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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

De visvijver/ ijsbaan aan de Nitertweg te Losser is lange tijd in beeld geweest als mogelijke locatie
voor de vestiging van een multifunctionele sportaccommodatie voor diverse sportverenigingen binnen
de gemeente Losser. Voor de vestiging van deze multifunctionele sportaccommodatie is in december
2009 zelfs al een bestemmingsplan vastgesteld en met de realisatie van de sportaccommodatie is
een aanvang gemaakt, in die zin dat de vijsvijver deels is gedempt. De juridisch-planologische kaders
van dit in december 2009 vastgestelde bestemmingsplan zijn uiteindelijk ook overgenomen in het
bestemmingsplan dat nu geldt voor het plangebied. Om uiteenlopende redenen is echter besloten
elders in de gemeente de multifunctionele sportaccommodatie te realiseren.
Omdat de eerder geplande herontwikkeling van het plangebied met een multifunctionele
sportaccommodatie geen doorgang heeft gekregen, heeft de gemeente Losser gezocht naar een
nieuwe invulling voor het gebied. Deze nieuwe invulling is gevonden in de sloop van de in verval
zijnde voormalige kantine/ clubgebouw, de realisatie van één nieuwe woning op de locatie waar nu de
multifunctionele accommodatie is toegestaan en de voormalige kantine/ clubgebouw nog aanwezig is
en het wijzigen van de huidige bestemming 'Sport' in een bestemming 'Natuur' (ruim 1,4 hectare). Het
is de bedoeling om het beheer en onderhoud van het natuurterrein over te doen aan een nog op te
richten stichting, waarin Natuurmonumenten, plaatselijke natuurverenigingen en omwonenden zullen
participeren.
Om de hiervoor beschreven ontwikkeling mogelijk te kunnen maken is voorliggend bestemmingsplan
opgesteld. In dit bestemmingsplan zal worden aangetoond dat het planvoornemen vanuit ruimtelijk en
planologisch oogpunt verantwoord is.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied is gelegen op de hoek van de wegen Nitertweg en Broekhoekweg, direct grenzend
aan de kern Losser. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door een weide/ paardenbak,
aan de oostzijde door de Broekhuisweg, aan de zuidzijde door de Nitertweg en aan de westzijde door
een bestaande poel. Kadastraal is het plangebied bekend als gemeente Losser, sectie Q, nummer
70. In afbeelding 1.1. wordt de ligging en globale begrenzing van het plangebied weergegeven.
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Afbeelding 1.1: Ligging en globale begrenzing plangebied (Bron: ArcGIS)

1.3

Vigerend bestemmingsplan

Het vigerend bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied betreft het bestemmingsplan
"Buitengebied". Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Losser op 19 maart
2013. Op 30 april 2014 is het plan na uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. Het
bestemmingsplan "Buitengebied" is gedeeltelijk herzien met het bestemmingsplan "Buitengebied
Veegplan 2013" (vastgesteld door de raad van de gemeente Losser op 10 juni 2014) en het
bestemmingsplan "Buitengebied Veegplan 2015" (vastgesteld door de raad van de gemeente Losser
op 10 november 2015). Beide veegplannen hebben inhoudelijk geen gevolgen gehad voor wat betreft
de toegestane gebruiks- en bouwmogelijkheden in het plangebied. Op deze plannen wordt dan ook
niet nader ingegaan.
Op basis van het bestemmingsplan "Buitengebied" zijn de gronden in het plangebied bestemd als
'Sport' en voor een beperkt deel als 'Natuur'. Binnen de bestemming 'Sport' is daarnaast nog sprake
van enkele functieaanduidingen, te weten 'parkeerterrein', 'groen', 'bos' en 'sportveld'. Verder zijn
binnen het plangebied de gebiedsaanduidingen 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied',
'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' en 'milieuzone - intrekgebied' van toepassing.
In afbeelding 1.2 is een uitsnede opgenomen van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan.
Het plangebied wordt hierin weergegeven middels een rode stippellijn.
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Afbeelding 1.2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan "Buitengebied" (Bron: Ruimtelijkeplannen.nl)

De binnen de bestemming 'Sport' opgenomen bouw- en gebruiksregels is de bouw van een woning
en de aanleg van nieuwe natuur niet toegestaan. De bestemming 'Natuur' is van toepassing op de
noordwestelijke hoek van het plangebied. Hoewel deze bestemming met dit bestemmingsplan niet
wijzigt zijn deze gronden wel meegenomen in dit bestemmingsplan, dit omdat deze gronden
onderdeel uitmaken van hetzelfde kadastrale perceel.
Middels het voorliggende bestemmingsplan worden aan de gronden bestemmingen toegekend die de
voorgenomen ontwikkeling wel toestaan.

1.4

De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan "Nitertweg" bestaat uit de volgende stukken:
 verbeelding, plan idn. NL.IMRO.0168.01Bp008vp02ph04-;
 regels.
De verbeelding en de regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het
bestemmingsplan en moeten in samenhang 'gelezen' worden. Op de verbeelding zijn de
bestemmingen van de in het plangebied begrepen gronden aangegeven. Aan deze bestemmingen
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 weergave en onderbouwing van het bestemmingsplan en bij uitleg van
verbeelding en planregels.
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1.5

Opbouw toelichting

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit zeven hoofdstukken en enkele bijlagen. De
opbouw van de hoofdstukken is zodanig dat er sprake is van een logische volgorde in vraagstelling
(wat, waarom, waar, hoe, etc.).Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 'Planbeschrijving', dit
hoofdstuk gaat in op de beschrijving van de huidige en toekomstige situatie in het plangebied.
Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het relevante beleid op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk
niveau. Daarbij wordt bekeken of de voorgestane ontwikkeling in lijn is met dit beleid. In hoofdstuk 4
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 waarom de ontwikkeling die voorliggend bestemmingplan mogelijk
maakt, uitgevoerd kan worden. In hoofdstuk 5 wordt de juridische planopzet toegelicht. Hier wordt
beschreven en verantwoord hoe hetgeen in voorliggend plan is beschreven juridisch wordt geregeld.
Hoofdstuk 6 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.
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Hoofdstuk 2
2.1

Planbeschrijving

Huidige situatie

Het plangebied is in het verleden in gebruik geweest als visvijver en ijsbaan. Gebruikers waren de Vis
Vereniging Losser Overdinkel en de IJsclub Losser. Het grootste deel van het terrein wordt in de
huidige situatie in beslag genomen door deels gedempte visvijver. Rondom deze vijver is een
houtsingel aanwezig. In de zuidoostelijke hoek van het plangebied bevinden zich twee geschakelde
gebouwen, met een oppervlakte van circa 290 m 2, welke voorheen dienst hebben gedaan als kantine/
clubgebouw. De luchtfoto in afbeelding 2.1 geeft een beeld van het plangebied en de omgeving van
het plangebied.

Afbeelding 2.1: Luchtfoto bestaande situatie (Bron: Provincie Overijssel)

De voormalige visvijver betreft tegenwoordig een drassig graslandperceel. Door de aanwezige
houtsingel rondom het plangebied wordt de voormalige kantine/ clubgebouw grotendeels aan het
zicht onttrokken. Deze geschakelde gebouwen zijn de laatste jaren door vandalisme verder in verval
geraakt. De foto's in afbeelding 2.2 en afbeelding 2.3 geven een beeld van de geschakelde gebouwen
en de huidige staat van onderhoud van deze gebouwen.
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Afbeelding 2.2: Foto's geschakelde vervallen gebouwen in het plangebied (Bron: Lycens B.V)

Afbeelding 2.3: Foto's geschakelde vervallen gebouwen in het plangebied (Bron: Lycens B.V)

2.2

Toekomstige situatie

2.2.1

Nieuw woonerf

In de toekomstige situatie wordt de huidige bebouwing binnen het plangebied gesloopt. Globaal op de
locatie waar deze bebouwing nog aanwezig is, wordt een nieuw woonerf gerealiseerd met daarop een
vrijstaande woning met bijgebouw(en). Qua bouw- en gebruiksregels is voor wat betreft de woning en
bijgebouwen aangesloten bij het bestemmingsplan "Buitengebied" en de daarop volgende
veegplannen. Dit betekent in dit geval dat de woning binnen het plangebied een maximale inhoud
mag krijgen van 750 m3, de goothoogte maximaal 4,5 meter mag bedragen en de bouwhoogte
maximaal 10 meter mag bedragen. Qua vormgeving en architectuur is de gemeentelijke
welstandsnota leidend (zie paragraaf 3.3.3).
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2.2.2

Nieuwe natuur

2.2.2.1 Algemeen
Naast de bouw van de nieuwe woning wordt er tevens ruim 1,4 hectare nieuwe natuur aangelegd.
Hoewel compensatie gelet op de geldende planologische mogelijkheden niet noodzakelijk wordt
geacht, is het doel van de aanleg van deze nieuwe natuur mede een goede landschappelijke
inpassing van het woonerf. In dit opzicht kan de aanleg van de nieuwe natuur dan ook deels gezien
worden als compensatie voor de bouw van de nieuwe woning.
Voor de aanleg van de nieuwe natuur is door Natuurbank Overijssel in september 2013 reeds een
Beheer- en inrichtingsplan opgesteld. Dit plan, opgenomen in bijlage 1 bij deze toelichting, vormt nog
steeds het uitgangspunt bij de aanleg van nieuwe natuur. Deze nieuwe natuur kan ontwikkeld worden
in aansluiting op het ten westen gelegen kleine natuurgebied dat in eigendom en beheer is van
Natuurmonumenten.
De inrichtingsvisie gaat uit van het aaneenschakelen van de visvijver en het natuurgebied ten westen
ervan, het uitbreiden van het areaal hooiland, het behoud van een deel van het open water en een
afsplitsing van een deel van het terrein ten behoeve van het nieuwe woonerf. Het terrein wordt
‘beleefbaar’ gemaakt via een belvedère, welke toegankelijk is vanaf de Nitertweg. Het terrein zelf is
ontoegankelijk (diep water) of te kwetsbaar voor recreatieve betreding (met name groeiplaatsen
bijzondere vegetaties). In afbeelding 2.4 wordt een uitsnede van het inrichtingsplan weergegeven.

Afbeelding 2.4: Inrichtingsplan nieuwe natuur (Bron: Natuurbank Overijssel)
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2.2.2.2 Inrichtingsmaatregelen Beheer- en inrichtingsplan
Om te komen tot het wenselijke eindbeeld dienen diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd te
worden. Hierna worden de uit te voeren inrichtingsmaatregelen kort beschreven.

Gedeeltelijk dempen vijver
Om het areaal vochtig hooiland te vergroten wordt een deel van de vijver dichtgestort met schoon
zand. Grond met keileem is hiervoor geschikt.

Rooien beplanting
Om de vijver en de bestaande poel aan de westzijde tot één functioneel natuurgebied te maken,
wordt een deel van de bestaande houtsingel gerooid.

Aanleg amfibieëntunnel
Om padden een veilige oversteek te bieden tijdens de voorjaarstrek naar de vijver wordt een
amfibieëntunnel aangelegd, die de zuidelijke graslanden verbindt met de vijver. Omdat de
faunapassage gericht is op padden en niet op verschillende soorten kleine zoogdieren, worden er
geen bijzondere eisen aan de passage gesteld. Een rij betonduikers volstaat.

Aanleg wandelpad/belvedère
Om het gebied ‘beleefbaar’ te maken voor de bewoners van Losser is de aanleg van een wandelpad
en een uitzichtpunt (belvedère) voorzien. De ligging van het wandelpad is een bewuste keuze. Er is
niet gekozen voor het aanleggen van een wandelpad rondom, vanwege de privacy van de woning en
de fysieke moeilijkheid om een wandelpad aan te leggen langs de noordzijde van het gebied. Langs
de noordzijde ligt een hakhoutsingel welke bijna direct aan het water grenst. Om een wandelpad aan
te leggen zal een deel van de vijver gedempt moeten worden. Het westelijke deel van het gebied
bestaat uit nat hooiland. Dit zijn kwetsbare vegetaties die zich niet lenen om als honden uitlaatgebied
te fungeren. Er is daarom niet gekozen voor de aanleg van een wandelpad door het hooiland maar
langs de zuidzijde van het gebied, net ten noorden van de hakhoutsingel. Om het gebied voor de
geïnteresseerde natuurliefhebber toegankelijk te maken, wordt een struinpad aangelegd. Een
struinpad bestaat uit een beloopbare strook, uitgemaaid in het grasland. Een struinpad is uitsluitend
toegankelijk voor wandelaars. Loslopende honden zijn niet toegestaan in het gebied.
Aan de zuidzijde van het perceel wordt een belvedère aangelegd. Deze bestaat uit een verhoging
door opgebracht zand met een hoogte van circa 1 meter boven het maaiveld.

Verwijderen verlichting
In het plangebied staan enkele lichtmasten. Deze hebben in de nieuwe situatie geen functie meer en
vormen een ontsierend element. De lichtmasten worden verwijderd.

Verplaatsen uitlaat
De uitlaat van de vijver is gelegen in het oostelijke deel van de vijver. De wens van de toekomstige
beheerder is om deze verplaatsen in westelijke richting.

Met de hiervoor genoemde inrichtingsmaatregelen en het beheer hiervan, in het Beheer- en
inrichtingsplan worden tevens beheersmaatregelen voorgeschreven, wordt de ruimtelijke kwaliteit van
het gebied vergroot en wordt bijgedragen aan het:
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1. versterken van de landschapsecologische waarde door de aanleg van poelen en nat schraalland;
2. verbeteren van de toegankelijkheid en openbaarheid van het plangebied
3. creëren van mogelijkheden voor extensief recreatief medegebruik.
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Hoofdstuk 3

Beleidskader

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het van belang zijnde het ruimtelijk rijks-, provinciaal- en
gemeentelijk beleid.

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur 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. Voor die belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken.
Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.
3.1.1.1 Doorwerking plangebied
In dit geval is sprake van een 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 'neeals' of een stringente 'nee' bepaling.
3.1.2.1 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.

15

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 (artikel 3.2.6, lid 2) 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. De ladder kent
de in afbeelding 3.1 genoemde treden die achter elkaar moeten worden doorlopen.

Afbeelding 3.1: De Ladder voor duurzame verstedelijking

3.1.3.1 Doorwerking plangebied
De Ladder duurzame verstedelijking is van toepassing bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Onder
een stedelijke ontwikkeling wordt op basis van artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i van het Bro
verstaan: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren,
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.
Ten aanzien van het vorenstaande wordt opgemerkt dat de Raad van State in diverse uitspraken
richting heeft gegeven aan wat onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet worden verstaan. In
een uitspraak van 24 december 2014 (201405237/1/R2) heeft de Raad van State geoordeeld dat een
woningbouwontwikkeling van 8 woningen buiten de bebouwde kom niet voorziet in een
woningbouwlocatie of een andere stedelijke voorziening als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef
en onder i, van het Bro. Om die reden werd de ontwikkeling van 8 woningen buiten de bebouwde kom
niet aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in het Bro, zodat artikel 3.1.6, tweede lid,
van het Bro niet van toepassing is.
Gelet op het feit dat dit plan voorziet in maximaal één woning wordt geconcludeerd dat geen sprake is
van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De Ladder voor duurzame verstedelijking is derhalve niet van
toepassing op dit plan.
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3.2

Provinciaal beleid

3.2.1

Omgevingsvisie Overijssel

Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving wordt omschreven in de Omgevingsvisie
Overijssel. In de Omgevingsvisie 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. De Omgevingsvisie Overijssel is op 1 juli 2009 vastgesteld. Naar
aanleiding van een evaluatie is op 3 juli 2013 een actualisatie van de Omgevingsvisie Overijssel en
Omgevingsverordening vastgesteld die op 1 september 2013 in werking is getreden.
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

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. De Omgevingsverordening is het provinciaal
juridisch instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat
de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is.
3.2.3

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

3.2.3.1 Algemeen
Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit
model is gebaseerd op drie niveaus. Aan de hand van de drie niveaus kan worden bezien of een
ruimtelijke ontwikkeling passend is binnen het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving. In
afbeelding 3.2 wordt het uitvoeringsmodel weergegeven. De betreffende niveaus worden hierna
toegelicht waarbij het plan wordt getoetst aan het betreffende niveau uit het uitvoeringsmodel.
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Afbeelding 3.2: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

3.2.3.2 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 artikelen:
 2.1.2, lid 1 (Principe van concentratie);
 2.1.3 (SER-ladder voor de stedelijke omgeving);
 2.1.5, lid 1,2 en 3 (Ruimtelijke kwaliteit);
 2.1.6 (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving);
 2.2.2, lid 1 (Nieuwe woningbouwlocaties);
 2.13.3, 2.13.4 en 2.13.5 (artikelen met betrekking tot grondwaterbeschermings- en
intrekgebieden).
van de Omgevingsverordening Overijssel van belang. Op artikel 2.1.6 (Kwaliteitsimpuls groene
omgeving) wordt in 3.2.4 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.
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Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.2, lid 1
Met dit artikel stelt de provincie als aanvulling op trede 1 van de Ladder voor Duurzame
Verstedelijking dat uitsluitend sprake mag zijn van bijvoorbeeld woningbouw als hiermee voorzien kan
worden in de lokale behoefte. In de gemeentelijke woonvisie (zie paragraaf 3.3.1) en het daarbij
behorende woningbouwprogramma is dit ook het uitgangspunt. Gelet op het feit dat wordt voldaan
aan de gemeentelijke woonvisie, en dus gebouwd wordt voor de lokale behoefte, is de in dit
bestemmingsplan besloten woningbouwontwikkeling in overeenstemming met artikel 2.1.2, lid 1 van
de Omgevingsverordening Overijssel.

Artikel 2.1.3 - SER-ladder voor stedelijke omgeving
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag
door bouwen en verharden leggen op de groene omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:
 dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande
bebouwd gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is
door herstructurering en/of transformatie;
 dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal
zijn benut.
In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip 'groene omgeving' nader gedefinieerd als: de
gronden die niet vallen onder bestaand bebouwd gebied.
Het begrip 'bestaand bebouwd gebied' is gedefinieerd als: de gronden die benut kunnen worden voor
stedelijke functies op grond van geldende bestemmingsplannen en op grond van voorontwerpbestemmingsplannen voor zover de provinciale diensten daarover schriftelijk een positief advies
hebben uitgebracht in het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro/artikel 10 BRO.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3
Op basis van het vigerend bestemmingsplan is aan het overgrote deel van het plangebied een
bestemming 'Sport' toegekend (zie ook paragraaf 1.3). Op basis van deze bestemming kan in een
groot deel van het plangebied op dit moment derhalve al worden voorzien in een stedelijke functie in
de vorm van sportdoeleinden en een parkeerplaats. De stedelijke functie waarin dit bestemmingsplan
voorziet betreft uitsluitend de bouw van één woning, de aanleg van de nieuwe natuur wordt niet
gezien als een stedelijke functie.
De planologische oppervlakte aan stedelijke functies die op basis van het geldend bestemmingsplan
binnen het bestemmingsvlak 'Sport', de aanduidingen 'bos' en 'groen' buiten beschouwend latend,
mogelijk kan worden gemaakt omhelst circa 16.800 m 2. De oppervlakte van het in dit
bestemmingsplan opgenomen bestemmingsvlak 'Wonen' bedraagt circa 2.650 m 2. Dit betekent dat de
oppervlakte aan stedelijke functies die mogelijk gemaakt kan worden afneemt met circa 14.150 m 2.
Van een ruimtebeslag op de groene omgeving is dan ook absoluut geen sprake, in tegenstelling.
Planologisch gezien is sprake van een toename van gronden die gerekend kunnen worden tot de
groene omgeving van circa 14.150 m 2. Aanvullend hierop wordt opgemerkt dat het huidige bouwvlak
een oppervlakte kent van circa 550 m 2, op basis van het geldend bestemmingsplan mag dit gehele
bouwvlak worden bebouwd met gebouwen. De bouwmogelijkheden binnen de bestemming 'Wonen'
zijn beperkter en kunnen niet voorzien in gebouwen met een maximale oppervlakte van 550 m 2. Ook
hiermee is derhalve sprake van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.
Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat dit bestemmingsplan in overeenstemming is met
artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel.
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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 de vier-lagen-benadering die in de Omgevingsvisie Overijssel is
neergelegd en op welke wijze de Catalogus Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke
inpassing.
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
De nieuwe ontwikkeling waarin dit bestemmingsplan voorziet betreft de bouw van één nieuwe woning
en de aanleg van nieuwe natuur. Dat sprake is van een bijdrage aan het versterken van de ruimtelijke
kwaliteit blijkt enkel al uit het feit dat sprake is van een toename van gronden die gerekend kunnen
worden tot de groene omgeving van circa 14.150 m 2. Door deze gronden aan de hand van het
Beheer- en inrichtingsplan natuurlijk in te richten wordt een nog grotere bijdrage geleverd aan het
versterken van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatsen. Voor een nadere toelichting op deze inrichting
wordt verwezen naar paragraaf 2.2 en het in bijlage 1 opgenomen Beheer- en inrichtingsplan.
De beoogde natuurlijke inrichting is afgestemd op de aanwezige bodem- en waterkwaliteiten en gaat
uit van het optimaal benutten van de al aanwezige ecologische kwaliteiten in het gebied. Zoals ook
blijkt uit 3.2.3.4 sluit de beoogde natuurlijke inrichting aan bij de geldende gebiedskenmerken. Uit
3.2.3.3 blijkt verder dat de ontwikkeling waarin dit plan voorziet passend is binnen het ter plaatse
geldende gebiedskenmerk. Hier wordt geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling bijdraagt aan het
versterken van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse en in overeenstemming is met artikel 2.1.5 van de
Omgevingsverordening Overijssel.

Artikel 2.2.2 - Nieuwe woningbouwlocaties
1. Bestemmingsplannen en projectbesluiten voorzien in de totstandkoming van nieuwe
woningbouwlocaties voor zover de nieuwe woningbouwlocatie naar aard, omvang en locatie in
overeenstemming is met een woonvisie waarover overeenstemming is bereikt met de
buurgemeenten en met Gedeputeerde Staten van Overijssel.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2, lid 1
In december 2015 is door de gemeenteraden van de Twentse gemeenten ingestemd met de
Regionale Woon Programmering (RWP) (zie ook 5.1.3.1). In het RWP zijn afspraken vastgelegd met
betrekking tot onder meer de woningbouwprogramma's van de Twentse gemeenten, hieronder ook
Losser. Het RWP en het daarin opgenomen woningbouwprogramma heeft de gemeente Losser
doorvertaald naar haar eigen (concept) woonvisie. De bouw van maximaal één vrijstaande woning
binnen het plangebied is in overeenstemming met de gemeentelijke (concept) woonvisie (zie ook
paragraaf 3.3.1). Gelet op het feit dat alle Twentse gemeenteraden hebben 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 2.13.3. Grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden
Bestemmingsplannen voorzien in een aanduiding voor grondwaterbeschermingsgebieden en
intrekgebieden waarbij alleen functies worden toegestaan die harmoniëren met de functie voor de
drinkwatervoorziening.
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Artikel 2.13.4. Niet-risicovolle functies in grondwaterbeschermingsgebieden
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.13.3 kunnen in grondwaterbeschermingsgebieden ook
nieuwe niet-risicovolle functies worden toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan het stand stillprincipe.

Artikel 2.13.5. Niet-risicovolle functies en grote risicovolle functies in intrekgebieden
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.13.3 kunnen in intrekgebieden ook nieuwe niet-risicovolle en
grote risicovolle functies worden toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan het stand still-principe.

