van soorten ligt.
Het is niet aannemelijk dat soorten die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het
normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden
zoogdieren en reptielen.
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5.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in
deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde
plantensoorten.
Vogels
Het onderzoeksgebied behoort tot het functionele leefgebied van vogels. Vogels benutten het
onderzoeksgebied als foerageergebied en mogelijk nestelen er vogels nestelen in de coniferenhaag in het
onderzoeksgebied. Soorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, heggenmus, staartmees,
kneu en vink. Er nestelen geen vogels in het grasland. Door het rooien van beplanting tijdens het
voortplantingsseizoen worden mogelijk bezette nesten beschadigd en vernield. Door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor sommige soorten
mogelijk aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode van vogels.
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen directe
aanwijzingen gevonden dat het onderzoeksgebied tot het functionele leefgebied van grondgebonden
zoogdieren behoort. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het onderzoeksgebied
vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische grondgebonden
zoogdiersoorten als veldmuis, huisspitsmuis, mol, bruine rat, haas, vos, steenmarter en egel. Deze soorten
benutten het onderzoeksgebied vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten soorten als bruine
rat, veldmuis en mol er ook vaste rust- en voortplantingslocaties. Voorgenoemde soorten kunnen een rusten voortplantingslocatie bezetten in gaten in de grond in de weide (mol en veldmuis) en in gaten in de
grond onder de beplanting of onder opgeslagen groenafval (bruine rat en huisspitsmuis). Door het bouwrijp
maken van de bouwplaats worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond en gedood en worden
mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd of vernield. Door uitvoering van de voorgenomen
activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor sommige soorten mogelijk
aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Bouwrijp maken bouwplaats.
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen ontbreken in het plangebied. Door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of gedood en worden geen
verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Vanwege de lokale invloedsfeer leiden de voorgenomen activiteiten
niet tot negatieve effecten op verblijfplaatsen buiten het plangebied.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.
Foerageergebied
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van
een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap kan wel een goede
inschatting gemaakt worden van de betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied.
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Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, heeft het onderzoeksgebied geen betekenis als
foerageergebied. Mogelijk vliegen er wel vleermuizen over het onderzoeksgebied, terwijl ze foerageren
rond de randen en kronen van bomen met buiten het plangebied.

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet
aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.
Vliegroute
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het
landschap kan wel een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het onderzoeksgebied als
foerageergebied. Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het
foerageren en om van verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar
verblijfplaats). Lijnvormige elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden
en wateren, maar ook een rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.
Het onderzoeksgebied vormt geen verbindend element in een lijnvormig landschapselement en maakt
daarom geen onderdeel uit van een vliegroute voor 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
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer
en de ligging van het onderzoeksgebied aan de rand van de bebouwde kom van Overdinkel, behoort het
onderzoeksgebied vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische
amfibieënsoorten als gewone pad, bastaardkikker, kleine watersalamander en bruine kikker.
Voorgenoemde soorten benutten het onderzoeksgebied vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk
bezetten ze een (winter)rustplaats in de strooisellaag onder de scheerhaag of onder opgeslagen groenafval.
Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. Door het rooien van beplanting en het
verwijderen van groenafval worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en worden mogelijk
(winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Gelet op de kleine oppervlakte en het habitat, gaat het daarbij
mogelijk om zeer kleine aantallen (één of enkele exemplaren).
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Rooien beplanting.
Overige soorten
Er zijn tijdens het veldbezoek geen andere beschermde soorten in het onderzoeksgebied aangetroffen. Het
gevoerde beheer, de inrichting en soms ook de ligging van het onderzoeksgebied tot het normale
verspreidingsgebied (bestaande populaties) maken het onderzoeksgebied tot een ongeschikt- of onbenut
leefgebied voor deze soorten.
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5.4 Toetsingskader
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn,
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te
verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk
doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of
vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke
ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.
Zorgplicht
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten:
1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen
treft om die gevolgen te voorkomen, of
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of
ongedaan maakt.
Wettelijk kader
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep
Vogels
Door het rooien van beplanting tijdens de voortplantingsperiode worden mogelijk bezette nesten
beschadigd en vernield. Hierdoor kunnen eieren beschadigd en vernield worden en kunnen (jonge) vogels
verwond en gedood worden.
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet de
nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van bezette nesten en het verwonden/doden van vogels kan
geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een
in de wet genoemd wettelijk belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het
beschadigen/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te
worden. De meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari. De
functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende vogelsoorten niet
beschermd.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode van vogels.
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en worden
geen rust- of verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt
niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van
vleermuizen. 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.
Foerageergebied
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op foerageergebied van
vleermuizen. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het
kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. 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:
- Geen
Vliegroute
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit
aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. 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:
- Geen
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Grondgebonden zoogdieren
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond
en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield.
Voor de grondgebonden zoogdiersoorten die rust- en/of voortplantingslocaties in het plangebied bezetten
geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen
van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd zoals de bruine rat en mol). De functie
van het plangebied als foerageergebied is niet beschermd.
In het kader van de zorgplicht dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden in de minst kwetsbare
periode. Om te voorkomen dat jonge, hulpeloze grondgebonden zoogdieren in hun nesten verwond of
gedood worden, dienen de voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd te worden buiten de
voortplantingsperiode van grondgebonden zoogdieren. De meest geschikte periode om de voorgenomen
activiteiten uit te voeren is september-maart.
Wettelijke consequenties:
- Zorgplicht; werkzaamheden uitvoeren buiten voortplantingsperiode.
Amfibieën
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en/of gedood en
worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en/of vernield.
Voor de in het plangebied voorkomende soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van (winter)rustplaatsen en voortplantingslocaties’. 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.
In het kader van de zorgplicht dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden in de minst kwetsbare
periode. Om te voorkomen dat amfibieën in winterrust verstoord worden (met de dood tot gevolg), dienen
de voorgenomen activiteiten bij voorkeur uitgevoerd te worden buiten de winterrustperiode van
amfibieën. De meest geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren in half mei –
september.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Zorgplicht; werkzaamheden uitvoeren buiten winterrustperiode.
Overige soorten
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.
Soortgroep