Toetsing van het initiatief aan de artikelen 2.13.3, 2.13.4 en 2.13.5
Het plangebied bevindt zich binnen het grondwaterbeschermings- en intrekgebied Enschede - Losser.
Aan het bepaalde in artikel 2.13.3 van de Omgevingsverordening Overijssel is voldaan door in artikel
7 aanduidingsregels op te nemen waarin is bepaald dat uitsluitend functies zijn toegestaan in het
grondwaterbeschermings- en intrekgebied die harmoniëren met de functie voor de
drinkwatervoorziening.
Uit de toelichting bij de Omgevingsverordening Overijssel blijkt dat in
grondwaterbeschermingsgebieden onder niet-risicovolle functies in ieder geval wordt begrepen
projecten van minder dan 10 woningen. In intrekgebieden met stedelijke functies worden onder nietrisicovolle functies in elk geval begrepen projecten van minder dan 100 woningen. Gelet hierop wordt
tevens aan het bepaalde in de artikelen 2.13.4 en 2.13.5 van de Omgevingsverordening Overijssel
voldaan.
3.2.3.3 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 doorvertaald in de ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn
richtinggevend en bieden de nodige flexibiliteit voor de toekomst.
Het plangebied behoort tot de ontwikkelingsperspectieven “Buitengebied accent veelzijdige
gebruiksruimte – Mixlandschap” en “Nationaal Landschap Noordoost Twente”. In afbeelding 3.3 is
een uitsnede van de perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie opgenomen.
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Afbeelding 3.3: Perspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte: mixlandschap
Binnen dit ontwikkelingsperspectief is sprake van verweving van functies. Aan de ene kant
melkveehouderij en akkerbouw als belangrijke vorm van landgebruik. Aan de andere kant staat het
gebruik voor landschap, natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen en andere
bedrijvigheid. Aan de voornoemde functies worden ontwikkelingsmogelijkheden geboden mits die de
karakteristieke gevarieerde opbouw van het cultuurlandschappen in deze gebieden versterken

Nationaal Landschap Noordoost Twente
Voor het Nationaal Landschap Noordoost-Twente geldt dat de bijzondere kwaliteiten juist in
combinatie met ontwikkeling versterkt kunnen worden. Landbouw blijft de drager van dit landschap:
grootschalig boeren in een kleinschalig landschap met kenmerkende beken. Het glooiende landschap
van Noordoost-Twente is zeer gevarieerd door een fijnmazig samenstel van beken, essen, kampen
en moderne ontginningen. Houtwallen, singels en bossen zorgen voor een kleinschalig en groen
karakter. De specifieke landschappelijke (kern)kwaliteiten zijn:
 samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen;
 de grote mate van kleinschaligheid;
 het groene karakter.
Doorwerking plangebied
Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van maximaal één woning en de aanleg van ruim 1,4
hectare m2 nieuwe natuur mogelijk gemaakt. Binnen het mixlandschap worden o.a.
ontwikkelingsmogelijkheden voor de functie 'wonen' geboden mits dit de gevarieerde opbouw van het
cultuurlandschap versterkt. Zoals blijkt uit paragraaf 2.2 en het in bijlage 1 opgenomen Beheer- en
inrichtingsplan is sprake van een aanzienlijke versterking van de ecologische en landschappelijke
kwaliteiten ter plaatse die bijdraagt aan een verdere versterking van het cultuurlandschap ter plaatse.
Ook sluit dit aan bij de specifieke landschappelijke kwaliteiten zoals deze benoemd zijn voor het
Nationaal Landschap Noordoost Twente. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat dit plan in
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overeenstemming is met de ter plaatse geldende ontwikkelingsperspectieven.
3.2.3.4 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. Lust en leisurelaag.
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.
Het plangebied is op basis van de gebiedskenmerkenkaart van de 'Natuurlijke laag' aangemerkt als
'Stuwallen en ruggen'. In afbeelding 3.4 wordt dit weergegeven.

Afbeelding: 3.4: Natuurlijke laag (Bron: Provincie Overijssel)

Stuwwallen en ruggen
De stuwwallen zijn tijdens de ijstijd opgestuwde aardlagen. Door de vaak grote hoogteverschillen zijn
ze nu nog steeds goed zichtbaar Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan:
 Het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en van de overgang tussen
stuwwal en omgeving;
 de versterking van de potentiële natuurlijke kwaliteiten van de 'natte voet' van de stuwwal
(kwelzone, brongebied) en deze beter zichtbaar maken.
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Doorwerking plangebied
Van de van oorsprong aanwezige natuurlijke lagen is, doordat het plangebied in cultuur is gebracht,
niet of nauwelijks nog iets zichtbaar in het plangebied. Wel worden met het Beheer- en inrichtingsplan
de potentiële natuurlijke kwaliteiten beter zichtbaar gemaakt. Zo wordt nieuwe natte natuur aangelegd
en wordt het gebied door de aanleg van het wandelpad meer zichtbaar en daardoor ook beleefbaar
gemaakt. Hier wordt geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling in overeenstemming is met het
gebiedskenmerk van de 'Natuurlijke laag'.

2.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke
omstandigheden en die ten nutte maakt. 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. Behoud en ontwikkeling van duurzame landbouw
voor een gezond bodem- en watermilieu in een vitaal en aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap.
Zoals blijkt uit afbeelding 3.5 is het plangebied op basis van de gebiedskenmerkenkaart van de 'Laag
van het agrarisch cultuurlandschap' nagenoeg geheel aangemerkt als 'Jonge heide en
broekontginningslandschap '. Slechts de rand langs de Broekhoekweg maakt onderdeel uit van het
'Oude hoevenlandschap'.

Afbeelding 3.5: Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Overijssel)

Jonge heide- en broekontginningslandschap
Kenmerkend voor het jonge heide- en broekontginningslandschap waren oorspronkelijk de grote
oppervlakte aan – voormalige – natte en droge heidegronden. Deze waren functioneel verbonden met
het essen- en oude hoevenlandschap; hier werd geweid en werden de plaggen gestoken voor in de
stal; in de stal bemeste plaggen dienden als structuurverbeteraar en bemesting voor de akkergronden
op de essen. Na de uitvinding van kunstmest ging deze functie verloren en werden deze gronden
grotendeels in cultuur gebracht. Als ontwikkelingen plaats vinden in de agrarische
ontginningslandschappen, dan dragen deze bij aan behoud en versterking van de dragende lineaire
structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en ontginningslinten met erven en de kenmerkende
ruimtematen.
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Oude hoevenlandschap
Het oude hoevenlandschap betreft een landschap met verspreide erven dat werd ontwikkeld nadat de
complexen met de grote essen 'bezet' waren en een volgende generatie boeren nieuwe
ontwikkelingsruimte zocht. Ontwikkelingen dragen bij aan behoud en accentuering van de dragende
structuren (groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap, en aan de samenhang en de
karakteristieke verschillen tussen de landschapselementen.

Doorwerking plangebied
Onderdeel van de ontwikkeling waar dit bestemmingsplan in voorziet betreft de aanleg van nieuwe
natuur (zie paragraaf 2.2) met een oppervlakte van ruim 1,4 hectare. De houtsingel rondom het
plangebied gaat beheerd worden als hakhoutsingel. Dit hakhoutbeheer zorgt er voor dat de
beplanting als een dichte begroeiing het terrein omzoomd. De bosmantels en -zomen blijven
behouden en worden waar nodig versterkt. Daarnaast zorg de aanleg van een wandel- of struinpad
voor een meer toegankelijk en beleefbaar gebied met een ecologische en recreatieve meerwaarde.
Geconcludeerd wordt dat de in dit plan besloten ontwikkeling passend is binnen het gebiedskenmerk
van de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'.

3.

Stedelijke laag

Hoewel het plangebied direct grenst aan het stedelijk gebied van de kern Losser, kent het plangebied
zelf op basis van de 'Stedelijke laag' geen gebiedskenmerken of andere bijzondere eigenschappen.
Deze laag wordt derhalve buiten beschouwing gelaten.

4.

Lust- en leisurelaag

Het plangebied kent op basis van de 'Lust- en leisurelaag' geen gebiedskenmerken of andere
bijzondere eigenschappen. Deze laag wordt derhalve buiten beschouwing gelaten.
3.2.4

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

3.2.4.1 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 3.6 kan inzicht worden verkregen in de hoogte van de te
leveren kwaliteitsprestaties (gebiedseigen/gebiedsvreemd; schaal/impact; eigen
belang/maatschappelijk belang).

25

Afbeelding 3.6: Processchema Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (Bron: Provincie Overijssel)

3.2.4.2 Doorwerking plangebied

Generiek beleid, ontwikkelingsperspectief en/of sociaal economische ontwikkeling
Zoals gebleken uit 3.2.3.2 is het initiatief in overeenstemming met het generiek beleid. Eén van de
basisprincipes van de provincie is dat er ruimte is voor sociaaleconomische ontwikkelingen, mits deze
vanuit zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik verantwoord is, past in het ontwikkelingsperspectief ter
plekke en tot slot wordt uitgevoerd volgens de Catalogus Gebiedskenmerken.
Zoals blijkt uit het vorenstaande, de toelichting op artikel 2.1.5 en het in bijlage 1 opgenomen Beheeren inrichtingsplan is sprake van een ontwikkeling die passend is binnen het ter plaatse geldende
ontwikkelingsperspectief en passend is binnen de ter plaatse geldende gebiedskenmerken van de
'Natuurlijke laag' en de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'.
Met dit bestemmingsplan worden er gronden 'terug gegeven' aan de groene omgeving met een
oppervlakte van ruim 1,4 hectare. Gelet op het feit dat geen sprake is van enig ruimtebeslag op de
groene omgeving en de nieuwe bebouwing die maximaal opgericht kan worden een kleiner oppervlak
kent dan de bebouwing die gerealiseerd kan worden op basis van het geldend bestemmingsplan,
voldoet dit bestemmingsplan aan het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.

Schaal en impact
De omvang van de ontwikkeling op zich en de verhouding daarvan tot de bestaande bebouwing of
situatie kan als criterium gebruikt worden om de hoogte van de kwaliteitsprestaties te bepalen. Hoe
groter de ontwikkelingsruimte is die verkregen wordt, hoe meer kwaliteitsprestaties er nodig zijn voor
een goede balans.
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Om een goede vergelijking te kunnen maken van de schaal en impact op de omgeving is een
vergelijking van het geldend bestemmingsplan met dit bestemmingsplan van belang. Het
bestemmingsplan bepaalt immers wat er maximaal mogelijk is in het plangebied. Indien zowel het
geldend als dit bestemmingsplan in acht wordt genomen dan kan niet anders geconcludeerd worden
dat zowel de schaal als impact van dit bestemmingsplan en de daarin besloten ontwikkeling kleiner
zijn dan de schaal en impact op basis van het geldend bestemmingsplan. Dit blijkt onder meer uit het
feit dat sprake de oppervlakte aan stedelijke functies planologisch gezien afneemt met circa 14.150
m2. Dit betreft de oppervlakte die aangelegd wordt als nieuwe natuur, in feit worden gronden
teruggegeven aan de groene omgeving. Ook indien de bouwmogelijkheden van het geldend
bestemmingsplan worden vergeleken met dit bestemmingsplan blijkt, zoals al eerder aangegeven, dat
sprake is van aanzienlijk beperktere bouwmogelijkheden.

Gebiedseigen of gebiedsvreemd
Het onderscheid in gebiedseigen en gebiedsvreemde functies geeft een indicatie voor de mogelijke
bijdrage vanuit de functie zelf aan behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de
omgeving. Een gebiedseigen functie past in de beleidsdoelstellingen ofwel het
ontwikkelingsperspectief van een gebied. Bij een gebiedsvreemde functie is er eerder sprake van
gebruikseffecten die een negatieve invloed kunnen hebben op (ontwikkelingsmogelijkheden van
functies in) de omgeving (verkeer, milieu, geurgevoeligheid, e.d.).
Zoals ook is gebleken uit 3.2.3.3 is het plangebied gelegen in het mixlandschap. Wonen wordt binnen
dit ontwikkelingsperspectief gezien als één van de gebruikers binnen het gebied. Daarnaast dient ook
rekening te worden gehouden met de ligging van het plangebied direct aangrenzend aan de kern
Losser. Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat sprake is van een gebiedseigenfunctie.

Eigen belang of maatschappelijk belang
Als het initiatief bijdraagt aan maatschappelijke doelen dan kan dat geheel of gedeeltelijk als
kwaliteitsprestatie onderdeel uitmaken van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Voorbeelden
hiervan zijn het in stand houden van een landgoed en een zorgfunctie in een vrijkomend agrarisch
bedrijf.
De realisatie van de woning betreft een eigen belang, hier is in principe geen maatschappelijk belang
mee gediend. De realisatie van de nieuwe natuur (met een oppervlakte van ruim 1,4 hectare), welke
tezijnertijd wordt overgedragen aan een nog op te richten stichting, waarin Natuurmonumenten,
plaatselijke natuurverenigingen en omwonenden zullen participeren, betreft zowel een eigen als een
maatschappelijk belang. Het eigen belang heeft betrekking op het feit dat de aanleg van de nieuwe
natuur ook deels bijdraagt aan de landschappelijke inpassing van de nieuwe woning. Het
maatschappelijk belang is gelegen in het feit dat hiermee een landschappelijke, ecologische en
recreatieve impuls wordt gegeven aan het gebied waar een ieder gebruik van kan maken.

Basisinspanning ruimtelijke kwaliteit en aanvullende kwaliteitsprestaties
De basisinspanning ruimtelijke kwaliteit bestaat uit een goede ruimtelijke inpassing van het totale
perceel waar de ontwikkeling deel van uitmaakt. De invulling van de aanvullende kwaliteitsprestaties
is maatwerk.
Met de aanleg van de nieuwe natuur wordt ruim 1,4 hectare teruggegeven aan de groene omgeving.
In paragraaf 2.2 wordt beschreven hoe deze nieuwe natuur wordt vormgegeven. De aanleg van de
nieuwe natuur zorgt tevens voor een landschappelijke inpassing van het nieuwe woonerf. Zoals in het
voorgaande al aangegeven is de schaal en impact van dit bestemmingsplan en de daarin besloten
ontwikkeling kleiner dan de schaal en impact op basis van het geldend bestemmingsplan.
Aanvullende kwaliteitsprestaties zijn om die reden in principe ook niet noodzakelijk. Desalniettemin
wordt met de aanleg van ruim 1,4 hectare nieuwe natuur een forse aanvullende kwaliteitsprestatie
geleverd. Het voorliggende bestemmingsplan is dan ook in overeenstemming met de Kwaliteitsimpuls
Groene Omgeving.
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3.2.5

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de in dit 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

Woonvisie Losser 2016 en verder

3.3.1.1 Algemeen
De gemeenteraad van de gemeente Losser heeft op 29 maart 2013 de "Woonvisie Losser 2012 en
verder" vastgesteld. Een aantal ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de gemeente momenteel
bezig is haar woonvisie te actualiseren middels de "Woonvisie Losser 2016 en verder". De woonvisie
heeft inmiddels voor inspraak ter inzage gelegen. Hoewel deze visie nog niet is vastgesteld door de
gemeenteraad, geeft deze visie wel een actueel beeld van de het gemeentelijk woningbouwbeleid en
het woningbouwprogramma. Zo vormen de begin 2016 gemaakte regionale afspraken over de
woningbouwprogrammering en andere woonafspraken vastgelegd in een regionale
bestuursovereenkomst een belangrijk kader voor de woonvisie.
3.3.1.2 Woningbouwprogramma: de aantallen
Een zorgvuldige weging van het huidige woningbouwprogramma is op basis van de
huishoudensprognoses en de vraagontwikkeling nuttig en noodzakelijk. Temeer omdat
huishoudensprognoses de afgelopen jaren (verder) naar beneden zijn bijgesteld. Bovendien is het
verstandig om wat speelruimte te hebben in het bouwprogramma om kwalitatief te kunnen sturen in
de komende jaren. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven en het benutten van vrijkomend
vastgoed.
De regio gaat uit van een bandbreedte in de woningbouwproductie van 80-100% van Primos 2013. In
de gemeente Losser betekent dit een bandbreedte van 532-665 woningen in de periode 2015 tot
2025. Lager dan 100% programmeren geeft ruimte voor nieuwe woningbouwinitiatieven die zich de
komende jaren voordoen. Ook houdt de gemeente dan rekening met de prognoses 2014 en 2015 die
lager liggen dan de prognose 2013 (2015: 619 woningen 2015-2025). Op dit moment zijn er 740
woningen opgenomen in het woningbouwprogramma van de gemeente, waarvan 610 woningen met
een onherroepelijke realisatietitel (92% ten opzichte van prognose 2013).
3.3.1.3 Woningbouwprogramma: de kwalitatieve behoefte
Er is tot 2025 vooral behoefte aan eengezinskoopwoningen. In de gedragsvariant (ouderen verhuizen
weinig en blijven voor een groot deel in hun eengezinskoopwoning wonen) is de vraagdruk op de
voorraad eengezinskoopwoningen het grootst. Er is vooral vraag naar vrijstaande woningen en
tweekappers. Op korte termijn (tot 2020) zijn de tweekappers het meest populair, evenals de
prijsklasse € 150.000,- tot € 250.000,-. Op middellange termijn (tot 2025) verschuift het accent in de
vraag naar vrijstaande woningen en de prijsklassen vanaf € 250.000,-.
3.3.1.4 Woningbouwprogramma
In combinatie met de kwalitatieve verbetering van de bestaande voorraad voegt de gemeente beperkt
extra woningen toe. De mate van deze toename dient in lijn te zijn met de autonome groei van de
huishoudens in Losser en de daadwerkelijke marktvraag. Provinciaal en regionaal hebben heeft de
gemeente afgesproken om voorlopig de huishoudensgroei op basis van Primos 2013 te hanteren als
uitgangspunt.
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Dit betekent dat er ruimte is voor 665 extra woningen in de periode 2015 tot 2025. Zoals eerder al
aangegeven is van deze ruimte reeds 610 woningen vervat in plannen met een onherroepelijke
realisatietitel. Indien er geen onherroepelijke realisatietitels geschrapt gaan worden, is er op basis van
het woningbouwprogramma nog ruimte voor 55 extra woningen.
Op basis van de woonwensen/marktvraag is een wensprogramma woningbouw 2015-2025 opgesteld.
Dit wensprogramma is weergegeven in onderstaande tabel.

Afbeelding 3.7: Wensprogramma 2015-2025 op basis van behoefte/marktvraag gemeente Losser (Bron: Gemeente Losser)

De gemeente wil zo veel mogelijk rekening houden met het wensprogramma bij het toevoegen van
nieuwe woningen. De gemeente beoordeeld het huidige woningbouwprogramma op de passendheid
bij de behoefte. Ook gebruiken wordt dit het kader om nieuwe initiatieven te toetsen.
3.3.1.5 Doorwerking plangebied
Uit de woonvisie blijkt dat er tot 2025 vooral behoefte is aan eengezinswoningen. Uit het
wensprogramma, dit betreft de woonwensen/ marktvraag van woningzoekenden, blijkt dat 40-50%
van de behoefte zich richt op een vrijstaande woning/ vrije kavel. Met dit bestemmingsplan wordt in dit
woningtype voorzien. De bouw van maximaal 1 woning past binnen het resterende
woningbouwprogramma. Geconcludeerd wordt dat dit bestemmingsplan in overeenstemming is met
het gemeentelijke woningbouwbeleid zoals vervat in de "Woonvisie Losser 2016 en verder".
3.3.2

Landschapsontwikkelingsplan

3.3.2.1 Algemeen
In mei 2007 is de landschapsontwikkelingsvisie opgesteld voor het gebied NoordoostTwente/Twenterand. Deze visie geeft een gewenst landschappelijk streefbeeld voor de gemeente
Losser voor de komende 10 jaar. Daarnaast biedt de gemeentelijke uitwerking handvatten voor het
bijsturen en de inpassen van toekomstige ontwikkelingen in het landschap. Het LOP wordt gebruikt
om te beoordelen of nieuwe ontwikkelingen landschappelijke aanvaardbaar zijn en hoe deze goed
landschappelijk worden ingepast. Aan ontwikkelingen die niet binnen de streefbeelden van het LOP
passen maar wel een meerwaarde vormen voor de gemeente Losser, kan medewerking worden
verleend door gemotiveerd af te wijken van het LOP.
Op basis van het LOP is het plangebied gelegen binnen het deelgebied 'Losser'. Binnen dit gebied
worden nog onderscheid gemaakt in de gebieden 'Kranengoor-Kremersveen' en 'Het Fleuer'. Het
plangebied is gelegen binnen het gebied 'Kranengoor-Kremersveen'.
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3.3.2.2 Deelgebied Losser: Kranengoor-Kremersveen
Het deelgebied Kranengoor-Kremersveen ligt ten westen van het Dinkeldal. Het gebied is hoger
gelegen en er ontspringen veel bovenlopen van de Dinkel die richting het oosten van de Dinkel
stromen. Een voorbeeld hiervan is de Elsbeek en de Deppenbroekbeek.
Het noordelijk deel van het deelgebied, waartoe ook het plangebied behoort, is nog erg herkenbaar
als jong ontginningslandschap vergeleken met een eeuw geleden, maar vanwege de druk van Losser
en Enschede als stedelijk uitloopgebied is het van belang om de bestaande landschapskarakteristiek
te versterken.
Aandachtspunten en kansen in dit gebied zijn:
 ontwikkeling van grondgebonden landbouw;
 herstel van enkele beeksystemen, dit dient als sterke landschappelijke structuur, waarbinnen
landbouw en stedelijke functies een plaatsvinden;
 vasthouden kwelwater;
 boeren met weidevogels (in de zuidwesthoek).
3.3.2.3 Doorwerking plangebied
Met de ontwikkeling in het plangebied wordt ruim 1,4 m 2 nieuwe natuur gerealiseerd. Een groot deel
van deze nieuwe natuur betreft natte natuur in de vorm van water, vennen, moeras en oevers. Het
voorheen aanwezige water werd aangevoerd door enerzijds toetredend kwelwater in het plangebied
en door de aanvoer van grondwater uit de bron (zie ook het Beheer- en inrichtingsplan). Er zal nader
worden bekeken of dit toetreden kwel en de aanvoer van grondwater uit de bron wederom kan dienen
als basis voor het water in het plangebied. Gelet hierop en het bepaalde in het Beheer- en
inrichtingsplan wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling in overeenstemming is met het
"Landschapsontwikkelingsplan".
3.3.3

Welstandsnota Losser

3.3.3.1 Algemeen
De 'Welstandsnota Losser' (vastgesteld op 15 oktober 2013) behandelt het gemeentelijke beleid ten
aanzien van het welstandstoezicht in de gemeente. Deze welstandsnota is vooral een sturend en
stimulerend hulpmiddel en niet een instrument om van alles te verbieden. In de welstandsnota
worden diverse niveaus van welstand gehanteerd. Op basis van een waardering van de bebouwing in
haar omgeving met de daarbij behorende ambitiebepaling is het grondgebied van de gemeente
Losser ingedeeld in welstandsvrij gedeeltes in de kernen en twee niveaus van welstand, te weten
niveau 1 en niveau 2.
In de gebieden met een welstandsniveau 1 geldt een welstandsbeleid dat erop gericht is om de
basiskwaliteit van het gebied te behouden. Het welstandsbeleid in de gebieden met een
welstandsniveau 2 is gericht op het behouden en stimuleren van de ruimtelijke kwaliteiten.
Het plangebied wordt op basis van de welstandsnota gerekend tot de kern Losser en is hierin
aangemerkt als 'primair groen'. In dit gebied geldt een welstandsniveau 2.
3.3.3.2 Welstandsniveau 2
Het voert te ver om alle in de welstandsnota geformuleerde criteria hierna weergegeven. Daarom
worden hierna enkel de voornaamste en in dit kader relevante criteria weergegeven.
Algemeen
De verschijningsvorm dient de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing in de directe omgeving te
ondersteunen.
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Hoofdvorm
De hoofdmassa is helder vormgegeven en passend (qua maat en schaal) bij de bebouwing in de
omgeving.

Architectuurstijl en gevelcompositie
 Iedere gevel heeft zijn eigen identiteit maar is passend in het straatbeeld.
 Er is eenheid in de architectuur van de gehele gevel.
 De gevelcompositie en de plaats, afmetingen en verhoudingen van de gevelelementen (ramen,
balkons etc.) zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd.
Materiaal en kleurgebruik
Uitgangspunt is het oorspronkelijk kleur- en materiaalgebruik uit de omgeving of vergelijkbare
materialen waarbij het gebruik van (bak)steen overheerst.
3.3.3.3 Doorwerking plangebied
Op dit moment is er nog geen concreet ontwerp van de woning voorhanden. Met de uitwerking van
het ontwerp zal rekening worden gehouden met de van toepassing zijnde welstandscriteria. Het
ontwerp zal tezijnertijd ook getoetst worden door de welstandscommissie.
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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.

4.1

Milieuzonering

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 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/wijzigingsplan mogelijk is.
4.1.1

Beoordeling

4.1.1.1 Algemeen
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 bestaande 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).
4.1.1.2 Interne werking
Het plangebied grenst aan een woonwijk van de kern Losser. Het dichtstbijzijnde bedrijf bevindt zich
op het bedrijventerrein De Zoeker Esch, gelegen op ruim 350 meter afstand. Dit bedrijventerrein is
gezoneerd waarbij de toegestane categorie bedrijvigheid afhankelijk is van de afstand tot de
woonbebouwing van de kern Losser. Op de dichtst bij het plangebied gelegen bedrijfspercelen is
bedrijvigheid in de categorie 3.1 en 3.2 toegestaan. Hiervoor gelden richtafstanden van respectievelijk
50 en 100 meter. Het plangebied is gelegen op aanzienlijk ruimere afstand.
Naast niet-agrarische bedrijvigheid is in de omgeving van het plangebied ook nog sprake van
agrarische bedrijvigheid in de vorm van veehouderijen. Bij veehouderijen zijn echter niet de
richtafstanden zoals opgenomen in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' bepalend, maar de
wettelijk aan te houden afstanden of de berekenende geuremissiecontouren voor
vergunningsplichtige veebedrijven. Hier wordt in paragraaf 4.6 nader op ingegaan. Het aspect geur
wordt in dit kader buiten beschouwing gelaten.
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Indien het aspect geur buiten beschouwing wordt gelaten geldt bij veehouderijen een maximale
grootste richtafstand (ongeacht welk type veehouderij) van 50 meter. De dichtstbijzijnde veehouderij
is gelegen aan de Deppenbroekweg op een afstand van ruim 400 meter. Daarnaast zijn ten noorden
van het plangebied enkele op zich zelf staande paardenstallen aanwezig, de afstand tot deze
paardenstallen bedraagt ruim 140 meter. In beide gevallen wordt derhalve voldaan aan de
richtafstand van 50 meter.
4.1.1.3 Externe werking
De nieuwe functies waarin dit plan voorziet, de functies 'wonen' en 'natuur', worden niet gezien als
milieubelastende functies voor de omgeving. Er is dan ook geen sprake van een aantasting van het
woon- en leefklimaat van omwonenden.
4.1.2

Conclusie

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

4.2

Geluid (Wet geluidhinder)

4.2.1

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 nemen 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.
4.2.2

Beoordeling

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van één nieuwe woning mogelijk. Een woning wordt in het kader
van de Wgh aangemerkt als geluidsgevoelig object.
4.2.2.1 Wegverkeerslawaai
Het plangebied is gelegen binnen de wettelijke geluidszone van de Broekhoekweg. In verband
hiermee is door Buijvoets bouw- en geluidsadvisering een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
verricht. Een samenvatting van de resultaten en de conclusie van dit onderzoek wordt hierna
weergegeven. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de onderzoeksrapportage
welke als bijlage 2 is opgenomen bij deze toelichting.

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
De geluidbelasting op de woning bedraagt maximaal 58 dB waarmee de voorkeursgrenswaarde van
48 dB met 10 dB wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB in “stedelijk gebied”
wordt niet overschreden.
Uit het akoestisch rapport blijkt dat het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen om te kunnen
voldoen aan de voorkeursgrenswaarde overwegende bezwaren van stedenbouwkundige,
landschappelijke of financiële aard ontmoeten. Er wordt derhalve een hogere waarde voor de woning
verleend voor maximaal 58 dB. Hierbij zijn wel maatregelen aan de gevels noodzakelijk, deze
maatregelen worden in de onderzoeksrapportage beschreven.
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4.2.2.2 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.
4.2.2.3 Industrielawaai
Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van een gezoneerd industrieterrein. Een akoestisch
onderzoek industrielawaai is dan ook niet aan de orde.
4.2.3

Conclusie

Er dient een hogere waarde verleend te worden voor 58 dB. Er zijn geen redenen om aan te nemen
dat een dergelijke hogere waarde niet verleend kan worden. De Wgh vormt derhalve geen
belemmering voor de uitvoering van dit plan.

4.3

Bodem

4.3.1

Algemeen

Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 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.
4.3.2

Beoordeling

4.3.2.1 Algemeen
Lycens B.V. heeft in het voorliggende geval een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het
plangebied. De resultaten en conclusie van dit onderzoek worden hierna beknopt weergegeven. Voor
een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de onderzoeksrapportage welke is opgenomen in
bijlage 3 bij deze toelichting.
4.3.2.2 Resultaten verkennend bodemonderzoek

Resultaten grond
In de mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. De
achtergrondwaarden worden niet overschreden.

Resultaten grondwater
Ter plaatse van peilbuis 1 zijn in het grondwater chemisch-analytisch en licht verhoogde concentratie
aan zink en een matig verhoogde concentratie aan barium aangetoond. De matig verhoogde
concentratie aan barium is middels een herbemonstering bevestigd. Gezien de langere standtijd
tussen plaatsing van de peilbuis en de herbemonstering wordt het laatst gemeten gehalte als
representatief beschouwd.
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Conclusies en aanbevelingen
Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat er
milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen zijn voor de herontwikkeling van het terrein. Er zijn
geen verhoogde gehalten in de boven- en ondergrond gemeten.
In het grondwater is een matig verhoogde gehalte aan barium aangetroffen. Bij herbemonstering is
het matig verhoogde gehalte bevestigd. Aangenomen wordt dat het matig verhoogde gehalte een
natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde betreft. Omdat er geen actuele humane, ecologische en
verspreidingsrisico’s aanwezig zijn, een matig verhoogde bariumgehalte geen beperkingen oplevert
voor het huidige en toekomstige gebruik van het terrein en natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden
niet gesaneerd hoeven te worden is het uitvoeren van verder nader onderzoek niet noodzakelijk.
4.3.3

Conclusie

De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoering van het voorgenomen plan.

4.4

Luchtkwaliteit

4.4.1

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.
4.4.1.1 Besluit NIBM
In de Algemene maatregel van Bestuur 'Niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en de ministeriële
regeling NIBM (Regeling 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. Onder andere projecten met minder dan
1.500 nieuwe woningen vallen onder NIBM. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de
grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit worden uitgevoerd.
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 moeten worden gemaakt dat het
project tot maximaal 1,2 µg/m³ verslechtering leidt.
4.4.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen
Naast het besluit en regeling NIBM dient er 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 ziekenhuizen/
klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.
4.4.2

Beoordeling

Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van één nieuwe woning. In vergelijking met de categorieën
van gevallen (1.500 woningen), kan op voorhand worden geconcludeerd dat in dit geval sprake is van
een project dat 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit.
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Daarnaast wordt een woning niet aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van het
Besluit luchtkwaliteit
4.4.3

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit bestemmingsplan.

4.5

Externe veiligheid

4.5.1

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.
4.5.2

Beoordeling

Middels de Risicokaart is beoordeeld of er risicobronnen in en rond het plangebied aanwezig zijn. In
afbeelding 4.1 is een uitsnede van de Risicokaart weergegeven.
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Afbeelding 4.1: Uitsnede Risicokaart met daarin weergegeven het plangebied (Bron: Risicokaart.nl)

Risicovolle inrichtingen
Volgens de Risicokaart zijn er in de directe omgeving van het plangebied geen risicovolle inrichtingen
aanwezig. Op ruimere afstand, op een afstand van circa 520 meter, bevindt zich een vuurwerkopslag
waar maximaal 10.000 kilogram professioneel vuurwerk mag worden opgeslagen. Vanuit de
bewaarplaats van deze opslaglocatie geldt een veiligheidsafstand van 8 meter, vanaf de
bufferbewaarplaats geldt in zijwaartse richting een veiligheidsafstand van 25 meter en in voorwaartse
richting van 33 meter. Het plangebied bevindt zich ruim buiten deze veiligheidsafstanden waardoor
van belemmeringen geen sprake is.
De andere risicovolle inrichting die in afbeelding 4.3 wordt weergegeven betreft een tankstation met
een LPG-installatie. Dit tankstation met LPG-installatie is gelegen op een afstand van circa 660 meter
van het plangebied. Het vulpunt van de LPG-installatie kent de grootste plaatsgebonden
risicocontour, te weten 45 meter. Het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt 150 meter. Gelet
op het feit dat het plangebied ruim buiten zowel de plaatsgevonden risicocontour als het
invloedsgebied voor het groepsrisico is gelegen, vormt deze risicovolle inrichting geen belemmering
voor dit bestemmingsplan.

Buisleidingen
Op een afstand van respectievelijk circa 380 en circa 475 meter lopen buisleidingen waardoor onder
hogedruk gas wordt vervoerd. De betreffende leidingen kennen geen plaatsgebonden risicocontour
buiten de leiding.
Wat betreft het groepsrisico zijn de 1% en 100% letaliteitsgrens van belang. De 1% letaliteitsgrens
bepaalt het invloedsgebied voor het groepsrisico. Binnen de 100% afstand is de invloed van de
leiding zodanig groot dat toename van bebouwing en bewoning bijdraagt aan een verhoging van het
groepsrisico.
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De dichtst bij het plangebied gelegen buisleiding (N-528-51) heeft een maximale werkdruk van 40 Bar
en een uitwendige diameter van 168,00 millimeter. Dit betekent dat de 1% letaliteitsgrens is gelegen
op een afstand van 70 meter uit het hart van de leiding. De 100% letaliteitsgrens is gelegen op een
afstand van 40 meter uit het hart van de leiding.
De andere leiding (N-528-24), welke op ruimere afstand van het plangebied is gelegen, heeft een
maximale werkdruk van 40 Bar en een uitwendige diameter van 108,00 millimeter wat betekent dat de
1% letaliteitsgrens is gelegen op een afstand van 50 meter uit het hart van de leiding. De 100%
letaliteitsgrens is gelegen op een afstand van 30 meter uit het hart van de leiding.
Het plangebied bevindt zich ruim buiten zowel de 1% als de 100% letaliteitsgrenzen van de leidingen
waardoor de betreffende leidingen geen belemmering vormen.

Transportroutes gevaarlijke stoffen
Er bevinden zich geen transportroutes van gevaarlijke stoffen in de directe omgeving van het
plangebied.
4.5.3

Conclusie

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

4.6

Geurhinder

4.6.1

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.
4.6.2

Beoordeling

De woning in het plangebied betreft een geurgevoelig 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 de nieuwe woning. Andersom dient ook beoordeeld te worden of ter plaatse van de
nieuwe woning een goed woon- en leefklimaat gerealiseerd kan worden.
Ten noorden van het plangebied zijn twee op zichzelf staande paardenstallen aanwezig. Tot deze
paardenstallen dient rekening gehouden te worden met, gelet op het feit dat het plangebied gerekend
wordt tot buiten de bebouwde kom, een afstandseis van 50 meter. De afstand tussen het
bestemmingsvlak 'Wonen' en het aanduidingsvlak waarbinnen deze paardenstallen zijn toegestaan,
bedraagt circa 140 meter. Er wordt derhalve ruim voldaan aan de vaste afstandeis van 50 meter.
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Het dichtstbijzijnde volwaardige agrarisch bedrijf is gelegen aan de Deppenbroekweg, op een afstand
van ruim 400 meter van het plangebied. Het betreft hier een grondgebonden veehouderij waarvoor
een afstandseis van 50 meter geldt. Aan deze afstand wordt ruimschoots voldaan. Overige agrarische
bedrijven zijn gelegen op een afstand van meer dan 500 meter en zijn gelet op deze ruime afstand in
dit kader niet relevant.
Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat geen sprake is van een belemmering voor de
bedrijfsvoering ter plaatse van deze paardenstallen of agrarische bedrijven in de omgeving. Gelet op
de ruime afstand tussen de paardenstallen/ agrarische bedrijven en het bestemmingsvlak 'Wonen' zal
ter plaatse van de nieuwe woning sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat.
4.6.3

Conclusie

Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect geur geen belemmering vormt voor
de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

4.7

Ecologie

4.7.1

Algemeen

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking van de
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatig op provinciaal niveau
gebiedsbescherming plaats door middel van het Nationaal Natuurnetwerk (voormalig Ecologische
Hoofdstructuur/EHS).
4.7.1.1 Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden en
de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in
Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van
projecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in
kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief
effect hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied (of Beschermd Natuurmonument)
zijn vergunningsplichtig.
4.7.1.2 Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is een
robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit
bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leggen natuur en verbindingszones tussen de gebieden. In
of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe zijn er geen
ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. De
feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats middels de uitwerking van het provinciaal
beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Binnen de provincie Overijssel wordt vooralsnog de
term EHS nog gebruikt.
4.7.1.3 Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren,
(trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere
en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en
schaaldieren) en op een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten geldt een zorgplicht.
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4.7.2

Beoordeling

In verband met de ontwikkeling in het gebied heeft Natuurbank Overijssel in een Quickscan
Natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. De resultaten en conclusies uit dit onderzoek zijn verwerkt in
deze paragraaf. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de onderzoeksrapportage
welke is opgenomen in bijlage 4 bij deze toelichting.
4.7.2.1 Natuurbeschermingswet
Het plangebied is niet gelegen in een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
betreft het gebied ‘Dinkelland’. Dit gebied is gelegen op een afstand van circa 1,2 kilometer ten
oosten van het plangebied. Op circa 2,2 kilometer ten noorden van het plangebied ligt het Natura
2000-gebied ‘Landgoederen Oldenzaal’ gebied. In afbeelding 4.2 wordt de ligging van het plangebied
ten opzichte van deze gebieden weergegeven.

Afbeelding 4.2: Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebieden (Bron: Provincie Overijssel)

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal en het plangebied ligt niet in- of direct naast
Natura 2000-gebied. De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de
instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te
worden en er hoeft geen Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.
4.7.2.2 NatuurNetwerk Nederland
De NNN ligt op ongeveer 1,1 kilometer afstand van het plangebied. In afbeelding 4.3 wordt de ligging
van het plangebied ten opzichte van de NNN weergegeven.
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Afbeelding 4.3: Ligging plangebied t.o.v. de EHS (Bron: Provincie Overijssel)

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor de voorgenomen activiteit geen
negatief effect op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van het NNN heeft.
4.7.2.3 Flora- en faunawet
Het onderzoeksgebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige beschermde vogel-,
amfibieën-, vleermuis-, en grondgebonden zoogdiersoorten. Van de in het gebied nestelende
vogelsoorten zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude nesten of de nestplaats. Voor
het verstoren/vernielen van bezette nesten (eieren) en het verwonden/doden van vogels kan geen
ontheffing van de verbodsbepalingen van de Flora- en fauna-wet verkregen worden omdat de
voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd wettelijk belang wordt beschouwd.
Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals het rooien van
beplanting, dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden.
De in het gebied voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten staan vermeld in tabel 1 van de
Flora- en faunawet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren, doden en/of
verwonden als gevolg van handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden
uitgevoerd.
Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied, maar het is aannemelijk dat sommige
vleermuissoorten het plangebied benutten als foerageergebied en dat sommige soorten de opgaande
beplanting langs de randen van het plangebied als vliegroute beschouwd. Deze functies worden door
uitvoering van de voorgenomen activiteit niet aangetast. Het plangebied behoort tot het functionele
leefgebied van sommige algemene- en mogelijk minder algemene amfibieënsoorten. Door het slopen
van het clubgebouw en het bouwen en bewonen van de nieuw te bouwen woning worden amfibieën
niet verstoord, verwond of gedood. De voorgenomen activiteiten rondom het slopen en bouwen van
de woning hebben geen wettelijke consequenties.
4.7.3

Conclusie

De Natuurbeschermingswet, het Natuurnetwerk Nederland en de Flora- en faunawet vormen geen
belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. Wel wordt rekening gehouden met de
voortplantingsperiode van vogels.
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4.8

Archeologische en cultuurhistorische waarden

4.8.1

Archeologische waarden

4.8.1.1 Algemeen
In de Wet op de archeologische monumentenzorg is bepaald dat bij de vaststelling van een
bestemmingsplan en bij de bestemming van de grond rekening dient te worden gehouden met de in
de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. Gemeenten hebben op basis
van deze wet een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt
verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de archeologische relicten die in het projectgebied
aanwezig (kunnen) zijn.
4.8.1.2 Beoordeling
De gemeente Losser beschikt nog niet over eigen archeologiebeleid en een eigen beleidsadvieskaart.
Daar waar binnen de gemeente Losser sprake is van bekende archeologische waarden, zijn aan
deze gronden een beschermde dubbelbestemming toegekend. Deze dubbelbestemming is niet
gelegd op de percelen die onderdeel uitmaken van het plangebied van dit bestemmingsplan waardoor
er geen bekende archeologische waarden voorkomen in het plangebied.
Indien de provinciale Cultuurhistorische waardenkaart in acht wordt genomen blijkt dat voor de
gronden sprake is van een lage archeologische verwachtingswaarde. Gelet hierop kan er in
redelijkheid van worden uitgegaan dat ter plaatse van het plangebied geen sprake is van
archeologische waarden. Archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.
4.8.2

Cultuurhistorie

4.8.2.1 Algemeen
Per 1 juli 2011 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. Als gevolg van de
MoMo is de Bro per 1 januari 2012 gewijzigd. Wat eerst alleen voor archeologie gold, geldt nu ook
voor al het cultureel erfgoed: in de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te
worden opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond
aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.
4.8.2.2 Beoordeling
Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel, in het
plangebied of grenzend aan het plangebied geen Rijks- of gemeentelijke monumenten. Tevens is
geen sprake van andere cultuurhistorische waarden in of nabij het plangebied.
4.8.3

Conclusie

De aspecten archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor de in het plangebied
beoogde ontwikkeling.
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4.9

Waterparagraaf

4.9.1

Beleidskader

4.9.1.1 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.
4.9.1.2 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.
4.9.1.3 Waterschap Vechtstromen
Het waterbeleid van het waterschap Vechtstromen wordt beschreven in het Waterbeheerplan 20162021. 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 ruimtelijke inrichting. Met de (digitale) Watertoets kan het waterschap haar waterbelangen
inbrengen in de ruimtelijke planvorming.
Naast het waterbeheersplan is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend
instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.
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4.9.2

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).
4.9.3

Beoordeling

4.9.3.1 Watertoetsproces
Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de normale procedure van de
watertoets toegepast dient te worden, dit vanwege het feit dat de beschermingszone van een ten
noorden en buiten het plangebied gelegen watergang/ sloot net tot in het plangebied reikt.
Vanwege het feit dat de normale procedure van toepassing is, is nadere afstemming met het
waterschap gezocht. Op 17 mei 2016 heeft het waterschap per mail gereageerd en de volgende
opmerkingen geplaatst:
Het ingetekend plangebied raakt op de kaart een watergang van het waterschap. In de nabijheid van
het plangebied ligt aan de noordzijde waterloop 40000012 van waterschap Vechtstromen. De
waterloop heeft een belangrijke aan-, af-, en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze
waterlopen is een obstakelvrije zone van 5 meter vanaf de insteek noodzakelijk. In deze obstakelvrije
zone mag niet zonder toestemming van het waterschap worden gebouwd. Voor alle ingrepen in de
waterhuishouding moet tijdig een vergunning worden aangevraagd of een melding worden ingediend
in kader van de Waterwet. Onder ingrepen in het watersysteem worden ook het onttrekken- en lozen
van grond- en oppervlaktewater verstaan.
Een punt van aandacht is de bodemopbouw van de gedempte visvijver/ijsbaan. Wellicht kunnen
storende lagen in de bodem en/of infiltreren in de bodem wateroverlast veroorzaken. Geadviseerd
wordt om bij de bouw van de woning hier rekening mee te houden en de begane grondvloer
voldoende hoog aan te leggen. Het waterschap adviseert, bij bouwaanvragen in het algemeen, om
voor een vloerpeil te kiezen die tenminste 30 centimeter boven de weg ligt. Ook dient rekening
worden gehouden met voldoende drooglegging om bijvoorbeeld opdrijven van verharding en
schimmelvorming in kruipruimten te voorkomen. We adviseren voor bebouwing met kruipruimten een
drooglegging van 1,00 meter en voor bebouwing zonder kruipruimte een drooglegging van 0,70
meter.
Wanneer voornoemde opmerkingen in het plan worden meegenomen heeft waterschap
Vechtstromen geen bezwaar.

In het kader van de waterparagraaf dient ingeval van de normale procedure de keuzes in ruimtelijke
plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd te worden beschreven. Het
wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen. In 4.9.3.2 wordt nader ingegaan op
de in dit kader relevante waterhuishoudkundige aspecten.
4.9.3.2 Wateraspecten plangebied
Algemeen
Het plangebied is gelegen in buitenstedelijk gebied, in de kernrandzone van Losser. Het plangebied
bevindt zich niet binnen een primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een
retentiecompensatiegebied. Wel bevindt het plangebied zich binnen:
 de beschermingszone van de waterloop 400012;
 grondwaterbeschermingsgebied Enschede - Losser;
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intrekgebied gebied Enschede - Losser (deels).

Ten aanzien van het grondwaterbeschermingsgebied en het intrekgebied wordt verwezen naar
3.2.3.2. Hieruit blijkt dat zowel het grondwaterbeschermingsgebied als het intrekgebied geen
belemmering vormen voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
Voor wat betreft de beschermingszone van de waterloop/sloot wordt opgemerkt dat binnen deze zone
in principe geen werkzaamheden zullen plaatsvinden. Als er toch werkzaamheden gaan plaatsvinden
dan betreft dit werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van nieuwe natuur en geen
bouwwerkzaamheden. Er zal worden nagegaan of voor deze werkzaamheden een vergunning moet
worden aangevraagd of een melding moet worden ingediend in kader van de Waterwet.

Afvalwater
Het afvalwater zal worden afgevoerd via het gemeentelijk rioleringsstelsel naar het RWZI.

Hemelwater
Het hemelwater dat valt op de gronden die worden ingericht als nieuwe natuur zal hier ook zoveel
mogelijk infiltreren. Het hemelwater dat valt op de nieuwe woning en bijgebouwen en de overige
verharde gronden wordt zoveel mogelijk lokaal geïnfiltreerd op de omliggende gronden. In de directe
omgeving zijn voldoende mogelijkheden aanwezig voor het infiltreren van het hemelwater.
Bij de bouw zullen geen uitlogende materialen worden toegepast zodat geen sprake is van uitloging in
het te infiltreren hemelwater.

Grondwater
Op basis van de Wateratlas van de provincie Overijssel varieert de gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG) van 20-30 centimeter tot 60-70 centimeter onder het maaiveld. Tijdens het
uitvoeren van het veldwerk ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek (november 2011 is
een gemiddelde grondwaterstand waargenomen van 1,6 m-mv. De grondwaterstand varieert derhalve
afhankelijk van het seizoen en positie op locatie.
Het waterschap adviseert bij hoge grondwaterstanden om te bouwen zonder kruipruimten en om
eventuele kelders waterdicht te maken. Dit advies zal bij de uitwerking van het ontwerp van de
woning worden meegenomen.

Oppervlaktewater
In het plangebied wordt in het kader van de aanleg van nieuwe natuur voorzien in nieuw
oppervlaktewater en moeras. Voor een nadere toelichting op de wijze van aanleg wordt verwezen
naar paragraaf 2.2 en het in bijlage 1 opgenomen Beheer- en inrichtingsplan.
In principe wordt er niet geloosd op het nieuwe oppervlaktewater. Er wordt wellicht nog nader
bekeken of in geval van extreme regenval het overtollige hemelwater dat niet kan worden geïnfiltreerd
op het woonerf of de direct omliggende gronden, kan afstromen naar het nieuwe water/ moeras.
4.9.4

Conclusie

De ontwikkeling waarin dit bestemmingsplan voorziet heeft geen negatieve gevolgen voor de
waterhuishoudkundige situatie ter plaatse. Met de aanleg van de nieuwe natuur (water/moeras) wordt
de robuustheid van het watersysteem in de omgeving vergroot.
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4.10

Verkeer en parkeren

4.10.1 Verkeer
De verkeersbewegingen in het plangebied bestaan uit verkeersbewegingen ten behoeve van de
woning en het incidentele onderhoud van de nieuwe natuur. Vergeleken met de huidige planologische
situatie, er mag immers nog steeds een sportaccommodatie worden gerealiseerd, is sprake van een
aanzienlijke afname van het aantal verkeersbewegingen.
Het nieuwe woonerf wordt ontsloten op de Nitertweg. Via deze weg kan via de bestaande ontsluiting
worden ontsloten op de Broekhoekweg. Gelet op het feit dat er in vergelijking tot de huidige situatie
hiermee niets wijzigt, is van verkeerskundige belemmeringen geen sprake.
4.10.2 Parkeren
Met betrekking tot het berekenen van de verkeersgeneratie en het aantal parkeerplaatsen wordt
gebruikt gemaakt van de parkeerkencijfers van het CROW (publicatie 312, oktober 2012). In deze
uitgave zijn voor een groot aantal functies parkeernormen opgenomen. De CROW-normen zijn
gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijk ervaringen van gemeenten. De normen zijn landelijk (en
juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot het
bepalen van het benodigde aantal parkeerplaatsen.
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.
Met betrekking tot de ontwikkeling worden de volgende criteria uit de uitgave CROW-parkeercijfers
gehanteerd:
 Functie: koop, vrijstaand;
 Stedelijke zone: buitengebied;
 Stedelijkheidsgraad: weinig stedelijk (Bron: CBS Statline).
Uitgaande van het vorenstaande geldt voor de woning een gemiddelde parkeernorm van 2,4
parkeerplaatsen per woning. Gelet op de omvang van het bestemmingsvlak is meer dan genoeg
ruimte aanwezig om te kunnen voorzien in 2,4 parkeerplaatsen.