Soorten planlocatie

Verbodsbepalingen*

aandachtspunt

Grondgebonden zoogdieren;
foerageergebied
Grondgebonden zoogdieren;
rust- en voortplantingslocaties

Diverse soorten

Niet van toepassing; functie is niet
beschermd
Art. 1.11 (zorgplicht)

Geen

Vogels; foerageergebied

Diverse soorten

Vogels; bezette nesten (niet
jaarrond beschermd)
Vleermuizen; verblijfplaatsen &
vliegroute
Vleermuizen; foerageergebied

Mogelijk diverse soorten

Niet van toepassing, functie is niet
beschermd
Art. 3.1 lid 1 & art. 3.1 lid 2

Niet aanwezig

Niet van toepassing.

Mogelijk div. soorten

Amfibieën; (winter)rustplaats en
foerageergebied
Amfibieën; foerageergebied

Mogelijk div. soorten

Niet van toepassing, geen negatief
effect.
Art. 1.11 (zorgplicht)

Amfibieën; voortplantingslocatie
Overige soorten

Niet aanwezig
Niet aanwezig

Niet aanwezig

Mogelijk div. soorten

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

Werkzaamheden afstemmen op
ecologie van grondgebonden
zoogdieren
Geen
Beplanting rooien buiten de
voortplantingsperiode van vogels
Geen
Geen
Werkzaamheden afstemmen op
ecologie van amfibieën
Geen
Geen
Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.

5.6 Historische gegevens en overige bronnen
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.
5.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.
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6 Conclusies
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten3 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden,
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. 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 vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vogel-, vleermuis-,
amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er
een rust- en voortplantingsperiode, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en
nestelen er vogels in de coniferenhaag.
Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de
oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten
dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De functie van het plangebied als
foerageergebied voor vogels is niet beschermd.
Voor de amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten die mogelijk een (winter)rust- en/of
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet
beschermd). De functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied voorkomende
vogel-, grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten is niet beschermd.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of gedood
en worden geen verblijfplaatsen van vleermuizen beschadig of vernield. Door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet aangetast.
In het kader van de zorgplicht, dient de coniferenhaag buiten de winterrustperiode van amfibieën gerooid
te worden en dient het plangebied bouwrijp gemaakt te worden buiten de voortplantingsperiode van
grondgebonden zoogdieren.
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. Uitvoering van de fysieke
werkzaamheden hebben geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied.
Conclusie
Mits bezette vogelnesten beschermd worden en de werkzaamheden uitgevoerd worden tijdens de minst
kwetsbare periode voor amfibieën en grondgebonden zoogdieren, dan leiden de voorgenomen activiteiten
niet tot wettelijke consequenties in het kader soortbescherming. In het kader van soortbescherming hoeft er
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te
worden om de werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde
soorten. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland en vanwege de lokale invloedsfeer, leiden
de voorgenomen fysieke activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

3

Zie bijlage 2 van dit rapport
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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 een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten,
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”.
Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheﬃng nodig bij handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een
provinciale verordening.
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Floraen faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het
Verdrag van Bonn.
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit
nationaal oogpunt bescherming behoeven.