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. wetgeving in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof van 15 oktober
2009. Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een project niet het enige criterium mag zijn om wel
of geen m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde 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.
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Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een project
belangrijke nadelige milieugevolgen 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.
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 drempelwaarden 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.
4.11.2.1

Drempelwaarden Besluit m.e.r.

Dit bestemmingsplan voorziet in directe eindbestemmingen 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 overschrijden.
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. De aanleg van nieuwe natuur zoals
voorzien in het plangebied wordt ook niet genoemd in onderdeel D van het Besluit m.e.r. Op basis
van onderdeel D kan de bouw van een woning wel 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. 1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2. 2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
3. 3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m 2 of meer.
Met dit bestemmingsplan wordt maximaal één nieuwe woning mogelijk gemaakt waardoor de
drempelwaarden ruimschoots worden onderschreden. Er is derhalve geen sprake van een directe
m.e.r.-beoordelingsplicht.
4.11.2.2

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, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en waterwingebieden.
Uit de voorgaande paragrafen van de toelichting is gebleken dat het plangebied niet ligt in of nabij
een gebied dat beschermd wordt vanuit de natuurwaarden. Zoals verwoord in 4.7.2.1 heeft de
ontwikkeling in het plangebied geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van
Natura 2000-gebieden. Het Natuurnetwerk Nederland of de EHS is gelegen op een afstand van circa
1,1 kilometer van het plangebied. Van een externe werking van de ontwikkeling op deze gebieden is
eveneens geen sprake.
Daarnaast behoort het plangebied niet tot een waterwinlocatie of waterwingebied. Tevens is uit
3.2.3.2 gebleken dat de ontwikkeling niet wordt gezien als een risicovolle functie voor het
grondwaterbeschermingsgebied Enschede - Lonneker. Tot slot behoort het plangebied niet tot een
gebied waarbinnen een Rijksmonument ligt of een Bèlvéderegebied en is eveneens geen sprake van
een landschappelijk waardevol gebied.
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4.11.2.3

Milieugevolgen

In de vorige paragrafen van dit hoofdstuk zijn de verschillende milieueffecten beschouwd, zoals
geluid, luchtkwaliteit en ecologie. Hieruit blijkt dat de potentiële effecten van het project, in relatie tot
de kenmerken en de plaats van het project, dusdanig beperkt van aard en omvang zijn 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
Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen
te verwachten als gevolg van de vaststelling van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 5

5.1

Juridische aspecten

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken 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.

5.2

Plansystematiek

5.2.1

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.
De regels van het plan bestaan uit vier hoofdstukken, te weten:
1. Inleidende regels;
2. Bestemmingsregels;
3. Algemene regels;
4. Overgangs- en slotregels.
5.2.2 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.
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5.2.3

Bestemmingsregels

In hoofdstuk 2 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 (indien van toepassing): op basis van deze regel hebben
burgemeester en wethouders de bevoegdheid om bij omgevingsvergunning op ondergeschikte
punten af te wijken van de bouwregels binnen een bestemming;
 Specifieke gebruiksregels: in dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder
geval zijn toegestaan dan wel strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke
toegestane en strijdige gebruiksvormen genoemd, maar alleen die functies, waarvan het niet op
voorhand duidelijk is;
 Afwijken van de gebruiksregels (indien van toepassing): in dit lid is aan burgemeester en
wethouders de bevoegdheid toegekend om met omgevingsvergunning af te wijken van functies
die in eerste aanleg strijdig zijn met de bestemmingsomschrijving of de specifieke gebruiksregels;
 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden (indien van toepassing): deze regel is opgenomen om te voorkomen dat
door werken of werkzaamheden (bijvoorbeeld werkzaamheden waarbij de grond wordt geroerd)
gronden minder geschikt kunnen worden voor het beoogde gebruik en/of hierdoor onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige waarden.
In paragraaf 5.3 worden de binnen het plangebied voorkomende bestemmingen nader toegelicht.
5.2.4

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 gebruiksregels (Artikel 6):
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 aanduidingsregels (Artikel 7):
In deze regels zijn bepalingen opgenomen in verband met de ligging van het plangebied in het
grondwaterbeschermings- en intrekgebied. Met dit artikel worden bebouwing en functies die zich niet
harmoniëren met de ligging in het grondwaterbeschermingsgebied en intrekgebied in eerste instantie
geweerd.
 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.
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 Overige regels (Artikel 9):
In deze regel is aangegeven dat de wettelijke regelingen die in het bestemmingsplan worden
genoemd ten tijde van de vaststelling van het plan gelden. Tevens is in deze regel een bepaling
opgenomen voor wat betreft het parkeren.
5.2.5

Overgangs- 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.

5.3

Bestemmingen

Natuur (Artikel 3)
De bestemming 'Natuur' is toegekend aan de gronden waar de nieuwe natuur wordt aangelegd.
Gronden met deze bestemming zijn onder andere bedoeld voor natuur, bestaande bossen en
bosbouw, het behoud en het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, natuurlijke en
landschappelijke waarden. Hieraan ondergeschikt zijn tevens extensieve dagrecreatie en bijenkasten
toegestaan. Het voornoemde met de daarbij behorende gebouwen ten behoeve van het beheer en
onderhoud van bos- en natuurgebieden, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voet- en fietspaden,
alsmede overige infrastructurele voorzieningen, nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige
voorzieningen, waaronder waterberging en
sloten, beken, poelen en daarmee gelijk te stellen
water.
Gebouwen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan. Qua bouwwerken, geen gebouwen zijnde is
onderscheid gemaakt in een bijenstal (maximale oppervlakte van 10 m2 en een hoogte van maximaal
2 meter), erf- en terreinafscheidingen (maximale bouwhoogte van 2 meter) en overige bouwwerken,
geen gebouwen zijnde (maximale bouwhoogte van 5 meter).

Wonen (Artikel 4)
Het nieuwe woonerf is in dit bestemmingsplan bestemd als 'Wonen'. Qua bestemmingsregeling is
hierbij aangesloten bij de bestemming 'Wonen' uit het bestemmingsplan "Buitengebied" en de daarop
volgende veegplannen.
Binnen de bestemming 'Wonen' wordt de bouw van maximaal één woning toegestaan. De woning
mag een inhoud hebben van 750 m2, dit is exclusief de inhoud van een kelder. De goothoogte van de
woning mag niet minder dan 0,5 meter en niet meer dan 4,5 meter bedragen. De bouwhoogte mag
maximaal 10 meter bedragen. Daarnaast zijn nog enkele regels opgenomen met betrekking tot de
dakhelling en de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens.
Bij de woning wordt maximaal 100 m 2 aan bijgebouwen en overkappingen toegestaan. Deze
gebouwen dienen op ten minste 3 meter afstand van de naar de weg gekeerde gevel(s) van het
hoofdgebouw te worden gebouwd. De goothoogte mag maximaal 4,5 meter bedragen.
Qua bouwwerken, geen gebouwen zijnde is onderscheid gemaakt tussen erf- en terreinafscheidingen
en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. In beide gevallen geldt een maximale bouwhoogte.
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Hoofdstuk 6
6.1

Economische uitvoerbaarheid

Kostenverhaal

Uitgangspunt voor de beoogde ontwikkelingen is dat deze voor de gemeente budgetneutraal worden
ontwikkeld. Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel
6.12 lid 4 Wro is de gemeenteraad van Losser verplicht om de kosten te verhalen en een
exploitatieplan vast te stellen gelijktijdig met het besluit (het bestemmingsplan) waarop het
exploitatieplan betrekking heeft. Niet in alle gevallen is de gemeenteraad verplicht een exploitatieplan
vast te stellen. Op grond van artikel 6.12 lid 2 kan de gemeenteraad van de gemeente Losser
besluiten geen exploitatieplan vast te stellen als aan de cumulatieve bepalingen van artikel 6.12, lid 2
sub a, b en c is voldaan.
De aanleg van nieuwe natuur wordt niet gezien als een ontwikkeling in de zin van artikel 6.2.1 Bro. De
bouw van een nieuwe woning wordt wel gezien als een ontwikkeling in de zin van artikel 6.2.1 Bro. De
gemeente is in dit geval echter de eigenaar van de gronden waardoor geen overeenkomst met een
derde gesloten hoeft te worden. Het kostenverhaal voor deze gronden is verdisconteerd in de
gronduitgifte van het woonerf waardoor het kostenverhaal voldoende anderszins is verzekerd. Dit
brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven.

6.2

Financiële haalbaarheid

De initiatiefnemer beschikt over voldoende middelen om de voorgestane ontwikkeling te kunnen
realiseren. De planologische ontwikkeling leidt tot een waardevermeerdering van de grond. De kosten
die initiatiefnemer maakt zijn een investering ten einde de waardevermeerdering te kunnen realiseren.
Wanneer de kosten en opbrengsten naast elkaar worden gelegd is er sprake van een positief saldo.
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.
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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

P.M.
7.1.3

Waterschap Vechtstromen

Het waterschap is geïnformeerd over het plan door middel van de digitale watertoets (zie ook 4.9.3).
In haar reactie van 17 mei 2016 heeft het waterschap aangegeven dat wanneer haar opmerkingen
meegenomen zouden worden in het plan, het waterschap geen bezwaar heeft. Zoals ook blijkt uit
4.9.3 zijn de opmerkingen van het waterschap meegenomen in dit plan. Hiermee is het vooroverleg
met het waterschap Vechtstromen afgerond.

7.2

Inspraak

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak, en is in de Wro zelf niet
verplicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat toch inspraak te verlenen
bijvoorbeeld op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. In relatie daarmee bepaalt artikel
150 van de Gemeentewet onder meer dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet worden
geregeld op welke wijze bovenbedoelde personen en rechtspersonen hun mening kenbaar kunnen
maken. In het kader van onderhavig bestemmingsplan vindt geen inspraak plaats.

7.3

Vaststellingsprocedure

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan zal plaatsvinden volgens de artikelen 3.7 t/m 3.9
van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan wordt in dit kader ter inzage gelegd
gedurende een periode van zes weken. Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijzen
kenbaar maken tegen het plan. Het plan zal daarna, al dan niet gewijzigd, ter vaststelling worden
aangeboden aan de gemeenteraad.
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7.4

Beroep

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan voor de tweede maal zes weken ter visie gelegd.
Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het
plan na deze beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1
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Inleiding
1.2 Algemeen
De gemeente Losser heeft Lycens b.v. uit Oldenzaal gevraagd een visie te ontwikkelen voor de
toekomstige inrichting en beheer van de voormalige visvijver/ijsbaan aan de Nitertweg in Losser.
Natuurbank Overijssel heeft vervolgens van de Lyces de opdracht gekregen deze visie op te stellen.
Aanleiding voor het opstellen van het plan is de concrete wens van de gemeente om de oude
clubgebouwen op het perceel te slopen in ruil voor een bouwkavel in de zuidoosthoek van het
perceel en het gebied recreatief toegankelijk/-beleefbaar te maken voor de inwoners van de
woonkern Losser.
In voorliggend plan wordt een visie gepresenteerd welke daaraan invulling geeft. Daarbij is rekening
gehouden met de aanwezige natuur- en landschapswaarden en de potenties voor versterking van
deze waarden. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar het naastgelegen natuurgebied welke in
eigendom en beheer is van de Vereniging tot behoud van natuurmonumenten (verder
Natuurmonumenten genoemd). Het functioneel aaneenschakelen van beide percelen behoorde tot
de mogelijkheden.
Achtereenvolgens wordt het gebied nader gepresenteerd, wordt ingegaan op de (a)biotische
kenmerken, - kwaliteiten en – potenties, worden uitgangspunten en wordt de visie gepresenteerd.
Het rapport wordt afgesloten met een beheer- en inrichtingsplan.

1.2 Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen in de oksel Nitertweg-Broekhoekweg, net ten westen van de dorpskern
van Losser. Het is gelegen in het buitengebied. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan de
dorpskern van Losser. Op onderstaande luchtfoto wordt de ligging van het plangebied met de cirkel
aangeduid.
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1.3 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat uit een voormalige schaatsbaan annex visvijver omzoomd door een
houtsingel. Recent zijn de diepere delen gedeeltelijk gedempt met grond. Hierdoor is een ovale,
plaatselijk ondiepe plas (0,4 – 1 meter) ontstaan, afgewisseld met diepere (1,5-2 meter) delen. Onder
het wateroppervlak ik een kunststof folie aanwezig welke op verschillende plaatsen doorboord is. De
plas valt in droge periodes (gedeeltelijk) droog waardoor pitrus, riet, lisdodde, rietgras en zelfs elzen
plaatselijk boven het water uitsteken. Westelijk van de voormalige visvijver ligt een poel in een
hooiland. Aan de westzijde grenst de poel aan opgaande beplanting. Het hooiland met de poel wordt
van de voormalige visvijver gescheiden door een houtsingel. De houtsingels rondom het plangebied
bestaan uit inheems plantmatriaal zoals wilg, boswilg, meidoorn, sleedoorn, ruwe berk, zomereik,
lijsterbes en vuilboom. Vanuit de randen van het perceel slaan her en der elzen vlakdekkend op.
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begrenzing van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele contour aangeduid.

Aanzicht van de ijsbaan.

4

Aanzicht op de poel en hooiland ten westen van de voormalige visvijver
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2 Achtergrond; bodem en water
2.1 Bodem
Het plangebied ligt in een gebied waar keileemgronden dicht aan de oppervlakte komen. Langs de
zuidzijde van het plangebied grenst deze keileemformatie aan veldpodzolgrond (Hn21), in zuidelijke
richting overgaand in een esdek (Hoge zwarte enkeenrdgrond, zEZ23).
Het keileemdek heeft een grondwatertrap V en de veldpodzolgrond VI. De bijbehorende
grondwaterstanden zijn voor de GWT V een hoogste grondwaterstand <40 cm – maaiveld, resp. 4080 cm – maaiveld en de gemiddeld hoogste grondwaterstand is voor beide grondsoorten >120 cm –
maaiveld.

Bodemtypen in en rond het plangebied. Het plangebied wordt met de contour aangeduid.

2.2 Waterkwantiteit
Een kenmerk van een keileemdek is de gebrekkige verticale waterdoorletendheid. Met andere
woorden, op een keileemdek stagneert hemelwater in periodes met veelvuldige neerslag. De
aanwezigheid van het oppervlaktewater in de voormalige visvijver is kunstmatig op meerdere
vlakken. Door vergraven van de vijver is een soort ‘laagte’ gecreerd met een niet, of slecht
doorlatende ondergrond. Deze slechte- of matige water doorlatendheid is versterkt door het
aanbrengen van kunststoffolie. Hierdoor is een natuurlijke vijver gecreerd welke water heeft in
periodes met overvloedige neerslag. Echter, de ijsbaan wordt continu gevoed vanuit een bron welke
is gelegen aan de oostzijde van het perceel.
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Uitstroomopening van de bron welke water aanvoert aan de voormalige visvijver.

2.3 Waterkwaliteit
Om antwoord te krijgen op de vraag welk type water aanwezig is in het plangebied, is het water in
het plangebied onderzocht op drie paramaters. Te weten opgelost zuurstof (mg/l), zuurgraad (PH) en
elektrisch geleidend vermogen (µs/cm). Naast het water in het plangebied is ook het water in een
bermsloot, direct ten zuiden van het plangebied onderzocht. Op onderstaande verbeelding zijn de
meetpunten weergegeven.

1

5

6

2

4

3

Ligging van de meetpunten in en rond het plangebied.

Elektrisch geleidend vermogen (EGV)
De E.G.V. kan gebruikt worden bij het achterhalen van de herkomst van het water (zie boven). Door
de E.G.V. te plotten tegen de Ion-Ratio wordt ook duidelijk of de hoge E.G.V. is toe te schrijven aan
brakwaterinvloed. Zoals al gezegd, duiden hoge E.G.V. waarden op de aanwezigheid van veel
opgeloste stoffen (totale hoeveelheid opgelost ionen), maar zeggen niets over de aard ervan. Zo kan
een hoge E.G.V. veroorzaakt worden door calcium, maar ook door sulfaat, nitraat, natrium of
chloride, waarvan de laatste twee te wijten zijn aan vervuiling of brakwaterinvloed.
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pH
De pH of zuurgraad van het water bepaald o.a. of gebonden koolzuur (CO2) vooral als bicarbonaat
(pH ligt onder neutrale bereik) of als carbonaat (pH hoog) aanwezig is; als de CO2 alleen ongebonden
aanwezig is, zal de pH lager dan 4,3 zijn. Welke pH een water heeft hangt voornamelijk af van de
verhouding CO2/bicarbonaat. Bij goed gebufferd grondwater ligt de pH meestal in de buurt van het
neutrale bereik (pH 6,5-7,5) terwijl in zacht CO2-rijk water de pH waarden aanneemt van 5-6 of zelfs
tot 4, Daarentegen kan de pH in carbonaatrijk waarde een waarde van 9 bereiken.
Door algengroei, en de daarmee gepaard gaande CO2 behoefte c.q. onttrekking, stijgt of daalt de pH.
Een vergelijkbaar fenomeen treedt op gedurende een etmaal; waterplanten verbruiken CO2 en
verhogen de pH.

Opgelost zuurstof
De oplosbaarheid van zuurstof bij 25oC en een druk van 1 bar ligt bij 40 mg O2 per kilogram water. In
lucht met een normale samenstelling is de zuurstof-partiaaldruk circa 0,2 atm. Dit zorgt ervoor dat
zich in water dat in contact met lucht (met een luchtdruk van 1 bar en dus een zuurstof-partiaaldruk
van 0,2 bar) staat, 40.0,2 = 8 mg O2/kg oplossen. De oplosbaarheid van zuurstof is sterk afhankelijk
van de temperatuur en neemt bij hogere temperaturen af. Ook het gehalte aan opgeloste
substanties heeft een averechtse werking op de oplosbaarheid van zuurstof – stijgt het, neemt de
oplosbaarheid af. Zo heeft zuurstof in bijvoorbeeld zeewater, afhankelijk van de temperatuur, een
circa 1-3 mg/L lagere oplosbaarheid dan in zoetwater.

Meetresultaten en analyse
In onderstaande tabel worden de meetresultaten weergegeven. Zoals uit de meetresultaten van het
elektrisch geleidend vermogen te lezen valt, is er een verschil tussen de voormalige visvijver en de
poel ten westen van de visvijver. De voormalige visvijver is hoofdzakelijk grondwater gevoed,
vermoedelijk met grondwater met een lange verblijftijd in de bodem, aangevuld met hemelwater. De
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beperkte hoeveelheid opgelost zuurstof (2,50 mg/l) geeft aan dat het geen oppervlaktewater van
elders is dat wordt opgepomt. De herkomst van dit water is duidelijk; deze wordt aangevoerd door
enerzijds toetredend kwelwater in het plangebied en door de aanvoer van grondwater uit de bron
De poel ten westen van de visvijver wordt gevoed door grondwater met een korte of matig lange
verblijftijd, vermengd met regenwater. De op één na hoogste score van meetpunt 3, kan mede
veroorzaakt zijn door opgeloste mineralen van aangrenzende cultuurgronden.
De pH-waarde van alle wateren is neutraal. Het bevindt zich tussen 6,56 (punt 5) en 7,16 (punt 4). Uit
de pH-waarde van het ven (pH 7,0) valt te concluderen dat het ven deels gevoed wordt door
gebufferd grondwater omdat regenwater in de regel een pH van 6,5 heeft. Overigens kan de pHwaarde ook beïnvloed worden door planten en eventueel aanwezig dood plantmateriaal.

Punt
1
2
3
4
5
6

GlG
919 µs/cm
515 µs/cm
816 µs/cm
659 µs/cm
584 µs/cm
188 µs/cm

PH
6,56
6,66
6,79
7,16
6,46
7,02

O2
3,24 mg/l
2,50 mg/l
5,40 mg/l
4,32 mg/l
2,39 mg/l
8,45 mg/l

Meetresultaten van zes watermonsterpunten.

De relatief gebufferde situatie aan de zuidrand van het plangebied kan veroorzaakt worden door
uittredend gebufferd kwelwater. Dit is regionale kwel met een lange verblijftijd in de boden. De
aanwezigheid van kwelindicatoren als Dotterbloem en holpijp bevestigen dit. De aanwezigheid van
een olieachtig laagje dat gevormd wordt door ijzer bacteriën en het neerslaan van ijzerverbindingen
wijzen daarop. Deze kwelindicatoren zijn ook zichtbaar langs de zuidrand van de visvijver.
Op welke wijze de bron aan de westzijde van de visvijver water levert is niet duidelijk. Er vindt geen
actieve bronbemaling plaats. Het lijkt erop dat deze bron op natuurlijke wijze water levert.

Conclusie
De herkomst van het water in het plangebied is hoofdzakelijk afkomstig van dieper matig tot zwak
gebufferd grondwater. Beide wateren worden beïnvloed door toestromend ijzerrijk en gebufferd
kwelwater welke aan de rand van het plateaurand aan de oppervlakte komt. Uittredend, ijzerrijk
kwelwater is zichtbaar in de bermsloot langs de Nitertweg en aan de zuidoever van de voormalige
visvijver. De kwaliteit van het toegestroomde water is goed; het leidt in de voormalige visvijver op
geen enkele plek tot eutrofiëring en de daarbij gepaard gaande algenbloei of aanwezigheid van
bijbehorende plantensoorten.
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3 Natuur en landschapswaarden
De voormalige visvijver is landschappelijk gezien een vreemd element. Het is een door
mensenhanden gecreëerd landschapselement welke in de huidige vorm ook slechts in stand kan
blijven door een actief beheer, in het bijzonder door de toestroom van water. De bijzondere
natuurwaarden in het natuurgebiedje ten westen van de ijsbaan kunnen slechts behouden blijven
door een actief hooilandbeheer (maaien en afvoeren). Rond de visvijver wordt geen maaibeheer
toegepast. Dit is mogelijk de reden voor het verdwijnen van enkele bijzondere plantensoorten uit het
gebied.
Vanwege de bijzondere bodemkundige en hydrologische situatie treffen we in het hooiland ten
westen van de voormalige ijsbaan een bijzondere vegetatie aan met wijdbloeiende rus,
moerasweegbree en draaggentiaan. Deze soorten zijn typerend voor pioniervegetaties op
voedselarme zand- en leemgrond (de zogenaamde Draadgentiaan-associatie).Tot voor kort (1993)
werden deze soorten ook aan de oostzijde van de voormalige ijsbaan aangetroffen 1. Tijdens recent
onderzoek in 2006 zijn deze soorten niet meer aangetroffen 2. Mogelijk betreft het verwarring met
het naastgelegen perceel.
In de poel is de kamsalamander vastgesteld. Het is onbekend of deze ook in de voormalige ijsbaan
voor komt, maar gelet op de biotoopkenmerken, dan is het aannemelijk dat deze soort hier ook voor
komt. Met name de ondiepe randen, waar vis mogelijk afwezig is of in lage dichtheden voorkomt,
vormt een geschikt biotoop. Tot de broedvogels van het plangebied behoren soorten van jonge
houtige opstanden als Fitis, Tuinfluiter en Zomertortel terwijl watervogels als Meerkoet, Wilde eend
en de Dodaars op de vijver aanwezig zijn.
De poel en het hooiland behoren tot de zeer waardevolle natuurgebieden van Losser. Deze status
ontleent het gebiedje aan de aanwezigheid van een voortplantingslocatie van de kamsalamander en
de groeiplaats van bijzonder zeldzame planten. Langs de oevers van de ijsbaan kwamen tot voor kort
bijzondere plantensoorten voor. Het ontbreken van specifiek beheer hebben er mogelijk tot geleid
dat deze soorten verdwenen of niet zichtbaar aanwezig zijn. Mogelijk is de kamsalamander wel
aanwezig in het water. De vijver behoort tot één van de weinige broedplaatsen van de Dodaars in
Losser en omgeving.

1
2

Provincie Overijssel (2006) & landelijke vegetatiedatabank
Ecogroen, rapport nummer 6235.
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Draadgentiaan (links) en moerasweegbree. Beide soorten komen voor in het plangebied.

Dodaars (links) en Waterhoen; schuwe moerasvogels die in het plangebied voorkomen.

Kamsalamander(bron:Ravon)
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4. Randvoorwaarden voor inrichting
Aanleiding voor het opstellen van deze visie is het voornemen van de gemeente Losser (eigenaar) om
een woningbouwlocatie te ontwikkelen in de zuidoosthoek van het perceel en het overige gebied in
te richten en te beheren als natuurgebied, met een belevingswaarde voor de inwoners van Losser.

Woningbouwlocatie
Als mogelijke woningbouwlocatie is een perceel in de zuidoosthoek aangeduid. Op onderstaande
kaart wordt deze aangeduid. De exacte omvang en begrenzing van deze woningbouwlocatie is niet
strikt, zolang de aanvoer van water vanuit de bron gehandhaafd blijft. De bronlocatie wordt met de
ster aangeduid.

Begrenzing potentiele woningbouwlocatie

Recreatieve ontsluiting
De wijze van ‘beleving’ van het terrein door bezoekers is niet vooraf vastgelegd door de
initiatiefnemer. Deze dient afgestemd te worden met de toekomstige inrichting van het terrein
waarbij rekening gehouden wordt met de bijzondere ecologische kwaliteiten van het gebied.
Oplossen knelpunt paddentrek
Ieder voorjaar trekken er padden vanuit de overwinteringsgebieden te zuiden van de vijver naar de
vijver om zich voort te planten. Om de voortplantingslocatie te bereiken moeten de beesten de
Nitertweg oversteken. Tijdens deze oversteek werden in het verleden veel padden doodgereden
door (gemotoriseerd) verkeer. Dit is eenvoudig te verhelpen door een faunapassage onder de
Nitertweg aan te leggen.
Één gebied
De voormalige visvijver en het natuurgebied ten westen ervan, zijn fysiek gescheiden van elkaar door
een houtsingel. Uitgangspunt bij het opstellen van de inrichtingsvisie is een beschouwing van beide
terreinen als één natuurgebied. Door een open verbinding te creëren tussen beide waterpartijen kan
het ven aan de westzijde gevoed worden met kwelwater uit de bron.
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5. Potenties en knelpunten
5.1 Potenties
Wanneer we kijken naar de (a)biotische omstandigheden en de flora- en faunawaarden in en rond
het gebied, dan zijn onderstaande potenties aan de orde;
•
•
•
•
•
•

Duurzaam behoud en uitbreiding van pioniervegetatie op voedselarme zand- en leemgrond
(de zogenaamde Draadgentiaan-associatie);
Duurzaam behoud en uitbreiding van het vaste leefgebied van bijzondere amfibieën (zoals
Kamsalamander);
Duurzaam behoud van waardevol leefgebied van libellen;
Mogelijk vestiging van de Boomkikker;
Behoud van broedvogels van moeras en open water, specifiek Dodaars en Waterhoen
Incidentele vestiging van Porseleinhoen, Klein-, Kleinst Waterhoen

m.b.v. recreatie
• Beleving van vochtig hooiland en moeras vanaf paden/plateau
Met name de mogelijkheid om het areaal van de pioniervegetatie op voedselarme zand- en
leemgrond te vergroten maakt voorliggend plan tot een zeer bijzondere plan. De inrichting en beheer

De boomkikker; een mogelijk toekomstige bewoner van het plangebied.

5.2 Knelpunten
Naast het versterken van de natuurwaarden in het gebied door het vergroten van het areaal vochtig
hooiland en biotoop voor watervogels, libellen en amfibieën, zijn er twee knelpunten die opgelost
moeten worden. Dit zijn de uitlaat van vijver naar de beek ten noorden ervan en de aanleg van een
amfibieënpassage onder de Nitertweg.
Amfibieën
Tijdens de voorjaarstrek werden in het verleden padden soms vrij massaal doodgereden op de
Nitertweg. Door de inzet van vrijwilligers probeert men het aantal verkeersslachtoffers te
verminderen. Dit is echter geen duurzame oplossing. Door een amfibieenpassage onder de Nitertweg
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aan te leggen, in combinatie met een amfibieënscherm om de beesten er naar toe te geleiden, wordt
de padden een veilige oversteek geboden.

Uitlaat
Aan de noordzijde van de vijver is een uitlaat aanwezig. Via deze uitlaat stroomt water via een
cascade naar de beek die ten noorden van de vijver stroomt. De uitlaat heeft drie standen. Één stand
om de vijver droog te leggen, een zomerpeil (het visvijverpeil) en een winterpeil (het schaatspijl). In
de nieuwe situatie is slechts één peil wenselijk en dat is het zomerpijl. De mogelijkheid om water op
te stuwen is niet schadelijk, maar de mogelijkheid om het gebied te ontwateren kan in de toekomst
mogelijk tot problemen leiden als deze ongewild open gaat. De uitstroom om het gebied te
ontwateren mag onklaar gemaakt worden.

Uitlaat van de vijver. Via deze uitlaat stroomt overtollig water naar de beek te noorden van de vijver.

Locatie uitlaat. Deze wordt met de cirkel aangeduid.
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6. De visie
In onderstaande verbeelding wordt de inrichtingsvisie van het gebied gepresenteerd. Uitgegaan
wordt van het aaneenschakelen van de visvijver en het natuurgebied ten westen ervan, het
uitbreiden van het areaal hooiland, behoud van een deel van het open water en een afsplitsing van
een deel van het terrein t.b.v. woningbouw. Het terrein wordt ‘beleefbaar’ gemaakt via een
belvedère, welke toegankelijk is vanaf de Nitertweg. Het terrein zelf is ontoegankelijk (diep water) of
te kwetsbaar voor recreatieve betreding (met name groeiplaatsen bijzondere vegetaties).
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7. Inrichtingsmaatregelen
Om te komen tot het wenselijke eindbeeld dienen de volgende werkzaamheden uitgevoerd te
worden. Op onderstaande afbeelding worden de maatregelen weergegeven.

1. Gedeeltelijk dempen vijver
Om het areaal vochtig hooiland te vergroten wordt een deel van de vijver dichtgestort met schoon
zand. Op het oostelijke deel ligt zand opgeslagen. Dit lijkt teelaarde. Deze grond is ongeschikt om de
vijver te dempen vanwege (vermoedelijk) hoge concentraties fosfaat en stiktof. Deze grond kan
wellicht benut worden bij de aanleg van de bouwkavel aan de oostzijde. Grond met keileem is wel
geschikt.

Aanzicht op de westzijdel. Deze wordt gedeeltelijk gedempt. De opgeslagen grond aan de westzijde is ongeschikt om te
benutten voor de demping; deze kan wellicht gebruikt worden om het bouwperceel op te hogen.
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2. Rooien beplanting
Om de vijver en de bestaande poel aan de westzijde tot één functioneel natuurgebied te maken,
wordt een deel van de bestaande houtsingel gerooid.

3. Aanleg amfibieëntunnel
Om padden een veilige oversteek te bieden tijdens de voorjaarstrek naar de vijver wordt een
amfibieëntunnel aangelegd, die de zuidelijke graslanden verbindt met de vijver. Omdat de
faunapassage gericht is op padden en niet op verschillende soorten kleine zoogdieren, worden er
geen bijzondere eisen aan de passage gesteld. Een rij betonduikers volstaat ook. Belangrijk voor het
goed functioneren van de passage zijn de volgende uitgangspunten:
• De tunnel ligt droog (er mag geen water in staan;
• Aan de zuidzijde van de Nitertweg staat een raster die de padden naar de passage leidt;
• Vrije in – en uitgang van de passage voor padden

Voorbeelden van een faunapassage o.a. geschikt voor padden.

4. Aanleg wandelpad/belvedère
Om het gebied ‘beleefbaar’ te maken voor de bewoners van Losser is de aanleg van een wandelpad
en een uitzichtpunt (belvedère) voorzien. De ligging van het wandelpad is een bewuste keuze. Er is
niet gekozen voor het aanleggen van een wandelpad rondom, vanwege de privacy van de woning en
de fysieke moeilijkheid om een wandelpad aan te leggen langs de noordzijde van het gebied. Langs
de noordzijde ligt een hakhoutsingel welke bijna direct aan het water grenst. Om een wandelpad aan
te leggen zal een deel van de vijver gedempt moeten worden.
17

Het westelijke deel van het gebied bestaat uit nat hooiland. Dit zijn kwetsbare vegetaties die zich niet
lenen om als honden uitlaatgebied te fungeren. Er is daarom niet gekozen voor de aanleg van een
wandelpad door het hooiland maar langs de zuidzijde van het gebied, net ten noorden van de
hakhoutsingel. Om het gebied voor de geïnteresseerde natuurliefhebber toegankelijk te maken,
wordt een struinpad aangelegd. Een struinpad bestaat uit een beloopbare strook, uitgemaaid in het
grasland. Een struinpad is uitsluitend toegankelijk voor wandelaars. Loslopende honden zijn niet
toegestaan in het gebied.
Aan de zuidzijde van het perceel wordt een belvedère aangelegd. Deze bestaat uit een verhoging
door opgebracht zand met een hoogte van ca. 1m1 boven het maaiveld. Op de belvedère worden
bankjes en een informatiepaneel geplaatst. Op het paneel wordt informatie gegeven over het
gebied.

Voorbeeld van een informatiebord (links) en een struinpad. Toegankelijke natuur via natuurlijke paden.

Op de belvedère worden bankjes geplaatst (bron: SBB)

5. Verwijderen verlichting
In het plangebied staan enkele lichtmasten. Deze hebben in de nieuwe situatie geen functie meer en
vormen een ontsierend element. De lichtmasten mogen verwijderd worden.
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Één van de lichtmasten in het gebied; deze dienen verwijderd te worden.

6. Verplaatsen uitlaat
De uitlaat van de vijver is gelegen in het oostelijke deel van de vijver. De wens van de toekomstige
beheerder is om deze verplaatsen in westelijke richting.

8. Beheermaatregelen
Nadat het gebied is ingericht dient een afgestemd beheer toegepast te worden om het gebied zich te
laten ontwikkelen als voorzien. De volgende beheermaatregelen passen daarbij;
Hakhout
Rondom het gebied ligt een houtsingel. Deze dient beheerd te worden als hakhoutsingel. Dat houdt
in dat de beplanting gefaseerd afgezet wordt waarna deze weer uitloopt. Hakhoutbeheer zorgt er
voor dat de beplanting als een dichte begroeiing het terrein omzoomd.
Hooiland
Hooiland wordt jaarlijks gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd uit het terrein.
Open water/poelen
Geen beheer.
Mantels en zomen
Mantels en zomen ontstaan door extensief maai- of hakbeheer. Bosmantels hebben een hogere afzet
frequentie dan hakhoutsingels. Zomen ontstaan door de randen eens per 2 of 3 jaar te maaien i.p.v.
ieder jaar.

Oever
Zon beschenen oevers vormen een waardevol natuurtype dat bijzondere vegetaties de kans geeft
zich te ontwikkelen. Oeverbeheer bestaat uit het terugdringen van natuurlijke opslag van bomen en
struiken. Oevers worden niet jaarlijks gemaaid.
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1

INLEIDING
In opdracht van Lycens is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door
wegverkeerslawaai op de gevels van een nieuw te bouwen woning aan de Nitertweg te
Losser, op de locatie van het voormalige clubgebouw van de ijsclub.
Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens :
- situatie met positie woning van de opdrachtgever,
- verkeersgegevens van de gemeente Losser.
De situatie is weergegeven in de tekening 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/spoorweg en/of
industrielawaai wordt ondervonden. Het onderzoek is alleen noodzakelijk als de
geluidsgevoelige
bestemming
binnen
de
wettelijke
geluidszone
van
de
weg/spoorweg/industrieterrein gesitueerd is.
Wegverkeer
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 “stedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone,
als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Broekhoekweg.
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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, indien voor de geplande bouw een
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, door B & W een ontheffing worden verleend tot
een hogere grenswaarde van maximaal 63 dB in “stedelijk” gebied. 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, in dit geval 63 dB (art 83 lid 2 van de Wgh),
- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling
van de hogere grenswaarden.
De verwachting is dat veel gemeentes in hun geluidbeleid de oude ontheffingscriteria
voorlopig zullen volgen uit het inmiddels vervallen Besluit grenswaarden binnen zones langs
wegen. De in dit Besluit gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoende
doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het
ontmoeten van overwegende bezwaren van stedebouwkundige, landschappelijke of
financiële aard.
De gemeente Losser heeft nog geen geluidbeleid en volgt de oude ontheffingscriteria.
Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de
procedure gevolgd. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch onderzoek.

1.3

Berekening geluidbelasting
De op de woning invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een rekenmodel,
volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006, 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).
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2

GELUIDBELASTING WEGVERKEERSLAWAAI

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
(2021). De weg- en verkeersgegevens zijn afkomstig van de gemeente Losser zoals in tabel
I weergegeven en opgenomen in bijlage I.
Transporters horen bij de lichte voertuigen. Tijdens de (radar)telling is ook het aldaar
eenzijdige tweerichtingen fietspad meegenomen. Dit verklaart het hoge percentage
tweewielers van gemiddeld 5%. Gemiddeld bedraagt het percentage motoren minder dan
1%. Er kan hierin geen splitsing worden gemaakt tussen het aantal fietsers op het fietspad
en het aantal bromfietsen en/of motoren op de hoofdrijbaan. Het vrachtverkeer is
onderverdeeld in vrachtwagen (middelzwaar) en trailer (zwaar).
De dag, avond en nachtuur verdeling en voertuigcategorieën zijn berekend uit de
daggegevens van de tellingen waarbij de tweewielers voor 25% zijn meegeteld als motoren.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de autonome groei van het verkeer afvlakt. Er is daarom in
overleg met de verkeerskundige van de gemeente gerekend met een autonome groei van
gemiddeld 1% tot 2026 hetgeen als een “worst case” benadering kan worden gezien.
TABEL I : overzicht weg- en verkeersgegevens
omschrijving

Broekhoekweg

- etmaalintensiteit weekdag 2011

8505

- etmaalintensiteit weekdag 2021

9395

- etmaalintensiteit weekdag 2026

9874

- dag/avond/nachtuurintensiteit %

6.44/3.78/0.95%

- percentage motorrijwielen
- percentage lichte motorvoertuigen

89.3/93/90%

- percentage middelzw vrachtwagens

5.9/3/4%

- percentage zware vrachtwagens

3.8/3/5%

- wettelijke rijsnelheid km/uur
- wegdek

2.2

1/1/1%

50
DAB

Berekening geluidbelasting
Berekend is de invallende geluidbelasting LDEN bij de geplande woning, dat is de gemiddelde
geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode.
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
5 dB (i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) voor wegen met een wettelijke maximum
snelheid tot 70 km/uur.
De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift
geluidhinder 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder. De geluidbelasting is berekend op
een waarneemhoogte van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld.
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In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V3.11) zijn schematisch opgenomen :
- de weg met intensiteiten,
- de woning en de gebouwen, objecten en verharde bodemgebieden,
- 1 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.
Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurd volgens de Wgh per weg.
Voor de rekeninvoergegevens en resultaten wordt verwezen naar de berekening in bijlage I.
In tabel II is de geluidbelasting LDEN opgenomen op een hoogte van 1.5 en 4.5 m en de
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde.
TABEL II: overzicht berekende geluidbelasting LDEN

2.3

hoogte

Broekhoekweg incl aftrek

overschrijding

eis GA;k

1.5

57

9

29

4.5

58

10

30

Resultaten en toetsing
Voor de rekenmodelgegevens en resultaten wordt verwezen naar bijlage I.
De geluidbelasting op de woning bedraagt maximaal 58 dB waarmee de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 10 dB wordt overschreden. De maximale
ontheffingswaarde van 63 dB in “stedelijk gebied” wordt niet overschreden.
Hogere waarden worden alleen verleend bij ruimtelijke ontwikkelingen die voldoen aan
zogenaamde ontheffingscriteria.
- De Wet geeft een aantal hoofdcriteria (overwegingen) voor het mogen toepassen van de
hogere waarde, er moet onderzoek gedaan zijn waaruit blijkt dat de hogere waarde
noodzakelijk is om het plan mogelijk te maken;
- Uit
het
onderzoek
moet
blijken
dat
maatregelen
(bronmaatregelen,
overdrachtsmaatregelen en/of maatregelen bij de ontvanger) om te voldoen aan de
voorkeursgrenswaarde niet doeltreffend zijn (bezwaren stedenbouwkundige,
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard).

2.4

Maatregelen reductie geluidbelasting
Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren worden onderzocht in de volgorde
bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen.
Bronmaatregelen
Het geluid door een voertuig wordt veroorzaakt door motor- en bandengeluid. In de loop der
jaren zijn voertuigen, met name vrachtwagens veel stiller geworden, daar is in de
rekenmethode al rekening mee gehouden. De verwachting is dat voertuigen in de toekomst
nog stiller worden. Door toepassing van de zgn tijdelijke aftrek wordt daar rekening mee
gehouden. De initiatiefnemer van het bouwplan ten behoeve waarvan dit akoestisch
onderzoek wordt uitgevoerd heeft geen invloed op het reduceren van het motor- en
bandengeluid aan het voertuig.
Wel is het mogelijk een reductie te krijgen op het bandengeluid door aanpassing van het
wegdektype. In de onderstaande tabel staan de reducties van een aantal stillere wegdekken
bij snelheden van 50 km/uur t.o.v. DAB waar mee is gerekend.
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Reductie wegdek t.o.v. DAB
Snelheid 50 km/uur

SMA 0/6
0.9

dunne deklaag A
3.3

dunne deklaag B
4.3

Het aanbrengen van stil asfalt levert een reductie op van ruim 4 dB waar mee nog een
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaats vindt.
De kosten van het toepassen van stille wegdekken bedragen bij een prijs van € 100,-/m2
excl. BTW en een oppervlakte van ca 90 x 7 = 630 m2 € 63.000,- excl. BTW. De
wegbeheerder zal niet instemmen voor de aanpak van een klein wegdeel omdat dit
onderhoudstechnisch en bij de gladheidbestrijding tot problemen leidt. Stil asfalt over een
korte lengte kan uit civieltechnisch oogpunt niet wordt verlangd.
Vergroten afstand
Door een grotere afstand tussen de gevels en de weg ontstaat een lagere geluidbelasting.
De afstand van de 48 dB voorkeursgrenswaarde tot aan de wegas bedraagt ±62 m.
Voor een significante afname van 2 dB moet de afstand 60% worden vergroot. Het gaat dan
om afstanden van minimaal 10 m. Verschuivingen van 1 á 2 m meter hebben geen
significant effect (rendement na afronding < 1 dB).
Over de locatie van het bouwblok heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente.
Overdrachtsmaatregelen
Overdrachtsmaatregelen (geluidschermen, wallen,) langs de weg(en) zijn niet reëel en/of
effectief. Voor voldoende effect moet een scherm over een grote lengte zijn aangebracht en
met voldoende hoogte (>5 m) om ook de bovenste bouwlaag af te schermen.
Bovendien is een scherm uit stedebouwkundig oogpunt niet gewenst en zijn de kosten
onevenredig hoog.
Maatregelen aan de gevels
Wanneer een hogere grenswaarde wordt verleend zijn maatregelen aan de gevels
noodzakelijk. De vereiste geluidwering GA;k bedraagt maximaal (58 – 33 =) 25 dB voor de
voorgevels.
De kosten van de maatregelen zijn sterk afhankelijk van de keuze voor het
ventilatiesysteem. Wanneer wordt gekozen voor een natuurlijke toevoer via openingen in de
geluidbelaste gevel zijn susroosters noodzakelijk. De suskasten voor de verblijfsruimten
komen dan i.p.v. normale roosters. De meerkosten voor de susroosters bedragen ca € 500,excl. BTW er van uitgaande dat zo veel mogelijk via de minder belaste gevels wordt
geventileerd.
Tot een geluidwering van 27-28 dB kan met normale dubbele HR++ beglazing in de belaste
gevels worden volstaan. In dit geval moet voor de voorgevel rekening worden gehouden met
geluidwerend glas en een verbeterde kierdichting. Rekening moet worden gehouden met
een verzwaarde dakplaat bij slaapkamers onder een hellende dak (bijv op een zolder
meerkosten € 10,-/m2). De totale meerkosten voor geluidwerende maatregelen op de
begane grond en verdieping van het project worden voorlopig geraamd op ca € 2.000,- excl.
BTW.

2.5

Conclusie
De maatregelen die voor de woning getroffen dienen te worden om aan de
voorkeursgrenswaarde
te
voldoen,
ontmoeten
overwegende
bezwaren
van
stedebouwkundige, landschappelijke of financiële aard.
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Voor de woning wordt een hogere grenswaarde aangevraagd van 58 dB.
De voorwaarden waaronder een "hogere waarde" kan worden verleend, waren in het
verleden gegeven in het "Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen" wat niet meer
van toepassing is. De ontheffingsgronden uit het Besluit zoals hierna opgenomen moeten
zijn opgenomen in het geluidbeleid. Losser heeft geen geluidbeleid. Mogelijke
ontheffingsgronden zijn :
Art. 83 lid 1 Wgh kan alleen worden toegepast als maatregelen om de geluidbelasting tot 48
dBA te beperken onvoldoende doeltreffend zijn dan wel "overwegende bezwaren"
ontmoeten van stedebouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard; en
verder alleen in de volgende gevallen, waarin nog niet geprojecteerde woningen
buitenstedelijk gebied binnen de bebouwde kom dan wel in stedelijk gebied, die :
1e. in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen, of
2e door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afschermende
functie gaan vervullen voor andere woningen, in aantal tenminste de helft van het aantal
woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend, of
3e. ter plaatse dringend noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid,
of
4e. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of
5e. ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing.
De ontheffingsgrond in de onderhavige situatie is :
- vervanging van bestaande bebouwing voor één woning
Alhoewel geen voorwaarde, heeft het bouwblok aan de westzijde een geluidluwe gevel en
buitenruimte, waarmee sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
In alle gevallen waarin ontheffing wordt verleend, worden eisen gesteld aan het
binnenniveau en de indeling van de woning.
De binnenwaarde, waaraan bij het realiseren van de nieuwe woning zal moeten worden
voldaan, bedraagt 33 dB.
Na dat het definitieve ontwerp gereed is kunnen de noodzakelijke geluidwerende
maatregelen aan de gevels worden vastgesteld.

Ing. Wim Buijvoets.