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

de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer.

Nederlandse naam
brui ne kikke r
ge wone pa d
kl e ine wa te rs a la ma nde r
me erki kke r
mi dde l s te groene ki kke r/ba s ta ard ki kker
a a rdmuis
bos mui s
bunzing
dwe rgmui s
dwe rgs pi ts mui s
e ge l
ge wone bos s pits muis
ha as
he rme l ijn
huis s pi ts mui s
konijn
onde rgronds e woe l mui s
re e
ros s e woe l mui s
twe ekl e uri ge bos s pi ts mui s
ve l dmui s
vos
we ze l
woe lra t

Wetenschappelijke naam
Ra na te mporari a
Bufo bufo
Lis s otriton vulga ri s
Pe l ophyl a x ri di bundus
Pe l ophyl a x kl . e s cul entus
Mi crotus a gres ti s
Apode mus s yl va ti cus
Mus te l a putori us
Mi cromys minutus
Sorex minutus
Eri na ceus e urope us
Sorex a ra ne us
Lepus e uropeus
Mus te l a ermi ne a
Croci dura rus s ul a
Oryctola gus cuniculus
Pi tymys s ubterrane us
Ca pre ol us ca pre olus
Cl e thri onomys gl a re olus
Sorex corona tus
Mi crotus a rva li s
Vulpe s vul pes
Mus te l a ni val i s
Arvi col a te rre s tri s

Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Overijssel als gevolg van
handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.

22

Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
Internet:
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)
https://calculator.aerius.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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Bijlage 5
Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak
Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en
stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische
activiteiten.
In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden
herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof,
door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen. De herstelmaatregelen zijn gebaseerd op
landelijk voor het PAS opgestelde herstelstrategieën. Agrarische ondernemers nemen bronmaatregelen in
hun bedrijfsvoering om stikstofemissies omlaag te brengen, zoals aangepaste mestaanwending en het
gebruik van veevoer met een andere samenstelling. Door de herstelmaatregelen en de daling van de
stikstofdepositie door bestaand beleid en de extra bronmaatregelen ontstaat er ook ruimte voor nieuwe
economische activiteiten.
In het PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waar ten minste één stikstofgevoelig habitat
voorkomt dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het geval voor 118 van de 160 Natura
2000-gebieden.
Waarom het PAS?
In de Wet natuurbescherming staat, dat nieuwe economische activiteiten of uitbreidingen van bestaande
activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op Natura 2000-gebieden. Economische activiteiten
kunnen leiden tot een verhoging van de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden. Sommige beschermde
plantensoorten groeien alleen in voedselarme omstandigheden. Stikstof zorgt voor voedselrijkere grond,
waardoor deze beschermde soorten kunnen verdwijnen en ook de diversiteit van plantensoorten
achteruitgaat. Hierdoor was er lange tijd vaak geen toestemming gegeven om in de buurt van Natura 2000gebieden iets te ondernemen wat stikstof veroorzaakt.
Op landelijk niveau daalt de neerslag van stikstof al langere tijd, maar het was moeilijk te bewijzen dat een
afzonderlijke activiteit geen kwaad kan voor de natuur. Daarom zijn er in 2008 aanbevelingen gedaan om
dit probleem op te lossen met een programmatische benadering. Hieruit ontstond het PAS, dat op 1 juli
2015 van start is gegaan.
Programmatische aanpak
Het PAS geldt voor 118 Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur (de PAS-gebieden). Het PAS
verbindt ecologische en economische doelen. Die totaalaanpak is goed voor natuur, landbouw, industrie én
de maatschappij.
Het PAS geeft ruimte aan economische ontwikkelingen. Dit kan, omdat de neerslag van stikstof daalt door
bestaand beleid en extra maatregelen. Zo komt er minder stikstofdruk op Natura 2000-gebieden. Ook
worden er herstelmaatregelen genomen in de Natura 2000-gebieden om natuur te behouden en te
versterken.
Als een activiteit op basis van het PAS toestemming krijgt, betekent dit dat de activiteit de natuur in het
betreffende Natura 2000-gebied niet bedreigt. De initiatiefnemer hoeft dan geen aanvullende
onderbouwing te geven. Dit is een ander voordeel van het PAS: er zijn minder administratieve lasten.
Het PAS is relevant voor iedereen die uitstoot van stikstof veroorzaakt (initiatiefnemers), betrokken is bij
het verlenen van vergunningen (overheden) en bij natuurbeheer (eigenaren en beheerders van
natuurterreinen).
Verdieping: https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/
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Plandeel: Regels
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Hoofdstuk 1

Inleidende regels

Artikel 1

Begrippen

1.1

plan

het bestemmingsplan 'Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a' van de gemeente Losser;

1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0168.01BP0010PH03-0401 met de
bijbehorende regels en bijlagen;

1.3

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangegeven, 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

bebouwing

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

1.6

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.7

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.8

bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw dat gelet op de bestemming en door zijn ligging en/of
architectonische verschijningsvorm ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

1.9

bouwen

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

1.10

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.11

bouwlaag

een voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of
balklagen wordt begrensd, met uitzondering van onderbouwen, kelders en kappen; de eerste bouwlaag is de bouwlaag op
de begane grond;

1.12

bouwperceel

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

1.13

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.14

bouwvlak

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

1.15

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond
is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.16

carport

een ten hoogste door drie wanden omsloten overdekte ruimte, bestemd voor de stalling van (motor-)voertuigen, waarbij
geen sprake is van een wand aan de naar de weg gekeerde (voor-)zijde;

1.17

cultuurhistorische waarde

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;

1.18

dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.19

gebouw

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

1.20

gevel

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen
een dak;

1.21

hoofdgebouw

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmeting, dan wel gelet op de bestemming, als het
belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen;

1.22

landschappelijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door de waarneembare verschijningsvorm van dat gebied;

1.23

maaiveld

het oppervlak (of de hoogte daarvan) van het land of de bovenkant van het terrein dat een bouwwerk omgeeft;

1.24

normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder begrepen de
handhaving dan wel de realisering van de bestemming;

1.25

nultredenwoning

Een woning die een slaapkamer en badkamer op entreeniveau heeft of waar een huislift is geplaatst, zodanig dat de woonen eetruimte, keuken, toilet, badkamer en ten minste één slaapkamer en het terras of balkon (indien aanwezig) geschikt
zijn voor een bewoner die gebruik maakt van een rolstoel. Beugels en keukenblok worden buiten beschouwing gelaten,
daar deze afgestemd moeten worden op de specifieke behoefte van de gebruiker.

1.26

overkapping

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk met wanden is omgeven;

1.27
peil
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die
hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse
van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil;

1.28

permanente bewoning

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf;

1.29

risicovolle inrichting

een inrichting, waarvoor ofwel op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, ofwel op grond van het
Vuurwerkbesluit vanwege de verwerking of opslag van verpakt of onverpakt professioneel vuurwerk, al dan niet in
samenhang met consumentenvuurwerk, een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden
aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.30

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 door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de feitelijke indeling van het gebouw als
voorgevel moet worden aangemerkt;

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 door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de feitelijke indeling van het gebouw als
voorgevel moet worden aangemerkt;

1.31

woning

een complex van ruimten dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.32

woonhuis

een gebouw dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan worden beschouwd.

Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1
a.

Gebouwen en bouwwerken
De afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse perceelgrens:

vanaf de buitenwerkse gevelvlakken dan wel, indien sprake is van overstekende daken met een overstekend gedeelte van
meer dan 0,75 m, respectievelijk overstekken van meer dan 0,75 m, vanaf de buitenrand van het overstekende dak/de
overstek, neerwaarts geprojecteerd, tot de kadastrale zijgrens van het perceel.
b.

De bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen
bouwonderdelen.
c.

De breedte van een gebouw:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van de scheidingsmuren.
d.

De dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
e.

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.
f.

De inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en
de buitenzijde van daken en dakkapellen.
g.

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.

2.2

Ondergeschikte bouwdelen

Bij 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, erkers met ten hoogste 50% van de gevelbreedte van een hoofdgebouw, balkons en overstekende
daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens, dan wel de rooilijn met niet meer dan 1 m
wordt overschreden

Hoofdstuk 2
Artikel 3

3.1

Bestemmingsregels

Tuin

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuin behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen;
met daar bijbehorende:
b. gebouwen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. erven;
e. in- en uitritten;
f. parkeervoorzieningen.

3.2

Bouwregels

Op de voor 'Tuin' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

3.3

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt dat uitsluitend zijn toegestaan erkers, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen
ten dienste van de aangrenzende bestemming 'Wonen', met dien verstande dat deze (van een woonhuis deeluitmakende)
bebouwing de bouwgrens, over maximaal de halve gevelbreedte, met niet meer dan 1,5 m mag overschrijden en:
a. de afstand tussen de bebouwing en een trottoir minimaal 3 m bedraagt;
b. de afstand tussen de bebouwing en de weg minimaal 5 m bedraagt.

3.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedraagt.