Bouwplan woning Nitertweg Losser

pagina 6

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

Bijlage I
Tekening
modelgegevens

Bouwplan woning Nitertweg Losser

rekenparameters
Rapport:
Model:

Lijst van model eigenschappen
Model tbv herberekening

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode
Aangemaakt door

Model tbv herberekening
Werkplek 2
RMW-2012
Werkplek 2 op 8-6-2016

Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren

Wim op 20-7-2016
Geomilieu V3.11
0
4

Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Geometrische uitbreiding

Groepsresultaten
Groepsresultaten
1,00
2
Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie
C0 waarde
Maximum aantal reflecties
Reflectie in woonwijkschermen
Aandachtsgebied

Conform standaard
3,50
1
Ja
--

Max. refl.afstand van bron
Max. refl.afstand van rekenpunt
Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]

--Conform standaard
0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Geomilieu V3.11

20-7-2016 23:20:27

modelgegevens
Model:
Groep:

Model tbv herberekening
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep
Broekhoekweg

Geomilieu V3.11

ItemID
23

Grp.ID
1

Datum
11:20, 8 jun 2016

1e kid
-81

NrKids
2

Naam
1

Omschr.
Broekhoekweg

Vorm
Polylijn

X-1
52,26

Y-1
198,59

X-n
122,17

Y-n
53,55

20-7-2016 23:21:46

modelgegevens
Model:
Groep:

Model tbv herberekening
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep
Broekhoekweg

H-1
0,00

Geomilieu V3.11

H-n
0,00

M-1
0,00

M-n
0,00

ISO_H
0,00

Min.RH
0,00

Max.RH
0,00

Min.AH
0,00

Max.AH
0,00

ISO M
0,00

Hdef.
Relatief

Vormpunten
4

Lengte
161,08

20-7-2016 23:21:46

modelgegevens
Model:
Groep:

Model tbv herberekening
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep
Broekhoekweg

Geomilieu V3.11

Lengte3D
161,08

Min.lengte
27,62

Max.lengte
105,27

Type
Verdeling

Cpl
False

Cpl_W
1,5

Hbron
0,75

Helling
0

Wegdek
W0

Wegdek
Referentiewegdek

V(MR(D))
50

V(MR(A))
50

V(MR(N))
50

V(MR(P4))
50

20-7-2016 23:21:46

modelgegevens
Model:
Groep:

Model tbv herberekening
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep
Broekhoekweg

V(LV(D))
50

Geomilieu V3.11

V(LV(A))
50

V(LV(N))
50

V(LV(P4))
50

V(MV(D))
50

V(MV(A))
50

V(MV(N))
50

V(MV(P4))
50

V(ZV(D))
50

V(ZV(A))
50

V(ZV(N))
50

V(ZV(P4))
50

Crow965
False

Totaal aantal
9874,00

%Int(D)
6,44

%Int(A)
3,78

20-7-2016 23:21:46

modelgegevens
Model:
Groep:

Model tbv herberekening
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep
Broekhoekweg

%Int(N)
0,95

Geomilieu V3.11

%Int(P4)
--

%MR(D)
1,00

%MR(A)
1,00

%MR(N)
1,00

%MR(P4)
--

%LV(D)
89,30

%LV(A)
93,00

%LV(N)
90,00

%LV(P4)
--

%MV(D)
5,90

%MV(A)
3,00

%MV(N)
4,00

%MV(P4)
--

%ZV(D)
3,80

%ZV(A)
3,00

%ZV(N)
5,00

%ZV(P4)
--

MR(D)
6,36

20-7-2016 23:21:46

modelgegevens
Model:
Groep:

Model tbv herberekening
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep
Broekhoekweg

MR(A)
3,73

Geomilieu V3.11

MR(N)
0,94

MR(P4)
--

LV(D)
567,85

LV(A)
347,11

LV(N)
84,42

LV(P4)
--

MV(D)
37,52

MV(A)
11,20

MV(N)
3,75

MV(P4)
--

ZV(D)
24,16

ZV(A)
11,20

ZV(N)
4,69

ZV(P4)
--

LE (D) 63
84,52

20-7-2016 23:21:46

modelgegevens
Model:
Groep:

Model tbv herberekening
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep
Broekhoekweg

LE (D) 125
91,89

Geomilieu V3.11

LE (D) 250
98,91

LE (D) 500
103,14

LE (D) 1k
108,54

LE (D) 2k
105,22

LE (D) 4k
98,55

LE (D) 8k
89,87

LE (D) Totaal
111,56

LE (A) 63
81,36

LE (A) 125
88,48

LE (A) 250
95,14

LE (A) 500
100,22

LE (A) 1k
105,99

LE (A) 2k
102,58

20-7-2016 23:21:46

modelgegevens
Model:
Groep:

Model tbv herberekening
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep
Broekhoekweg

LE (A) 4k
95,87

Geomilieu V3.11

LE (A) 8k
86,65

LE (A) Totaal
108,85

LE (N) 63
76,29

LE (N) 125
83,50

LE (N) 250
90,43

LE (N) 500
95,05

LE (N) 1k
100,31

LE (N) 2k
96,95

LE (N) 4k
90,27

LE (N) 8k
81,53

LE (N) Totaal
103,32

LE (P4) 63
--

20-7-2016 23:21:46

modelgegevens
Model:
Groep:

Model tbv herberekening
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep
Broekhoekweg

LE (P4) 125
--

Geomilieu V3.11

LE (P4) 250
--

LE (P4) 500
--

LE (P4) 1k
--

LE (P4) 2k
--

LE (P4) 4k
--

LE (P4) 8k
--

LE (P4) Totaal
--

20-7-2016 23:21:46

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

Model tbv herberekening
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.

Maaiveld
0,00

Geomilieu V3.11

Hdef.
Relatief

Hoogte A
1,50

Hoogte B
4,50

Hoogte C
--

Hoogte D
--

Hoogte E
--

Hoogte F
--

Gevel
Ja

20-7-2016 23:21:46

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

Model tbv herberekening
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
verharding

Bf
0,00

Geomilieu V3.11

20-7-2016 23:21:46

modelgegevens
Model:
Groep:

Model tbv herberekening
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
1
2
3
4
5

Omschr.
woning
woning
woning
woning
woning

6
7
8
9

woning
woning
woning
bouwblok

Hoogte
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Zwevend
False
False
False
False
False

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 250
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 2k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 4k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

3,00
3,00
3,00
5,50

0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0

dB
dB
dB
dB

False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

Geomilieu V3.11

20-7-2016 23:21:46

resultaten incl aftrek
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt
1_A
1_B

Resultatentabel
Model tbv herberekening
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Broekhoekweg
Ja

Omschrijving

Hoogte
1,50
4,50

Dag
56,3
56,8

Avond
53,6
54,1

Nacht
48,0
48,6

Lden
57,4
57,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

20-7-2016 23:31:46
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1 INLEIDING

In opdracht van degemeente Losser heeft Lycens Milieu & Ruimte B.V. een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd op de locatie Nitertweg ong te Losser. Voor de ligging van deze locatie wordt verwezen naar bijlage
1, de locatiekaart.

Aanleiding tot het onderzoek is de geplande bestemmingsplanherziening van het terrein, ten behoeve van de
geplande herontwikkeling.

Het doel van het onderzoek is de bodemkwaliteit op de locatie te bepalen en mogelijke verontreinigingen in
grond en grondwater te signaleren. Hiertoe is de kwaliteit van de grond en het grondwater beoordeeld op basis
van een steekproef, waarbij een aantal boringen is verricht en een aantal grond- en grondwatermonsters
chemisch-analytisch is onderzocht.

Het uitgangspunt voor het onderzoek is de werkwijze volgens de Nederlandse Norm "Onderzoeksstrategie bij
verkennend bodemonderzoek" (NEN-5740).

In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de inventarisatie van de reeds bekende gegevens, de
opzet van het onderzoek, de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden en de resultaten van het
uitgevoerde onderzoek. Tot slot worden conclusies getrokken en indien noodzakelijk aanbevelingen geformuleerd.
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2 VOORONDERZOEK

2.1 ALGEMEEN

Locatie

: Nitertweg ongte Losser

Ligging locatie

: Tegen de rondweg (Broekhoekweg) ten westen van de kern Losser

Kadastrale gegevens

: Gemeente Losser , sectie I, nummer 8609

Oppervlakte

: 2000 m2

Topografische aanduiding

: kaartblad 29 C ; coördinaten: x = 26498 en Y = 47500

Gebruik locatie - huidig

: clubgebouw ten behoeve voormalig ijsclub en visvereniging

- toekomstig

: een woning

Op basis van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens verklaart Lycens Milieu & Ruimte B.V.
dat de onderzoekslocatie geen eigendom is van Lycens Milieu & Ruimte B.V. of een aan Lycens Milieu & Ruimte
B.V. gerelateerd bedrijf.

2.2 OVERIGE INFORMATIE

Bron:

Gemeente: Losser, mevrouw Venterink en de heer Plegt
wwww.bodemloket.nl

Op de onderzoekslocatie zijn voor zover bij de gemeente bekend geen eerdere bodemonderzoeken
uitgevoerd. Er hebben op de onderzoekslocatie verder geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.
Een bovengrondse en/of ondergrondse brandstoftank is op de locatie niet aanwezig (geweest).
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GEOHYDROLOGISCHE GEGEVENS

Uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst Grondwaterverkenning TNO) zijn de volgende
(hydro)geologische gegevens afkomstig:
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een deklaag aanwezig van circa 15 meter dikte. Deze deklaag bestaat uit
matig fijn zand tot matig grof zand. De deklaag is tevens het eerste watervoerende pakket. Onder de deklaag
bevindt zich een slecht waterdoorlatende tertiaire kleilaag.
De stroming van het freatische grondwater in het eerste watervoerende pakket is globaal in oostelijke richting.
Lokaal kan de grondwaterstroming van deze richting afwijken.
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3 UITVOERING ONDERZOEK

3.1 HYPOTHESE

In het kader van de NEN-5740 is een hypothese gesteld over het karakter van de onderzoekslocatie. Op basis
van de inventarisatie gegevens (zie hoofdstuk 2) wordt de locatie beschouwd als "niet-verdacht".
De hypothese vormt het uitgangspunt van de gevolgde onderzoeksstrategie tijdens dit onderzoek. De gevolgde
strategie om de hypothese te toetsen wordt in de volgende twee paragrafen beschreven. Ten behoeve van het
onderzoek dienen in totaal elf boringen geplaatst te worden, waarvan acht tot 0.5 m-mv en twee boringen tot
2.0 m-mv en één boring tot de heersende grondwaterstand, waarvan deze wordt afgewerkt met een peilbuis
ten behoeve van het bepalen van de grondwaterkwaliteit.

Op basis van het historisch onderzoek kan de onderzoekslocatie ten aanzien van de parameter asbest in bodem
als onverdacht worden aangemerkt. Een verkennend onderzoek asbest conform de NEN5707 wordt niet
noodzakelijk geacht.

3.2 UITVOERING VELDWERK

Bij de strategie van het veldwerk is de onderzoeksstrategie volgens de NEN-5740 voor een "niet-verdachte"
locatie als leidraad gebruikt (zie ook bijlage 7: "niet-verdachte" locatie). De veldwerkzaamheden zijn onder
certificaat (k46918/05) uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000: ‘veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’
en de daarbij behorende VKB-protocollen.

Het veldwerk is uitgevoerd op 5 oktober 2011. In totaal zijn elf boringen verricht. Hiervan zijn acht boringen
verricht tot circa 0,5 m-mv, twee boring tot circa 2,0 m-mv en één boring tot circa 3 m-mv welke is afgewerkt
met een peilbuis (namelijk boring 1). Het filter van de peilbuis staat op een diepte van 2.1 – 3.1 m-mv. In bijlage
2 zijn de boorposities weergegeven.

Het vrijgekomen boormateriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en samenstelling en beschreven in
boorprofielen (zie bijlage 3). Van de bij het boren vrijgekomen grond zijn in totaal drie monsters genomen.

De peilbuis is grondig doorgepompt waarna op 21 november 2011 het grondwater is bemonsterd.
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3.3 ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN

Uit de boorprofielen in bijlage 3 blijkt dat het bodemprofiel op deze locatie tot circa 0.5 m-mv bestaat uit matig
fijn, zwak siltig, brokken klei houdend, zwak tot matig humeus, zwak tot matig wortelhoudend zand. Tot circa
2,0 m-mv is matig fijn zwak, siltig, zwak roesthoudend zand opgeboord. Tot de maximale boordiepte van 3,1 mmv is klei aangetroffen.

Er zijn tijdens het uitvoeren van het veldwerk geen waarnemingen gedaan die erop zouden kunnen duiden dat
een mogelijke bodemverontreiniging op de locatie aanwezig is.

Tijdens het uitvoeren van het veldwerk is een gemiddelde grondwaterstand waargenomen van ongeveer
1,6 m-mv. De grondwaterstand kan afhankelijk van seizoen en positie op de locatie variëren.

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden geen waarnemingen gedaan welke duiden op
een mogelijk verontreiniging met asbest in bodem.

3.4 UITVOERING LABORATORIUM ONDERZOEK

Bij de uitvoering van het laboratoriumonderzoek is de onderzoeksstrategie volgens de NEN-5740 als leidraad
gebruikt (zie ook bijlage 7). Het onderzoek is uitgevoerd door het laboratorium "ACMAA" te Hengelo dat
geaccrediteerd is volgens de AS3000. Voor het inschatten van de risico's van eventueel aanwezige
verontreinigingen zijn de analyseresultaten van het laboratorium getoetst aan de streef-, achtergrond- en
interventiewaarden bodemsanering (zie bijlage 6).

Voor de beoordeling van de kwaliteit van de grond en het grondwater zijn er twee mengmonsters van de
bovengrond (MM 1.1 + 1.2), één mengmonster van de ondergrond (MM 2.1) en één grondwatermonster (1-11) chemisch-analytisch onderzocht op het standaard NEN-5740 analysepakket (zie bijlage 7).
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4 RESULTATEN

De laboratoriumrapporten zijn opgenomen in bijlage 5. In bijlage 4 zijn de analyseresultaten getoetst aan de
streef-, achtergrond- en interventiewaarden.

4.1 ANALYSERESULTATEN GROND

Tabel 4.1 geeft een volledig overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grondmengmonsters.
Indien er parameters zijn aangetoond met een gehalte groter dan de achtergrondwaarde, zijn tevens de
gehalten vermeld in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds).

Tabel 4.1: Interpretatie van de analyseresultaten van de grondmengmonsters
Meng

Boring

Traject Ba

monster
MM 1.1

Cd

Co

Cu

Hg

Pb

Mo Ni

Zn

MO

m-mv
1, 7, 8, 9,

PCB

PAK

(7)

(10)

0,0-0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0-0.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5-2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11
MM 1.2

2, 3, 4, 5, 6,
10

MM 2.1

1, 2, 3

Verklaring:
metalen

:

Ba:barium; Cd:cadmium; Co:cobalt; Cu:koper; Hg:kwik;
Mo:molybdeen; Pb:lood; Ni:nikkel; Zn:zink.

MO

:

minerale olie

PCB

:

polychloorbifenylen (PCB’s 7 totaal)

PAK

:

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 totaal)

-

:

kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

+

:

groter dan de achtergrondwaarde, kleiner dan
½(achtergrondwaarde+interventiewaarde)

++

:

gelijk aan of groter dan ½(achtergrondwaarde+interventiewaarde)

+++

:

gelijk aan of groter dan de interventiewaarde

Boven en ondergrond
Uit de chemische analyses blijkt dat er in boven- en ondergrond geen verhoogde concentraties zijn gemeten.
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4.2 ANALYSERESULTATEN GRONDWATER

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de peilbuisspecificaties en de analyseresultaten van het grondwater. De
concentraties zijn vermeld in microgram per liter (µg/l).

Tabel 4.2: Concentraties groter dan de streefwaarde in het grondwater
Peilbuis

PbPb-diepte

GrondwaterGrondwater-

(m(m-mv)

stand (m(m-mv)

1

2.1 – 3.1

Zware metalen

1,68

Aromaten

Minerale olie VOCl

pH

EGV
(uS/cm)

++ Barium (550)

-

-

-

6.4

+ Zink (67)
Verklaring:
-

:

kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde

+

:

groter dan de streefwaarde, kleiner dan
½(streefwaarde+interventiewaarde)

++

:

gelijk aan of groter dan ½(streefwaarde+interventiewaarde)

+++

:

gelijk aan of groter dan de interventiewaarde

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwatermonster een licht verhoogde concentratie aan zink en matig
verhoogde concentratie aan barium is gemeten. Aangezien het gemeten barium- gehalte de tussenwaarde
overschrijdt, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Dit aanvullend onderzoek is beschreven in
paragraaf 4.3.

4.3 HERBEMONSTERING GRONDWATER

Naar aanleiding van het matig verhoogde bariumgehalte in het grondwater, dient aanvullend onderzoek
uitgevoerd te worden. besloten is in eerste instantie een herbemonstering uit te voeren. Derhalve is op 27
december 2011 een herbemonstering van het grondwater uitgevoerd. Tabel 4.3 geeft een overzicht van de
gemeten gehalten.
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Tabel 4.3
4.3 : Concentraties groter dan de streefwaarde in het grondwater (µg/l)
Peilbuis

1

PbPb-diepte

GrondwaterGrondwater-

(m(m-mv)

stand (m(m-mv)

2.1 – 3.1

1,65

Zware metalen

Aromaten

Minerale olie VOCl

pH

EGV
(uS/cm)

++ Barium (430)

-

-

-

6.3

Verklaring:
-

:

kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde

+

:

groter dan de streefwaarde, kleiner dan
½(streefwaarde+interventiewaarde)

++

:

gelijk aan of groter dan ½(streefwaarde+interventiewaarde)

+++

:

gelijk aan of groter dan de interventiewaarde

Uit vergelijking van de analyseresultaten van de eerste monstername en de herbemonstering blijkt dat het matig
verhoogde bariumgehalte bevestigd wordt. Wel blijkt het gemeten gehalte van de herbemonstering iets lager te
zijn dan tijdens de eerste bemonstering. Aangezien de tussenwaarde nog wordt overschreden, dient formeel
gezien verder nader onderzoek uitgevoerd te worden.

Omdat de onderzoekslocatie onverdacht is en er geen verontreinigingsbron bekend ten aanzien van het matig
verhoogde bariumgehalte, wordt aangenomen dat het matig verhoogde gehalte een natuurlijk verhoogde
achtergrondwaarde betreft.

Voor het huidige en toekomstige gebruik van het terrein levert het matig verhoogde bariumgehalte geen
beperkingen op. Actuele humane-, ecologische- en verspreidingsrisico’s zijn niet aanwezig. Tevens hoeft er bij
een aangetoonde natuurlijke verhoogde achtergrondwaarde op grond van wet en regelgeving geen sanering
plaats te vinden. Om deze redenen achten wij het uitvoeren van verder nader onderzoek niet noodzakelijk.
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5 CONCLUSIES

In opdracht van de gemeente Losser is door Lycens Milieu & Ruimte B.V. een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd op de locatie Nitertweg.

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de geplande bestemmingsplanwijzigingen en van de geplande
herontwikkeling van het terrein.

Op grond van de beschikbare gegevens (inventarisatie gegevens, zintuiglijke waarnemingen gedaan tijdens het
veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende worden geconcludeerd:

5.1 RESULTATEN GROND

In de mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. De
achtergrondwaarden worden niet overschreden.

5.2 RESULTATEN GRONDWATER

Ter plaatse van peilbuis 1 zijn in het grondwater chemisch-analytisch en licht verhoogde concentratie aan zink
en een matig verhoogde concentratie aan barium aangetoond. De matig verhoogde concentratie aan barium is
middels een herbemonstering bevestigd. Gezien de langere standtijd tussen plaatsing van de peilbuis en de
herbemonstering wordt het laatst gemeten gehalte als representatief beschouwd.

5.3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat er, ons inziens,
milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen zijn voor de herontwikkeling van het terrein. Er zijn geen
verhoogde gehalten in de boven- en ondergrond gemeten.

In het grondwater is een matig verhoogde gehalte aan barium aangetroffen. Bij herbemonstering is het matig
verhoogde gehalte bevestigd. Aangenomen wordt dat het matig verhoogde gehalte een natuurlijk verhoogde
achtergrondwaarde betreft. Omdat er geen actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico’s aanwezig zijn,
een matig verhoogde bariumgehalte geen beperkingen oplevert voor het huidige en toekomstige gebruik van
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het terrein en natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden niet gesaneerd hoeven te worden is het uitvoeren van
verder nader onderzoek naar onze mening niet noodzakelijk.

Mocht bij herinrichting grond vrijkomen dan wordt aanbevolen deze grond op eigen locatie her te gebruiken. Bij
toepassing van de grond in een werk elders, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.
De opzet van het huidige onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit op de
onderzoekslocatie. De gestelde hypothese dat de locatie als "niet-verdacht" beschouwd kan worden is, op basis
van de aangetoonde licht tot matig verhoogde concentraties niet juist gebleken.

Projectnummer
Pagina

2011.0240
12 van 13



6 BETROUWBAARHEID ONDERZOEK

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en
methoden. Lycens Milieu & Ruimte B.V. streeft bij elk bodemonderzoek naar een optimale representativiteit.

Hoewel voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen, is onderhavig onderzoek gebaseerd op het verrichten
van een beperkt aantal boringen en het nemen en analyseren van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft
het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn welke
tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Lycens Milieu & Ruimte B.V. is niet aansprakelijk voor
hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.

Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek
(bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders). Naarmate er een langere tijd is verlopen
na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik
van de onderzoeksresultaten.
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BIJLAGE 1
LOCATIEKAART

BIJLAGE 1
blad 1 van 1

Onderzoekslocatie

Onderdeel
Schaal
Projectnummer
Opdrachtgever

:
:
:
:

Locatiekaart
1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland)
2011.0240
Gemeente Losser

BIJLAGE 2
SITUATIESCHETS

BIJLAGE 3
BOORPROFIELEN

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 ANALYSERESULTATEN

Opdrachtcode:
Aanvrager:
Project:
Datum aangeleverd:
Datum afgerond:
Monstercode:
Monsternaam:
Monstertype:
Lutum:
Organische stof:

2011.0240
Jeroen de Vries
Niterweg te Losser
17-11-2011
17-11-2011

M111102007
MM 1.1 (0-50)
GROND
4.1
1.5

Parameter
Mvb. SIKB AS3000
Droge stof
Organische stof

% (m/m)
% van ds

MM 1.1 (0-50)
+
88.9
1.5

Korrelgrootteverdeling
Lutum (korrelfractie < 2 µm)

% van ds

4.1

Metalen
Barium
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink

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

-

33
<0.30
<3.0
<5.0
<0.10
<10
<1.5
<5.0
29

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

-

<38
<20
<20
<20
<20
-

Minerale olie
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C22
Minerale olie C22 - C30
Minerale olie C30 - C40
Chromatogram
Polychloorbifenylen
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)

Eenheid

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

+/-

(-)

<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
0.0049

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)
Naftaleen
mg/kg ds
<0.05
Fenanthreen
mg/kg ds
<0.05
Anthraceen
mg/kg ds
<0.05
Fluorantheen
mg/kg ds
0.06
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
<0.05
Chryseen
mg/kg ds
<0.05
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
<0.05
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
<0.05
Benzo(g,h,i)peryleen
mg/kg ds
<0.05
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen
mg/kg ds
<0.05
Totaal PAK 10 VROM
mg/kg ds 0.38
Opmerkingen bij MM 1.1
(0-50)
Organische stof
PCB (som 7)
Totaal PAK 10 VROM

Aw

T

I

0.36
5.2
21
0.11
33
1.5
14
65

4.1
36
60
13
191
96
27
201

300
7.8
66
98
26
350
190
40
336

38

519

1000

0.0040

0.10

0.20

1.5

21

40

Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum.
Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven
in 'AS3000, bijlage 3'.
Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven
in 'AS3000, bijlage 3'.

Monstercode:
Monsternaam:
Monstertype:
Lutum:
Organische stof:

M111102008
MM 2.1 (0-50)
GROND
4.1
1.5

Parameter
Mvb. SIKB AS3000
Droge stof
Organische stof

Eenheid

+/-

MM 2.1 (0-50)
+
88.3

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

-

29
<0.30
3.0
<5.0
<0.10
<10
<1.5
7.2
50

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

-

<38
<20
<20
<20
<20
-

% (m/m)

Aw

T

I

0.36
5.2
21
0.11
33
1.5
14
65

4.1
36
60
13
191
96
27
201

300
7.8
66
98
26
350
190
40
336

38

519

1000

0.0040

0.10

0.20

1.5

21

40

Korrelgrootteverdeling
Lutum (korrelfractie < 2 µm)
Metalen
Barium
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
Minerale olie
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C22
Minerale olie C22 - C30
Minerale olie C30 - C40
Chromatogram
Polychloorbifenylen
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)

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

(-)

<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
0.0049

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)
Naftaleen
mg/kg ds
<0.05
Fenanthreen
mg/kg ds
<0.05
Anthraceen
mg/kg ds
<0.05
Fluorantheen
mg/kg ds
<0.05
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
<0.05
Chryseen
mg/kg ds
<0.05
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
<0.05
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
<0.05
Benzo(g,h,i)peryleen
mg/kg ds
<0.05
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen
mg/kg ds
<0.05
Totaal PAK 10 VROM
mg/kg ds 0.35
Opmerkingen bij MM 2.1
(0-50)
PCB (som 7)
Totaal PAK 10 VROM

Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven
in 'AS3000, bijlage 3'.
Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven
in 'AS3000, bijlage 3'.