3.5

Afwijken van de bouwregels

3.5.1

Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2 ten behoeve van de bouw van ten hoogste
één carport bij een tot 'Wonen' bestemd hoofdgebouw, met dien verstande dat:
a. de oppervlakte ten hoogste 20 m2 mag bedragen;
b. de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen;
c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens niet minder dan 1 m mag bedragen, tenzij in de perceelgrens wordt
gebouwd;
d. de carport ten hoogste 2 m vóór de voorgevel van het hoofdgebouw, dan wel het verlengde daarvan, mag worden
gebouwd;
e. indien de bestemming 'Tuin' grenst aan een trottoir of voetpad, de afstand tot het trottoir of voetpad niet minder dan
3 m mag bedragen;
f. indien de bestemming 'Tuin' direct grenst aan de weg, de afstand tot de weg niet minder dan 5 m mag bedragen.

3.5.2

Afwegingskader

De in 3.5.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 4

4.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
met daar bijbehorende:
b. gebouwen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. tuinen en erven;
e. parkeervoorzieningen;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen, wadi's daaronder begrepen.

4.2

Bouwregels

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden
gebouwd.

4.2.1

Hoofdgebouw

Voor het bouwen van een hoofdgebouw gelden de volgende regels:
a. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. per bouwvlak is maximaal één woning toegestaan:
c. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding nultredenwoning' is uitsluitend een nultreden woning toegestaan;
d. de breedte van de woning bedraagt niet minder dan 6 m;
e. de afstand van de woning tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt niet minder dan 3 m;
f. de goothoogte bedraagt niet meer dan 4 meter;
g. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 m;
h. de dakhelling bedraagt niet minder dan 25° en niet meer dan 60°;
i.
in afwijking van het bepaalde onder a geldt voor erkers, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen, over maximaal
de helft van de gevelbreedte, dat de bouwgrens met niet meer dan 1,5 m mag worden overschreden, mits:
1. de afstand tussen de bebouwing en een trottoir minimaal 3 m bedraagt;
2. de afstand tussen de bebouwing en de weg minimaal 5 m bedraagt;
3. de afstand tussen een erker en de zijdelingse perceelgrens minimaal 2 m bedraagt;
4. de inhoud van een erker niet meer dan 50 m3 bedraagt;
5. de hoogte van een erker, gemeten vanaf het aansluitende terrein, niet meer dan 3,25 m bedraagt;

4.2.2

Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
a. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan bedraagt niet minder dan 4 m;
b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt niet minder dan 1 m, tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd;
c. de gezamenlijke oppervlakte bedraagt niet meer dan:
1. 65 m2 bij een vrijstaand woonhuis;
2. en niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel, met dien verstande dat de oppervlakte binnen
het
bouwvlak, voor zover gelegen tussen het verlengde van de zijgevels van het hoofdgebouw niet wordt
meegerekend;
d. de goothoogte bedraagt niet meer dan 3,5 m, met dien verstande dat:
1. de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van het
hoofdgebouw;
2. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw niet meer dan 3 m bedraagt;
e. de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt niet meer dan de bouwhoogte
van het hoofdgebouw, verminderd met 1 m;
f. bij een hoofdgebouw mag ten hoogste één carport worden gebouwd met dien verstande dat:
1. de oppervlakte ten hoogste 20 m2 mag bedragen;
2. de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen;

3.
4.

4.2.3

de afstand tot de zijdelingse perceelgrens niet minder dan 1 m mag bedragen, tenzij in de perceelgrens wordt
gebouwd;
de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan niet minder dan 1 m mag bedragen.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:
a. indien het voor de voorgevel wordt opgericht bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 1 m;
b. in overige gevallen bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m.

4.3

4.3.1

Afwijken van de bouwregels

Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 4.2.1 onder h voor het vergroten van de breedte van een erker voor de voorgevel van het hoofdgebouw tot twee
derde van de gevelbreedte;
b. 4.2.2 onder a voor het bouwen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw
of het verlengde daarvan;
c. 4.2.2 onder f voor het bouwen van de carport tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan.

4.3.2

Afwegingskader

Een in 4.3.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de externe veiligheid;
d. de verkeersveiligheid;
e. de sociale veiligheid;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4

Specifieke gebruiksregels

4.4.1

Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving,
waaronder in ieder geval wordt begrepen
a. het gebruik van bijgebouwen voor iedere vorm van wonen en verblijfsrecreatie, ter plaatse van de aanduiding 'wonen
uitgesloten';
b. het gebruik van de woning en bijgebouwen voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of kleinschalige
bedrijfsactiviteit, anders dan bestaande aan huis verbonden beroepen en bestaande kleinschalige bedrijfsactiviteiten;
c. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning;
d. het gebruik van de woning en bijgebouwen voor verblijfsrecreatie, met uitzondering van een bed and breakfast in het
hoofdgebouw;
e. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van permanente bewoning.

4.5

Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1

Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 4.4.1 onder a voor een aan huis verbonden beroep of bedrijf, mits:
1. de bedrijfsmatige activiteiten geen ernstige hinder opleveren voor het woonmilieu dan wel afbreuk wordt
gedaan aan het woonkarakter in de buurt;

2.

b.

c.

het uiterlijk aanzien van de woning niet wordt aangetast en er, in samenhang daarmee, geen
omgevingsvergunningsvrije reclameborden worden geplaatst;
3. het medegebruik van de woning bestemd voor de bedrijfsactiviteiten beperkt blijft tot maximaal 30% van de
inhoud van de woning en/of bijgebouwen, met een maximum van 50 m2;
4. er geen detailhandels-, horeca- en/of prostitutieactiviteiten plaatsvinden;
5. er een directe relatie bestaat tussen het beroep en de (hoofd)bewoner van de woning;
6. er geen onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte ontstaat;
4.4.1 onder b voor het bewonen van één woning door maximaal twee huishoudens, mits:
1. de woning één hoofdtoegang houdt met daarachter één centrale hal van waaruit beide woonvertrekken direct
bereikbaar zijn;
2. in de woning maximaal één trap aanwezig is voor het bereiken van de eerste verdieping;
3. er sprake is van één bouwmassa;
4.4.1 onder c voor het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor een bed and breakfast, mits:
1. de bed and breakfastvoorziening geen ernstige hinder oplevert voor het woonmilieu, dan wel afbreuk wordt
gedaan aan het woonkarakter in de buurt;
2. het gebruik beperkt blijft tot een vloeroppervlak van maximaal 30 m2;
3. het parkeren op eigen erf plaatsvindt.

4.5.2

Afwegingskader

Een in 4.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Hoofdstuk 3
Artikel 5

Algemene regels

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.

Artikel 6

Algemene bouwregels

6.1

Parkeer-, laad- en losruimte

6.1.1

Parkeerruimte

Indien de omvang of het gebruik van een bouwwerk daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve van het parkeren of
stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het
onbebouwde terrein dat bij dat bouwwerk hoort.

6.1.2

Afmetingen parkeerruimte

De in 6.1.1 bedoelde parkeerruimte moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis
wordt geacht te zijn voldaan:
a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,8 bij 5 m en ten hoogste 3,25 m bij 6 m bedragen;
b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte - voor zover die ruimte niet in de
lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,5 bij 5 m bedragen.

6.1.3

Laad- en losruimte

Indien het gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen
van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat bouwwerk, dan wel op of onder
het onbebouwde terrein dat bij dat bouwwerk behoort.

6.1.4

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan het aantal parkeerplaatsen, de situering van de
parkeerplaatsen en de situering van de laad- en losruimte.

6.1.5

Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.1.1 en 6.1.3:
a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit of;
b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

Artikel 7

Algemene gebruiksregels

Onder een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:
a. het (laten) gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
b. het (laten) gebruiken van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning.

Artikel 8

Algemene afwijkingsregels

8.1

Afwijkingsbevoegdheid

8.1.1

Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen
en percentages;
b. de bestemmingsregels ten behoeve van een geringe aanpassing van het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
c. de bestemmingsregels ten behoeve van de aanpassing aan de werkelijke afmetingen van het terrein, mits de structuur
van het plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet worden geschaad en de afwijking
gewenst en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;
d. de bestemmingsregels voor een aanpassing van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot niet
meer dan 10 m;
e. de bestemmingsregels voor een aanpassing van de bouwhoogte van kunstwerken en van zend-, ontvang- en/of
sirenemasten tot niet meer dan 40 m;
f. de bestemmingsregels het plan voor het overschrijden van de grenzen van een bouwvlak naar de buitenzijde door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken;
3. (hoek)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;
mits de bouwvlakgrens met niet meer dan 1,5 m wordt overschreden;
g. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen voor plaatselijke verhogingen, zoals
schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen.

8.1.2

Afwegingskader

Een in 8.1.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de milieusituatie;
d. de externe veiligheid;
e. de verkeersveiligheid;
f. de sociale veiligheid;
g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 9

Algemene wijzigingsregels

9.1

Algemene wijzigingsbevoegdheid

9.1.1

Wijziging

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en van
aanduidingen zodanig wijzigen, dat de oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer dan 10% wordt
verkleind of vergroot en de grenzen daarbij met niet meer dan 10 m worden verschoven;

9.1.2

Afwegingskader

Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van een wijziging vindt een evenredige belangenafweging plaats, waarbij
betrokken worden:
a. de mate waarin waarden, die het plan beoogt te beschermen, kunnen worden geschaad;
b. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden worden geschaad;
c. de mate waarin de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, de waterhuishoudkundige-, de
archeologische-, de ecologische-, de verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid is
aangetoond.