Monstercode:
Monsternaam:
Monstertype:
Lutum:
Organische stof:

M111102009
MM 1.2 (50-160)
GROND
4.9
1

Parameter
Mvb. SIKB AS3000
Droge stof
Organische stof

% (m/m)
% van ds

MM 1.2 (50-160)
+
87.5
1.0

Korrelgrootteverdeling
Lutum (korrelfractie < 2 µm)

% van ds

4.9

Metalen
Barium
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink

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

-

33
<0.30
<3.0
<5.0
<0.10
<10
<1.5
<5.0
18

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

-

<38
<20
<20
<20
<20
-

Minerale olie
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C22
Minerale olie C22 - C30
Minerale olie C30 - C40
Chromatogram
Polychloorbifenylen
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)

Eenheid

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

+/-

(-)

<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
<0.0010
0.0049

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)
Naftaleen
mg/kg ds
<0.05
Fenanthreen
mg/kg ds
<0.05
Anthraceen
mg/kg ds
<0.05
Fluorantheen
mg/kg ds
<0.05
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
<0.05
Chryseen
mg/kg ds
<0.05
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
<0.05
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
<0.05
Benzo(g,h,i)peryleen
mg/kg ds
<0.05
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen
mg/kg ds
<0.05
Totaal PAK 10 VROM
mg/kg ds 0.35
Opmerkingen bij MM 1.2
(50-160)
Organische stof
PCB (som 7)
Totaal PAK 10 VROM

Aw

T

I

0.36
5.6
21
0.11
33
1.5
15
68

4.1
38
61
13
194
96
29
208

323
7.9
71
101
26
355
190
43
348

38

519

1000

0.0040

0.10

0.20

1.5

21

40

Organische stof is als gloeiverlies bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan
lutum.
Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals
beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.
Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals
beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.

Legenda:
(-)
De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde.
(v)
Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor voor de toetsing).
Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter.
Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde.
+
Resultaat is groter dan achtergrondwaarde.
++
Resultaat is groter dan tussenwaarde.
+++ Resultaat is groter dan interventiewaarde.

BIJLAGE 5
ANALYSERAPPORTEN LABORATORIUM

Onderzoeksrapport
Opdrachtgever:
Opdrachtgever
Aanvrager
Adres
Postcode en plaats

:
:
:
:

Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode
:
Rapportnummer
:
Opdracht omschr.
:
Bemonsterd door
:

Lycens Milieu en Ruimte BV
Dhr. J. de Vries
Postbus 336
7570 AH Oldenzaal

Pagina: 1 van 3

2011.0240
P111100952 (v1)
Niterweg te Losser
Opdrachtgever

Labcomcode:
Datum opdracht
Startdatum
Datum rapportage

:
:
:
:

1111031LYC
21-11-2011
21-11-2011
24-11-2011

Monstergegevens:
Nr.
1

Labnr.
Monsteromschrijving
M111103927 : 1-1-1

Resultaten:
Parameter

Intern ref.nr.

Mvb. SIKB AS3000

MVB-VBH-AS3000-W01

S
S
S
S
S
S
S
S
S

Barium
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink

ICP-BEP-01

S
S
S
S
S
S
S
S

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen
GC-VLUCHTIG-01
Benzeen
GC-VLUCHTIG-01
Tolueen
GC-VLUCHTIG-01
Ethylbenzeen
GC-VLUCHTIG-01
Xyleen (som meta + para)
GC-VLUCHTIG-01
2-Xyleen (ortho-Xyleen)
GC-VLUCHTIG-01
Xylenen (som)
GC-VLUCHTIG-01
Styreen (Vinylbenzeen)
GC-VLUCHTIG-01
Naftaleen

Minerale olie
S Minerale olie C10
Minerale olie C10
Minerale olie C12
Minerale olie C22
Minerale olie C30
Chromatogram

ICP-BEP-01
ICP-BEP-01
ICP-BEP-01
Met-Hg-01
ICP-BEP-01
ICP-BEP-01
ICP-BEP-01
ICP-BEP-01

-

Zie volgende pagina

C40
C12
C22
C30
C40

GC3-OLIE-01
GC3-OLIE-01
GC3-OLIE-01
GC3-OLIE-01
GC3-OLIE-01

Monstersoort
Grondwater

Eenheid

1

+

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

550
<0,3
8,3
<5,0
<0,05
<5,0
<5,0
14
67

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

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
0,14(1,2)
<0,20
<0,05

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<50
<50
<50
<50
<50
-

Datum bemonstering
21-11-2011

Onderzoeksrapport
Opdrachtgever:
Opdrachtgever
Aanvrager
Adres
Postcode en plaats

:
:
:
:

Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode
:
Rapportnummer
:
Opdracht omschr.
:
Bemonsterd door
:

Lycens Milieu en Ruimte BV
Dhr. J. de Vries
Postbus 336
7570 AH Oldenzaal

Pagina: 2 van 3

2011.0240
P111100952 (v1)
Niterweg te Losser
Opdrachtgever

Labcomcode:
Datum opdracht
Startdatum
Datum rapportage

:
:
:
:

1111031LYC
21-11-2011
21-11-2011
24-11-2011

Monstergegevens:
Nr.
1

Labnr.
Monsteromschrijving
M111103927 : 1-1-1

Resultaten:
Parameter

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

Monstersoort
Grondwater

Eenheid

Intern ref.nr.

Vluchtige organische halogeen verbindingen
GC-VLUCHTIG-01
Dichloormethaan
GC-VLUCHTIG-01
1,1-Dichloorethaan
GC-VLUCHTIG-01
1,2-Dichloorethaan
GC-VLUCHTIG-01
1,1-Dichlooretheen
GC-VLUCHTIG-01
Trans-1,2-Dichlooretheen
GC-VLUCHTIG-01
Cis-1,2-Dichlooretheen
GC-VLUCHTIG-01
1,1-Dichloorpropaan
GC-VLUCHTIG-01
1,2-Dichloorpropaan
GC-VLUCHTIG-01
1,3-Dichloorpropaan
GC-VLUCHTIG-01
Trichloormethaan (Chloroform)
GC-VLUCHTIG-01
Tetrachloormethaan (Tetra)
GC-VLUCHTIG-01
1,1,1-Trichloorethaan
GC-VLUCHTIG-01
1,1,2-Trichloorethaan
GC-VLUCHTIG-01
Trichlooretheen (Tri)
GC-VLUCHTIG-01
Tetrachlooretheen (Per)
GC-VLUCHTIG-01
Vinylchloride
GC-VLUCHTIG-01
Tribroommethaan (Bromoform)
GC-VLUCHTIG-01
Dichl.ethenen (som cis+trans)
GC-VLUCHTIG-01
Dichloorethenen (som)
GC-VLUCHTIG-01
Dichloorpropanen (som)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
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<0,20
<0,50
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,50
0,14(1,2)
0,21(2)
0,21(2)

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.
Opmerkingen:
1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS
2 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'.
Verpakkingen bij monster: M111103927 ( 1-1-1 )
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Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.nl.
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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 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.
De achtergrond- en interventiewaarden van grond zijn afhankelijk van het lutum en/of het organische stofgehalte.

BIJLAGE 7
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN5740

BIJLAGE 7
blad 1 van 1

ONDERZOEKSSTRATEGIE
ONDERZOEKSSTRATEGIE NENNEN-5740 VOOR EEN "NIET"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 op de locatie 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.
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Samenvatting
Er zijn concrete plannen voor de herontwikkeling van een perceel aan de Nitertweg in Losser. Er zijn
plannen om het oude clubgebouw van de schaatsvereniging te slopen en te vervangen door een woning
en om de natuurwaarden van het naastgelegen moerasgebied te versterken en te ontsluiten voor
wandelaars. Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteiten in
overeenstemming zijn met de Flora- en Faunawet, de ecologische hoofdstructuur en de
Natuurbeschermingswet.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten,
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die door de
uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of de
voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren in de directe
omgeving van het plangebied en beschermd natuurgebied en de ecologische hoofdstructuur.
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van
tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet,
mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode geeft aan hoe bedrijven
zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het
verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van bezette vogelnesten en jaar rond
beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.
Het onderzoeksgebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige beschermde vogel-,
amfibieën-, vleermuis-, en grondgebonden zoogdiersoorten.
Van de in het gebied nestelende vogelsoorten zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude
nesten of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten (eieren) en het
verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen van de Ff-wet verkregen
worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd wettelijk belang wordt
beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals het rooien van
beplanting, dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden.
De in het gebied voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet.
Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren, doden en/of verwonden als gevolg
van handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.
Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied, maar het is aannemelijk dat sommige
vleermuissoorten het plangebied benutten als foerageergebied en dat sommige soorten de opgaande
beplanting langs de randen van het plangebied als vliegroute beschouwd. Deze functies worden door
uitvoering van de voorgenomen activiteit niet aangetast.
Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en mogelijk minder
algemene amfibieënsoorten. Door het slopen van het clubgebouw en het bouwen en bewonen van de
nieuw te bouwen woning worden amfibieën niet verstoord, verwond of gedood. De voorgenomen
activiteiten rondom het slopen en bouwen van de woning hebben geen wettelijke consequenties.
Het plangebied ligt niet in- of direct naast het Natuurnetwerk Nederland, Natura2000-gebied of
waardevolle waterloop. Door uitvoering van de voorgenomen activiteit wordt het areaal en de kwaliteit
van deze gebieden niet aangetast.
De Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet vormen geen belemmering voor uitvoering van de
voorgenomen activiteit. De wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteit komen overeen met
de consequenties van het uitgevoerde onderzoek uit 2011.
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1. Inleiding
Er zijn concrete plannen voor de herontwikkeling van een perceel aan de Nitertweg in Losser. Er zijn
plannen om het oude clubgebouw van de schaatsvereniging te slopen en te vervangen door een woning
en om de natuurwaarden van het naastgelegen moerasgebied te versterken en te ontsluiten voor
wandelaars. Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteiten in
overeenstemming zijn met de Flora- en Faunawet, de ecologische hoofdstructuur en de
Natuurbeschermingswet.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten,
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die door de
uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of de
voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren in de directe
omgeving van het plangebied en beschermd natuurgebied en de ecologische hoofdstructuur.
Voorliggend rapport betreft een actualisatie van een soortgelijk onderzoek dat op 29 september 2011 is
uitgevoerd in hetzelfde gebied. De bevindingen van dat onderzoek zijn beschreven in rapport nummer 61
van Natuurbank Overijssel (2011). Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de
onderzoeksopzet, de resultaten van het onderzoek en de wettelijke consequentie op basis van een nieuw
bezoek aan het gebied.
Toepasbaarheid
De resultaten van het onderzoek zijn toepasbaar op twee verschillende momenten. Ten eerste wordt de
beoordeling van de wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteit in het kader van de Ff-wet
gebruikt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Deze vraag
dient zich aan in het proces van de Ruimtelijke Ordening, zoals bij het wijzigen van een bestemmingsplan.
Ten tweede wordt aangeven in deze rapportage op welke wijze de voorgenomen activiteit in
overeenstemming met de Ff-wet uitgevoerd kan worden. Indien aan de orde, wordt aangegeven in welke
periode van het jaar bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden en of aanvullende
maatregelen of een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Ff-wet vereist is.

2. Het plangebied
2.1 Situering
Het plangebied is gelegen in de oksel Nitertweg-Broekhoekweg, net ten westen van de dorpskern van
Losser. Het is gelegen in het buitengebied. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan de dorpskern van
Losser. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven.

Globale ligging van het plangebied.
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2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit een nat plas-dras graslandperceel met ruigte en spontane
bosopslag aan de randen. Het bestond vroeger uit een visvijver-schaatsbaan welke enkele jaren geleden is
gedempt om de komst van een atletiekbaan mogelijk te maken. Deze atletiekbaan is echter nooit
gerealiseerd. De bodem bestaat uit een lemige ondergrond waardoor water op het maaiveld stagneert.
Door het opspuiten van water in de winterdag, wordt het terrein ook gebruikt als schaatsbaan. Na de
winter wordt het water weg gepompt en valt het terrein droog. In het plangebied zijn geen natte
landschapselementen of andere permanente wateren aanwezig. Ten tijden van het onderzoek stond het
perceel plas-dras omdat reeds begonnen was met het onder water zetten van het perceel t.b.v. de
schaatsbaan.
Aan de oostzijde van het plangebied staan twee geschakelde gebouwen. Van het gebouw zijn bijna alle
ramen ingegooid, deuren losgebroken en delen van het plafond vernield. Het perceel wordt omzoomd
door een hakhoutsingel met overstaanders (ratelpopulier).

Situering van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele contour aangeduid.

3 Voorgenomen activiteiten
3.1 Algemeen
De voorgenomen activiteit bestaat uit het slopen van de aanwezige bebouwing, het bouwrijp maken van
de bouwplaats en het bouwen van een vrijstaande woning. Het perceel ten westen van de bouwplaats
wordt natuurtechnisch ingericht en krijgt de bestemming ‘natuur’.
We onderscheiden de volgende werkzaamheden:
• Volledige sloop van de huidige gebouwen
• Bouwrijp maken bouwperceel
• Bouwen vrijstaande woning;
• Natuurtechnische inrichting van het overige perceel;

3.2 Effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten
De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en natuurgebied.
We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
Mogelijke tijdelijke invloeden:
• Geluid, licht, stof en trillingen door zaag, rooi- en bouwwerkzaamheden.
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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 soort en;
· Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden.

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 aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van voorgenomen
activiteit op een beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied. De
voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect buiten het plangebied.

4. Gebiedsbescherming
4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd
natuurgebied en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd).
4.2 Natura 2000-gebied en Beschermd Natuurmonument-gebied
De bescherming van Natura 2000-gebied en Beschermd Natuurmonument-gebied wordt geregeld via de
Natuurbeschermingswet. Provincies vormen het bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze
gebieden in hun provincie. Voor activiteiten die leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding
van deze gebieden dient een natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.
Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied
Het plangebied ligt niet in, of direct naast een Natura 2000-gebied. Op 1,2 kilometer ten oosten van het
plangebied ligt het Natura2000-gebied Dinkelland. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van dit
Natura 2000-gebied weergegeven.

Ligging van Natura 2000-gebied nabij het plangebied. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid. (bron: Provincie
Overijsel)
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Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal en het plangebied ligt niet in- of direct naast
Natura2000-gebied. De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op Natura2000-gebied.
Conclusie
De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura2000gebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.

4.3 EHS/Natuurnetwerk Nederland en waardevolle wateren
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 van belang.
Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op „behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke
kenmerken en waarden‟ van de EHS waarbij we tevens zoveel mogelijk rekening houden met de andere
belangen die in het gebied aanwezig zijn. De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit,
landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. Voor 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 hanteren we de zogenaamde NNNspelregels: herbegrenzing van het NNN, saldering van negatieve effecten en toepassing van het
compensatiebeginsel. Het „nee, tenzij‟-principe en de overige spelregels hebben wij opgenomen in de
provinciale Omgevingsverordening. 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 NNN
Het plangebied ligt niet in of directe naast gronden die tot het NNN of waardevolle watergang behoren.
Gronden die tot het NNN behoren liggen op minimaal 1,1 kilometer afstand van het plangebied. Op
onderstaande kaart wordt de ligging van het NNN nabij het plangebied weergeven.

Ligging van het NNN en waardevolle wateren nabij het plangebied. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid. (Bron:
Provincie Overijssel)

Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor de voorgenomen activiteit geen
negatief effect op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van het NNN heeft.
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Conclusie
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en waardevol water. Vanwege de lokale
invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op deze gebieden. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

4.4 Slotconclusie
Het plangebied ligt niet in, of direct naast gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland, waardevol
water of Natura2000-gebied behoren. Omdat de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit lokaal is,
heeft deze geen negatief effect op gronden er buiten. Door uitvoering van de voorgenomen activiteit
neemt de oppervlakte niet af en wordt de kwaliteit van deze gebieden niet aangetast. Er is geen nader
onderzoek vereist in het kader van gebiedsbescherming.

5. Soortenbescherming; het onderzoek
5.1 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 1 juni 2016 onderzocht op het
voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van deze soorten
(geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Er zijn verder geen andere aanvullende
onderzoeken uitgevoerd m.b.t. vogels, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en
kevers. De inventarisatie is te voet in het terrein uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden
(onbewolkt, temperatuur 16 ℃ en een zwak zuidwestenwind).
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
onderdelen:
• Veldbezoek op 1 juni tijdens daglichtperiode (middag)
• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet);
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
• Digitale atlas van amfibieën en reptielen (RAVON 2015)
• Atlas van de zoogdieren van Overijssel (Douma 2011)
Flora en vegetatie
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De
onderzoeksperiode is geschikt voor floristisch onderzoek. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische
parameters kan een goede inschatting gemaakt worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is en
of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.
Vogels
Het gebied is visueel onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de mogelijkheid dat er zich
nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het onderzoeksgebied
bevinden. De onderzoeksperiode is geschikt om alle in Nederland voorkomende broedvogels vast te
stellen. Op basis van een beoordeling van de biotoop kan een goede inschatting gemaakt worden van de
potentieel aanwezige soorten in het onderzoeksgebied.
Zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde zoogdieren. De
onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. Er is
gekeken naar graaf, vraat-, krabsporen, uitwerpselen, prooiresten, pootafdrukken, haren en holen. Op
basis van landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied kan een goede inschatting gemaakt
worden van de potentiële functie van het onderzoeksgebied voor vleermuizen en of de uitgevoerde
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten.
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Amfibieën & reptielen
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van amfibieën en reptielen. De
onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar amfibieën en reptielen en op basis van
landschappelijke kenmerken kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is
voor beschermde soorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor
onderzoek naar deze soorten.
Dagvlinders
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van dagvlinders omdat potentieel geschikt
functioneel leefgebied voor beschermde dagvlindersoorten ontbreekt en het plangebied geïsoleerd en op
enige afstand van bekende vlieggebieden van beschermde soorten ligt.
Libellen
Het onderzoeksgebied is onderzocht op het voorkomen van beschermde libellen. De onderzoeksperiode
is geschikt voor onderzoek naar libellen en op basis van landschappelijke kenmerken kan goed beoordeeld
worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de uitgevoerde
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten.
Kevers en mieren
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde kever- en mierensoorten.
Geschikt leefgebied voor deze soorten ontbreekt.
Vissen en kreeftachtige
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde vissensoorten. Geschikt
leefgebied voor vissen ontbreekt.

5.2 Verwachting
Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het
onderzoeksgebied, dan komen de volgende soortgroepen mogelijk in het gebied voor:
•
•
•
•

Vogels
Vleermuizen
Grondgebonden zoogdieren
Amfibieën

5.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die zijn
vastgesteld in het onderzoeksgebied of waarvan vermoed wordt dat het plangebied tot het functionele
leefgebied behoort worden in deze paragraaf besproken.
Broedvogels
Er zijn verschillende broedvogels in het plangebied vastgesteld waaronder soorten van jonge bossen,
struweel, rietland en open water. In het gebied zijn onder andere merel, waterhoen, zanglijster,
roodborst, winterkoning, heggenmus, tjiftjaf, houtduif, fitis, zwartkop en kleine karekiet waargenomen.
Vogels nestelen in bomen, struiken, op het water, in riet, ruigte en in dichte vegetatie op de grond. Er
broeden geen vogels in of aan het gebouw.
Vleermuizen
Verblijfplaats
Vleermuizen kunnen een verblijfplaats bezetten in gebouwen, bouwwerken en holen en gaten in bomen
of achter boomschors. Er zijn in het plangebied geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen
aanwijzingen gevonden die op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen duiden.
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Holenbomen ontbreken en de bebouwing wordt als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen
beschouwd.
Foerageergebied
Vleermuizen benutten randen en kronen van opgaande loofbomen, open water, oevers, heideterreinen,
bebouwde omgeving en (vochtige) hooilanden als foerageergebied. Het is aannemelijk dat verschillende
vleermuissoorten het onderzoeksgebied benutten als foerageergebied. Daarbij gaat het mogelijk om
soorten als gewone- en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis. Gelet op de
inrichting, het gevoerde beheer en de oppervlakte, heeft het plangebied mogelijk enige betekenis voor
vleermuizen als foerageergebied.
Vliegroute
De beplanting langs de randen van het plangebied fungeren mogelijk as vliegroute voor sommige
vleermuissoorten tussen verblijfplaatsen of tussen verblijfplaats en foerageergebieden.
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn tijdens het onderzoek geen beschermde soorten aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat minder
zeldzame soorten (zoals vermeld in ‘Tabel 1’ van de Ff-wet) incidenteel in het plangebied voorkomen. Het
gaat daarbij om soorten als bunzing, egel, haas, konijn, bosmuis, bruine rat en mol. Uitgezonderd de
bosmuis en bruine rat, bezetten deze soorten geen vaste rust- of voortplantingslocatie in het plangebied.
Deze soorten benutten het plangebied als foerageergebied.
Amfibieën en reptielen
Er zijn in het onderzoeksgebied geen reptielen, maar wel amfibieën waargenomen. Aangenomen wordt
dat het plangebied niet tot het functionele leefgebied van reptielen behoort. Geschikt habitat ontbreekt
voor de meeste reptielensoorten en voor soorten waarvoor het plangebied mogelijk potentieel leefgebied
vormt, ligt het plangebied te geïsoleerd ten opzichte van het normale verspreidingsgebied.
In het westelijke deel van het plangebied zijn groene kikkers (spec) waargenomen. Het is aaNNNemelijk
dat het westelijke deel van het plangebied tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en
weinig kritische amfibieënsoorten als meerkikker, kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker en
kleine watersalamander behoort. Mogelijk behoort het westelijke deel tevens tot het functionele
leefgebied van de poelkikker en kamsalamander. Poelkikkers en kamsalamanders benutten het water
mogelijk als voortplantings- en overwinteringslocatie. De strooisellaag langs de rand van het plangebied
wordt mogelijk door deze soorten als overwinteringslocatie gebruikt.
Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.

5.4 Toetsingskader
Voor het verstoren van soorten van tabel 1 is geldt een algemene vrijstelling indien er sprake is van een
ruimtelijke ontwikkeling en/of bestendig beheer. Voor verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet
geldt ook een vrijstelling, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient
rekening gehouden te worden met jaar rond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette
vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot
verstoring of het doden van soorten is een ontheffing noodzakelijk. Dit is ook noodzakelijk voor het
uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten, wanneer er niet
gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van
tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet,
mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode geeft aan hoe bedrijven
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zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het
verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van bezette vogelnesten en jaar rond
beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep
(Broed)vogels
Van de in het plangebied nestelende soorten zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd zijn, niet de
oude nesten of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten (eieren) en het
verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen van de Ff-wet verkregen
worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd wettelijk belang wordt
beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals het rooien van
beplanting, dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte
periode om deze werkzaamheden uit te voeren is september-februari. Nader onderzoek is niet nodig.
Vleermuizen
M.b.t. verblijfplaatsen
Vleermuizen bezetten geen vaste verblijfplaats in het plangebied. De voorgenomen activiteit heeft geen
wettelijke consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek
of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig.
M.b.t. foerageergebied
Het onderzoeksgebied is mogelijk voor sommige soorten van enig belang als foerageergebied. Door
uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de kwaliteit van het onderzoeksgebied als
foerageergebied niet aangetast. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie voor dit
aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek of het aanvragen van een
ontheffing is niet nodig.
M.b.t vliegroute
Het onderzoeksgebied maakt mogelijk onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Door uitvoering
van de voorgenomen activiteit wordt deze (mogelijk) functie niet aangetast. De voorgenomen activiteit
heeft geen wettelijke consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader
onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig.
Grondgebonden zoogdieren
Door uitvoering van de voorgenomen activiteit worden mogelijk sommige soorten staat vermeld in tabel
1 van de Ff-wet verstoord, verwond of gedood. Voor deze soort geldt een algemene vrijstelling van de
verbodsbepalingen ‘verstoren-doden-verwonden’ als gevolg van handelingen die in het kader van een
ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke
consequentie voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet
nodig.
Amfibieën
Amfibieën bezetten mogelijk vaste rust- en/of voortplantingsplaatsen in het plangebied. In het plangebied
komen hoofdzakelijk soorten voor die vermeld staan in tabel 1 van de Ff-wet, maar mogelijk ook soorten
die vermeld staan in tabel 3 van de Ff-wet.
Door het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een woning, worden deze soorten niet
verstoord, verwond of gedood. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie voor
beschermde amfibieënsoorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig.
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Overige soorten
Het plangebied behoort niet tot een essentieel deel van functioneel leefgebied van andere beschermde
soorten. De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op deze overige beschermde soorten.
Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.