Hoofdstuk 4
Artikel 10

10.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht bouwwerken

Bouwwerken

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 tenietgaan 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 teniet is
gegaan.

10.2

Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van
de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

10.3

Uitzondering

Het eerste lid 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.

Artikel 11

11.1

Overgangsrecht gebruik

Gebruik

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

11.2

Strijdig gebruik

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

11.3

Verbod

Indien het gebruik, bedoeld in eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een
jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

11.4

Uitzondering

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan,
daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 12

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a' van gemeente Losser .

Plandeel: Verbeelding

Plandeel: vaststellingsbesluit

Gemeente Losser srazz-

Zaaknr
Documentnr

18Z00763
: 19.0015171

De raad van de gemeente Losser;
gelezen het raadsvoorstel van 25 juni 2019, gelet op artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening.

BESLUIT;
'Ia. de nieuwe grondexploitatie ‘Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a’ vastte
stellen;
lb. krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 285.932,-;
lc. de kosten in de grondexploitatie te dekken door de geraamde opbrengsten uit
grondverkoop en een voorziening ten laste van het Reserve grondbedrijf te treffen ter
hoogte van € 79.747,- voor het resterende tekort;
ld. de hieruit volgende wijzigingen in de gemeentebegroting 2019 aan te brengen;
2. het ontwerp bestemmingsplan ‘Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a’
zoals dat ter inzage heeft gelegen en tevens langs elektronische weg beschikbaar is
gesteld (NL.IMRO.0168.01 BP0010HP03-0301) ongewijzigd vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 17 september 2019;
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Raadsvoorstel

Onderwerp

: Grondexploitatie en bestemmingsplan 'Overdinkel 2014,
herziening invalsweg naast Sa’

Zaaknr/Documentnr
Portefeuillehouder

:
:

18Z00763/19.0015170
A.J. Prins

Losser, 25 juni 2019

Voorstel
Te besluiten:
1a. de nieuwe grondexploitatie ‘Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a’ vast te
stellen;
1 b. krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 285.932,-;
lc. de kosten in de grondexploitatie te dekken door de geraamde opbrengsten uit
grondverkoop en een voorziening ten laste van het Reserve grondbedrijf te treffen ter
hoogte van € 79.747,- voor het resterende tekort;
ld. de hieruit volgende wijzigingen in de gemeentebegroting 2019 aan te brengen;
2. het ontwerp bestemmingsplan ‘Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a’ zoals
dat ter inzage heeft gelegen en tevens langs elektronische weg beschikbaar is gesteld
(NL.IMRO.0168.01 BP0010HP03-0301) ongewijzigd vast te stellen.
Aanleiding
27 maart 2018 heeft het college besloten een bestemmingsplan op te stellen om de bouw
van één woning naast de Invalsweg 8a in Overdinkel mogelijk te maken. 27 juli 2018 heeft
uw raad besloten dat voor dit bestemmingsplan ‘Overdinkel 2014, herziening Invalsweg
naast 8a’ géén m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden. Het ontwerp bestemmingsplan
heeft van 11 april tot en met 22 mei 2019 ter visie gelegen. In deze periode zijn er géén
zienswijzen in gediend. Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.
Tegelijkertijd wordt uw raad voorgesteld een grondexploitatie vast te stellen en daartoe de
benodigde middelen ter beschikking te stellen.
Argumenten
1.1.
Ruimtelijk past de woning in de structuur van het gebied en is het logisch de percelen
achter Vosbultkamp 25 en 39 en de Invalsweg 8a een woonbestemming te geven
Stedelijke laag
Het perceel langs de Invalsweg (naast nr. 8a) is in de provinciale Omgevingsverordening
(paragraaf 9.3.2.) aangeduid ‘stedelijke laag’ behorende bij een bebouwingschil 1900 1955. De provinciale Omgevingsverordening geeft aan dat ais herstructurering, inbreiding en
toevoeging van bebouwing plaats vinden in de individueel ontwikkelde stadswijken van de
bebouwingsschil 1900 - 1955, dan dragen deze bij aan behoud, versterking en vernieuwing

1
verslingerd

aan

de

d i n k e I

van de individuele bebouwing met een eigen karakter en uitstraling. Ontwikkelingen voegen
zich in maat, schaal en ritme naar de omliggende bebouwing.

\

Fragment ‘stedelijke laag’ behorende bij de Omgevingsverordening provincie Overijssel

Ruimtelijke structuur
De ruimtelijk structuur van de omliggende bebouwing betreft overwegend woningbouw in één
laag met kap.

Gezicht op Vosbultkamp 39

Nieuwbouw dient bij te dragen aan het behoud, versterking en vernieuwing van de
individuele bebouwing met een eigen karakter en uitstraling. In het bestemmingsplan zijn
daartoe de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgenomen. Zo heeft de nieuw te bouwen
woning een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4 en 10 meter.
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Fragment verbeelding bestemmingsplan ‘Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a’

In het verleden zijn percelen verkocht aan de bewoners Vosbultkamp 25 en 39 als ‘tuingrond’
behorende bij deze woningen. Ook is een ‘driehoekig’ perceel achter de woning Invalsweg
8a aan de eigenaar verkocht als 'tuingrond’. De agrarische bestemming is tot nu toe nog niet
aangepast. Daarom is hier de bestemming ‘Wonen’ toegevoegd aan de achterzijde van de
woningen Vosbultkamp 25 en 39, alsmede Invalsweg 8a. Deze percelen hebben een
aanduiding ‘wonen uitgesloten’ gekregen om iedere vorm van langdurig wonen hierop uit te
sluiten.
1.2

Realisatie past binnen woningbouwprogrammering

Al op 22 april 2010 is het voornemen uitgesproken (zie kanttekening) om één woning op het
perceel aan de Invalsweg te realiseren. Ook in de woningbouwprogrammering is hier
sindsdien rekening mee gehouden. Om tegemoet te komen aan het levensloopbestendig
bouwen, is er voor gekozen de woning tevens te voorzien van een aanduiding specifieke
bouwaanduiding nultredenwoning’ (zie bovenstaande afbeelding ‘sba-nul’).
2.1.

Actief grondbeleid uitgangspunt ontwikkeling Overdinkel 2014, herziening Invalsweg
naast 8a

In 2007 heeft de gemeente het overgrote deel van de gronden binnen het exploitatiegebied
aangekocht om de locatie te herontwikkelen tot woningbouw. Deze plannen zijn echter nooit
tot uitvoering gebracht.
Bij de ontwikkeling van de locatie tot woningbouwlocatie willen we deze insteek blijven
volgen voor de realisatie van één woning aan de Invalsweg. Door als gemeente zelf het
terrein bouw- en woonrijp te maken en uit te geven wordt de regie hierop behouden.
2.2.

Bestemmingsplan is uitvoerbaar

In de begroting 2019 is onder paragraaf 'Grondexploitatie’ geschreven dat er een aantal
‘nieuwe gemeentelijke initiatieven’ zijn, waarvan de haalbaarheid wordt onderzocht. Hierbij
valt te denken aan de herontwikkeling aan de Ravenhorsterweg, de voormalige
Aloysiusschool, de Nitertweg, een terrein gelegen nabij de Diepenbrocklaan en Muchteweg

te Losser en een perceel gelegen aan de Invalsweg te Overdinkel. Mogelijk dat in 2019 voor
onderhavige locaties nieuwe grondexploitaties geopend kunnen worden.
Onderhavig voorstel beoogt voor de locatie Invalsweg te Overdinkel een grondexploitatie te
openen. De voorliggende grondexploitatie is gebaseerd op het ontwerp bestemmingsplan
'Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a’ Verkavelingsplan’ van 2 april 2019. De
grondexploitatie van dat plan laat per 1-1-2019 een tekort zien van € 79.747,-. Dit tekort
wordt grotendeels veroorzaakt door de hoge inbrengwaarde (€ 215.000,-) van de reeds
verworven grond.
In de bijlage is een samenvatting van de grondexploitatie inclusief toelichting opgenomen.
Op hoofdlijnen komen we als volgt tot het genoemde resultaat:
Totale kosten:
Totale opbrengsten
Rente/KS/OS
Resultaat op eindwaarde

€ 273.228,€ 199.425,€
12.704,€

86.507,-

Resultaat op NCW 1-1-2019 €

79.747,-

Het tekort zal worden gedekt uit het reserve grondbedrijf waardoor het plan financieel
uitvoerbaar is.
Participatie

Het ontwerpbestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a” heeft van
donderdag 11 april 2019 tot en met woensdag 22 mei 2019 ter inzage gelegen.
Vervolg

Het vastgesteld bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a” wordt
zes weken ter inzage gelegd. Op het vaststellen van een grondexploitatie wordt géén actieve
communicatie gevoerd.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser;
secretaris,

burgemeester,

https://www.losser.nl/Actueel/Bekendmakinqen/Bekendmakinqen 10 april 2019/Ontwerp b
estemminqsplan Overdinkel 2014 herziening Invalsweg naast 8a/Ontwerp bestemminqs
plan Overdinkel 2014 herziening invalsweg naast 8a
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