Soortgroep

Soorten planlocatie

Verbodsbepalingen*

aandachtspunt

Zoogdieren;
grondgebonden
soorten
Broedvogels tijdens
broedseizoen (1)

Geen soorten tabel
2-3

Niet van toepassing

Geen

Diverse soorten

Artikel 9: Verbod: opsporen,
vangen, bemachtigen, doden,
verwonden van beschermde
dieren
Artikel 12: Verbod: zoeken,
rapen, beschadigen, vernielen
of uit nesten nemen van
eieren

Beplanting rooien buiten
de voortplantingsperiode
van vogels

Broedvogels,
beschermde vaste
nestplaatsen
Vleermuizen;
functionaliteit van het
leefgebied
(foerageergebied +
vliegroutes)
Vleermuizen; vaste
verblijfplaatsen
Amfibieën

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Geen

Onbekend; mogelijk
diverse soorten

Niet van toepassing

Geen

Onbekend

Niet van toepassing

Geen

Soorten tabel 1 en
mogelijk tabel 3

Artikel 9: Verbod: opsporen,
vangen, bemachtigen, doden,
verwonden van beschermde
dieren
Artikel 11: Verbod:
wegnemen, verstoren,
aantasten van verblijfplaatsen
en voortplantingsplaatsen

Alleen van toepassing bij
aantasten
moerasvegetatie en open
water.

Overige soorten
Niet aanwezig
Niet van toepassing
Geen
(1) Het broedseizoen verschilt per soort. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode
september-februari is de kans op verstoring van vogelnesten minimaal.
* Toelichting verbodsbepalingen tabel:
Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd
Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten
Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren
Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren
Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen
Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren
Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan
Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden.

5.6 Historische gegevens
Van de onderzoeksgebieden zijn geen historische gegevens bekend.
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5.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden. Het volledige
onderzoeksgebied is onderzocht.

6. Conclusies en advies
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van
tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet,
mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode geeft aan hoe bedrijven
zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het
verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van bezette vogelnesten en jaar rond
beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.
Het onderzoeksgebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige beschermde vogel-,
amfibieën-, vleermuis-, en grondgebonden zoogdiersoorten.
Van de in het gebied nestelende vogelsoorten zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude
nesten of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten (eieren) en het
verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen van de Ff-wet verkregen
worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd wettelijk belang wordt
beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals het rooien van
beplanting, dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden.
De in het gebied voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet.
Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren, doden en/of verwonden als gevolg
van handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.
Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied, maar het is aannemelijk dat sommige
vleermuissoorten het plangebied benutten als foerageergebied en dat sommige soorten de opgaande
beplanting langs de randen van het plangebied als vliegroute beschouwd. Deze functies worden door
uitvoering van de voorgenomen activiteit niet aangetast.
Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en mogelijk minder
algemene amfibieënsoorten. Door het slopen van het clubgebouw en het bouwen en bewonen van de
nieuw te bouwen woning worden amfibieën niet verstoord, verwond of gedood. De voorgenomen
activiteiten rondom het slopen en bouwen van de woning hebben geen wettelijke consequenties.
Het plangebied ligt niet in- of direct naast het Natuurnetwerk Nederland, Natura2000-gebied of
waardevolle waterloop. Door uitvoering van de voorgenomen activiteit wordt het areaal en de kwaliteit
van deze gebieden niet aangetast.
De Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet vormen geen belemmering voor uitvoering van de
voorgenomen activiteit. De wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteit komen overeen met
de consequenties van het uitgevoerde onderzoek uit 2011.
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Bijlagen:
Bijlage 1. De natuurkalender
Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet
Bijlage 3. Fotobijlage
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Bijlage 2
Toelichting Flora en faunawet
Algemeen
De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse
planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen
verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en
beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om
beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te
beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het
verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of
andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen,
weg te nemen of te verstoren.
De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de
Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in
zoverre er geen ‘andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een
gunstige staat van instandhouding van de soort.
Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:
•
•

Er dient inzicht te bestaan in het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in
het projectgebied;
Er dient inzicht te bestaan in de mate waarin de voorgenomen activiteiten dusdanig negatieve
effecten hebben op soorten dat de ‘gunstige staat van instandhouding’ in het geding is.

Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen
worden om de negatieve effecten op de ‘gunstige staat van instandhouding’ te voorkomen. Indien de
mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op
welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden.
Toelichting Flora- en Fanawet, Wijzigingen Artikel 75 ( AMvB)
Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake
art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en
vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig.
Globaal betekent dit het volgende:
Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van
‘zwaarte’:
Tabel 1: (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem)
Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een
vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te
worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte
toets).
Tabel 2: (soorten als div. orchideeën, vogels)
Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een
vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de
minister van LNV goedgekeurde ‘gedragscode’. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode
moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor
andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde
vogelsoorten: zie 3)
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Tabel 3: (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR)
Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is
ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium ‘geen
afbreuk aan gunstige staat van instandhouding’ ook ‘dwingende redenen van openbaar belang’,
mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld
in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.
Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ffwet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te
verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet). Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang
zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen
hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of
standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op
populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011).
De verbondsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit
artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren
kuNNNen vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan
beschermde dier- of plantensoort bieden als voorheen
In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure ‘Buiten aan het werk’ van
het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen
van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie).
Zorgplicht
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen.
Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede
voor hun directe leefomgeving.
Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die
gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken.

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze
beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen
dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het
lijden zo beperkt mogelijk is.
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Bijlage 3. Fotobijlage
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Bijlage 5
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Watertoets

Code: 20110926-5-3497
Datum: 2011-09-26
Geachte heer/mevrouw d. lokhorst,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u
de normale procedure.
Naar aanleiding van deze digitale toets neemt het waterschap Regge en Dinkel binnen 6 weken contact met
u op.
U kunt ook zelf contact opnemen met het waterschap Regge en Dinkel via tel.nr. 0546-832525.
Uitgangspunten waterschap Regge en Dinkel.
Het beleid van het waterschap Regge en Dinkel is vastgelegd in het vigerend waterbeheerplan. Het
waterbeheerplan kunt u downloaden via onze website http://www.wrd.nl .
Voor alle inbreidingen en uitbreidingen gelden in principe onderstaande beleidsregels.
Algemeen
• Bij de keuze voor de locatie van het plangebied wordt rekening gehouden met de wateropgave en de
eigenschappen van het watersysteem.
• Bij het stedenbouwkundig plan moet notie worden genomen van het feit dat water van hoog naar laag
stroomt. Water is daarmee ordenend voor het plan.
• Per project moet in het overleg tussen gemeente en waterschap worden bezien of
maatwerkoplossingen nodig en/of wenselijk zijn.

Afvalwater
• Het afvalwater (het zwarte afvalwater van toilet, het grijze afvalwater van keuken, wasmachine en
douche en het eventuele bedrijfsafvalwater) wordt afgevoerd naar de RWZI door middel van riolering.

Hemelwater
• De afvoerpiek uit het plangebied door de toename van verhard oppervlak wordt afgevlakt door berging
van hemelwater in wadi's of retentievijvers met een gedoseerde afvoer.
• De norm voor de maximale hoeveelheid te lozen water bedraagt 2,4 l/sec.ha bij een maatgevende
neerslaghoeveelheid van 40 mm in 75 minuten.
• Het hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt ten goede aan het lokale water- of
grondwatersysteem.
• Zichtbare oppervlakkige afvoer van hemelwater heeft de voorkeur boven afvoer van hemelwater door
buizen, vanwege het grotere risico op ongewenst lozingsgedrag en foutieve aansluitingen bij buizen.
• Infiltratie van hemelwater in de bodem via een graspassage is de beste optie, omdat hiermee zuivering,
retentie en grondwateraanvulling worden gerealiseerd.
• Op kleine schaal kan dit goed door middel van individuele voorzieningen, op grotere schaal verdient de
toepassing van wadi's de voorkeur.
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• Afvoer van hemelwater vindt bij voorkeur plaats via de reeks regenpijp - perceelsgootje - straatgoot wadi.
• Bij het ontwerp van het bouwwerk wordt een zodanig samenspel van dakvlakken, dakgoten,
regenpijpen en perceelsgoten gekozen dat het water niet in riolen onder de grond hoeft.
• Goede alternatieven in geval van nauwelijks verontreinigd hemelwater zijn regenwaterhergebruik op
individuele schaal of directe oppervlakkige afvoer naar sloten of vijvers met retentievoorzieningen op
grotere schaal.
• In het geval van bedrijventerreinen met risico op vervuiling verdient hemelwaterafvoer via een verbeterd
gescheiden rioolstelsel met retentievijvers de voorkeur.
• Het ontwerp van een verbeterd gescheiden stelsel wordt afgestemd op het risico op verontreiniging van
het verhard oppervlak en het uitgangspunt dat de afvoer van relatief schoon hemelwater naar de rwzi
wordt geminimaliseerd.

Grondwater
• Het grondwater wordt zoveel mogelijk aangevuld met schoon infiltrerend water.
• Te hoge grondwaterstanden in natte winterperioden mogen worden beteugeld met drainage in de
openbare weg en eventueel op de kavels zelf, mits dit niet leidt tot een permanente
grondwaterstandsverlaging in of buiten het plangebied.
• De drainage voert af naar een wadi of naar oppervlaktewater; dus niet naar de RWZI.
• Vochtoverlast door hoge grondwaterstanden wordt geminimaliseerd door te bouwen zonder
kruipruimten en door kelders waterdicht te maken.

Oppervlaktewater
• Bij de herinrichting van het oppervlaktewatersysteem zijn de benodigde afvoercapaciteit, de
streefbeelden en de kwaliteistdoelstellingen van het waterschap Regge en Dinkel leidend.
• Het oppervlaktewater wordt liefst op fraaie wijze geintegreerd in het stedenbouwkundig plan, zodanig
dat het water beleefbaar is en goed te beheren.

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website
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.
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Code: 20110926-5-3497
Datum: 2011-09-26
Samenvatting van de watertoets
De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en
Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel kunt u ook terecht op onze
website www.wrd.nl. Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons
bereiken via ons telefoonnummer 0546-832525. U kunt ook een email sturen naar info@wrd.nl. Uit deze
toets volgt de normale procedure.
Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Uw gegevens:
Naam van het project: "Nitertweg"
Omschrijving van het plan:
realiseren van nieuwe natuur en een woning
Locatiegegevens:
Straat: Nitertweg
Postcode:
Kadastraal: Sectie I 7672 en/of I 7682
Oppervlakte plangebied: 20000
Is het plan eerder ingezonden: ja
Naam aanvrager: d. lokhorst
Naam organisatie: Lycens Milieu & Ruimte
e-mailadres aanvrager: d.lokhorst@lycens.nl
Adres aanvrager: Deventerweg 10
7575 EM
Oldenzaal
Gegevens gemeente:
Plan ligt in gemeente: Losser
Contactpersoon bij gemeente: R. Middelhuis
Telefoonummer contactpersoon: 053- 5377444
e-mailadres contactpersoon: r.middelhuis@losser.nl

Samenvatting resultaat
Kaartlagen:
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Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja
Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Losser
Vragen:
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee
Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?
nee
Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee
Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500m2?
nee
Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee
Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee
Heeft het plan een permanente waterpeilverandering van 10cm of meer tot gevolg?
nee
Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder
bevestigd met ja):
• een gemengd stelsel
• een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd
• een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater
ja
• hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

Wat is de toename of afname van het verharde oppervlak in m2?
nee
Ligt het plan in een intrekgebied van de drinkwaterwinning?
ja
Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?
nee
Vinden er in het plangebied agrarische activiteiten plaats?
nee
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Gaat er grondwater onttrokken worden in het plan (tijdelijk of permanent)?
nee
Opmerkingen bij het plan
Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U
bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te
hebben ingevuld.

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website
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.
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Regels
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan

het bestemmingsplan "Nitertweg" met identificatienummer NL.IMRO.0168.01Bp008vp02ph04-0201
van de gemeente Losser.
1.2

bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.
1.3

aan- of uitbouw

een onderdeel van een hoofdgebouw dat door de vorm daarvan onderscheiden kan worden en dat
door zijn ligging en/of in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm;
1.4

aan huis verbonden beroep

een dienstverlenend beroep dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen
wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de
desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de
woonfunctie;
1.5

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.6

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.7

agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen
en/of door middel van het houden van dieren, met inbegrip van productiegerichte paardenhouderijen;
1.8

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.9

bed and breakfast:

een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening, gericht op het bieden van
de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt. Onder een bed and breakfastvoorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke
of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur;
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1.10
bestaande:
1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of
bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens
een bouwvergunning of omgevingsvergunning;
2. het onder 1 bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van het bestemmingsplan, of
een andere planologische toestemming;
1.11

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
1.12

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.13

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;
1.14

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;
1.15

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
1.16

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten.
1.17

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;
1.18

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;
1.19

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;
1.20

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen
en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
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1.21

ecologische waarden

de aan een gebied toegekende waarden die verband houden met de samenhang van dieren en
planten en hun leefomgeving en/of tussen dieren en planten onderling;
1.22

erfinrichtingsplan

plan dat aangeeft op welke wijze een nieuwe ontwikkeling binnen de bestaande erfstructuur wordt
ingepast; tot deze inpassing behoren de situering van de opstallen en de inrichting van het erf,
waaronder de erfbeplanting ten opzichte van het landschap;
1.23

extensieve (dag)recreatie

die vormen van recreatie die in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving zoals
wandelen en fietsen en die in principe plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang en niet
gericht zijn op het verstrekken van nachtverblijf;
1.24

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.25

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;
1.26

kampeermiddel

een onderkomen dat naar aard en inrichting is bedoeld voor recreatieve bewoning, maar zonder een
met de grond verbonden constructie en zonder plaatsgebonden karakter;
1.27

kampeerterrein

een terrein, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd om daarop gelegenheid
te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen;
1.28

landschappelijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door de waarneembare verschijningsvorm van
dat gebied;
1.29

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;
1.30

overkapping

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk met wanden
is omgeven;
1.31

paardrijbak

buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten, voorzien van een zandbed en al dan niet voorzien
van een omheining;
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1.32
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;
1.33

permanente bewoning:

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf;
1.34

productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;
1.35

seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische
aard plaatsvinden.
Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische
massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in
combinatie met elkaar;
1.36

voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een
weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;
1.37

voorgevelrooilijn

de lijn die horizontaal loopt door het buitenwerks vlak van de voorgevel, tot aan de perceelsgrenzen;
1.38

woning

een complex van ruimten dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
1.39

woonhuis

een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat;
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2

de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk
te stellen constructiedeel;
2.3

de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.4

de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde,
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.5

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk:
2.6

de afstand tot de (zijdelingse) perceelgrens:

tussen de (zijdelingse) grenzen van een bouwperceel en enig punt van het op dat bouwperceel
voorkomend gebouw, waar die afstand het kortst is.
2.7

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.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3

3.1

Bestemmingsregels

Natuur

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. natuur;
b. bestaande bossen en bosbouw;
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, natuurlijke en
landschappelijke waarden;
d. cultuurgrond, waarbij het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke
waarden, zoals houtwallen, houtsingels en bosschages, worden nagestreefd;
met daaraan ondergeschikt:
e. extensieve dagrecreatie;
f. bijenkasten;
met daarbij behorende:
g.
gebouwen ten behoeve van het beheer en onderhoud van bos- en natuurgebieden;
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
i. voet- en fietspaden, alsmede overige infrastructurele voorzieningen;
j. nutsvoorzieningen;
k. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder waterberging;
l.
sloten, beken, poelen en daarmee gelijk te stellen water.
3.2

Bouwregels

Op de voor 'Natuur' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten
dienste van de bestemming worden gebouwd.
3.2.1

Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte van een bijenstal bedraagt niet meer dan 10 m 2, terwijl de goot- en bouwhoogte
respectievelijk ten hoogste 2,5 m en 3 m bedragen;
b. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt ten minste 5 m, dan wel de
bestaande afstand indien deze minder is;

3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m.
3.3

Specifieke gebruiksregels

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 gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
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b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de
productiegebonden detailhandel;
c. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten, met uitzondering van tijdelijke opslag van
landbouwproducten, niet zijnde mest (maximaal zes maanden per jaar);
d. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten behoeve van
een permanent ander gebruik;
e. het aanleggen van drainage.
3.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van de volgende werken,
geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
1. het af- en/of vergraven van gronden;
2. het verwijderen van bomen en/of houtgewas voor zover niet geregeld in de Boswet en de
krachtens deze wet gestelde voorschriften, alsmede de verwijdering van bodem- en
oevervegetaties;
3. het aanplanten van bomen en/of houtgewas, voor zover niet geregeld in de Boswet en de
krachtens deze wet gestelde voorschriften;
4. het graven, baggeren en/of verdiepen en verbreden van beken, plassen, sloten en/of andere
watergangen en/of -partijen;
5. het dempen van beken, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;
6. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
7. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
8. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van extensieve dagrecreatie;
9. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of
communicatieleidingen.
b. Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale (en planmatig) onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan;
3. die dienen ten behoeve van de uitvoering van het in bijlage 1 opgenomen plan Beheer- en
inrichtingsplan.
c. De in lid 3.4, sub a genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke, de geomorfologische,
cultuurhistorische en de archeologische waarden.
d. Voor de in lid 3.4, sub a, onder 1 tot en met 5 genoemde activiteiten zullen uitsluitend
vergunningen worden verleend als de activiteiten worden uitgevoerd in het kader van
natuurbeheer.
e. Indien de vergunning gevolgen kan hebben voor de waterhuishouding, wordt de aanvraag voor
de omgevingsvergunning voorgelegd aan het betreffende waterschap met het verzoek de
aanvraag te voorzien van een deskundigenadvies.
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Artikel 4

4.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan huis verbonden beroep of
kleinschalige bedrijfsactiviteit, dan wel mantelzorg;
met daarbij behorende:
b. gebouwen;
c. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;
d. tuinen, erven en terreinen;
e. nutsvoorzieningen;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. wegen, paden en parkeervoorzieningen;
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2

Bouwregels

Op de tot 'Wonen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste
van de bestemming.
4.2.1

Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. indien een bouwvlak is aangegeven, mag een hoofdgebouw uitsluitend in het bouwvlak worden
gebouwd;
c. het aantal woningen per bestemmingsvlak bedraagt ten hoogste één;
d. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt ten minste 3 m, dan
wel de bestaande afstand indien deze minder is;
e. de inhoud van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 750 m 3, exclusief kelder en inclusief aanen uitbouwen, of de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt;
f. de goothoogte bedraagt ten minste 0,5 m en ten hoogste 4,5 m;
g. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 10 m;
h. de dakhelling bedraagt ten minste 25° en ten hoogste 60°;
i. de toegang van buitenaf voor een kelder mag maximaal 1/3 van de gevelbreedte bedragen.
4.2.2

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden ten minste 3 m achter de naar de
weg(en) gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, dan wel het verlengde daarvan gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw
bedraagt ten hoogste 100 m 2;
c. de goothoogte bedraagt ten hoogste 4,5 m.
4.2.3

Bouwwerken geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1
m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op erven die grenzen
aan openbaar toegankelijk gebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten
hoogste 1 m bedraagt;
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b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m.
4.3

Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a.
lid 4.2.1, sub d, en worden toegestaan dat de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens wordt
verkleind tot 0 m;
b. lid 4.2.1, sub f, en worden toegestaan dat de goothoogte wordt verhoogd tot ten hoogste 6 m;
c. lid 4.2.1, sub h, en worden toegestaan dat de dakhelling wordt verkleind tot 0º;
d. lid 4.2.2, sub b, en worden toegestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen en
overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot een oppervlakte van ten hoogste 250 m 2,
met dien verstande dat:
1. er sprake is van eigendom van gronden ter grootte van minimaal 5.000 m² grond, direct
aansluitend aan het bouwperceel;
2. deze afwijkingsmogelijkheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van stalruimte voor
dieren en/of de opslag van materieel dat gebruikt wordt voor het onderhoud van de eigen
gronden;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de
woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van
de aangrenzende gronden.
4.4

Specifieke gebruiksregels

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 gedeelten van gebouwen voor bedrijfsdoeleinden anders dan een aan huis
verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteit;
b. het gebruik van gedeelten van gebouwen voor de uitoefening van een aan huis verbonden
beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van het woonhuis, met
dien verstande dat één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroep-/bedrijfsvloeroppervlakte in een hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen, meer
bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan 45 m² bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
c. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning;
d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van permanente bewoning;
e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden,
alsmede met uitzondering van een bed and breakfast in het hoofdgebouw;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de
productiegebonden detailhandel;
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten;
h. de aanleg van paardrijbakken.
4.5

Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. lid 4.4, sub c, en worden toegestaan dat een hoofdgebouw wordt gebruikt door meer dan één
huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van
een tweede (huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in meerdere
woningen;
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal
van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
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4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen er geen toename
van het aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in
die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
6. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
b. lid 4.4, sub e, en worden toegestaan dat vrijstaande bijgebouwen worden gebruikt voor een bed
and breakfast, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in
die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
2. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van omliggende
gronden;
c. lid 4.4, sub e, en worden toegestaan dat een kampeerterrein voor kleinschalig kamperen op het
bouwperceel wordt aangelegd, met dien verstande dat:
1. er maximaal 25 kampeerplaatsen zijn toegestaan, gedurende het kampeerseizoen van 15
maart tot en met 31 oktober;
2. er één trekkershut met een oppervlakte van maximaal 10 m 2 en een bouwhoogte van 3 m is
toegestaan;
3. er ten behoeve van een zorgvuldige landschappelijke inpassing een erfinrichtingsplan,
afgestemd op de landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan, wordt
opgesteld;
4. tevens kan een theeschenkerij worden toegestaan bij een kleinschalig kampeerterrein, mits:
de theeschenkerij in de bestaande gebouwen wordt gerealiseerd; er alleen koffie, thee en
alcoholvrije dranken worden geschonken;
d. lid 4.4, sub h, en worden toegestaan dat de gronden ten behoeve van een paardrijbak worden
gebruikt, mits:
1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast in aansluiting op de bestaande
bebouwing;
2. ten hoogste één paardrijbak wordt aangelegd met een oppervlakte van maximaal 1.200 m 2;
3. de bouwhoogte van de omheiningen van paardrijbakken ten hoogste 1,8 m zal bedragen, met
dien verstande dat de afrasteringen en omheiningen transparant zullen worden vormgegeven;
4. een minimale afstand van 30 m wordt aangehouden tot woningen of (agrarische) bedrijven
van anderen en overigens ook geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden;
5. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijbak en overige
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 4 m en 3 m bedragen;
6. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan landschappelijke,
natuurlijke, geomorfologische en archeologische waarden.
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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.
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Artikel 6

Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, anders
dan waar dit krachtens de bestemming of aanduiding is toegestaan;
b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een
seksinrichting;
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en
bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming
toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
d. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, festiviteiten,
manifestaties, en horecaterreinen en/of standplaatsen voor detailhandel, indien die activiteiten
een aaneengesloten periode van meer dan 14 dagen omvatten;
e. het storten van puin en afvalstoffen;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van nietperceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen.
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Artikel 7

Algemene aanduidingsregels

7.1

Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

7.1.1

Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding ‘Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied’ geldt dat deze gronden
zijn aangewezen voor de bescherming en veiligstelling van de kwaliteit van het grondwater.
7.1.2

Bouwregels

Er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
7.1.3

Afwijken van de bouwregels

In afwijking van het bepaalde in lid 7.1.2 mogen er bouwwerken ten dienste van de onderliggende
bestemmingen en ten dienste van de grondwaterwinning worden gebouwd, mits de kwaliteit van het
grondwater daardoor niet wordt geschaad.
7.1.4

Specifieke gebruiksregels

Het is niet toegestaan -door middel van de in dit plan opgenomen flexibiliteitsbepalingen- wijzigingen
aan te brengen in het toegestane gebruik van de gronden, uitgezonderd indien het vormen van
gebruik betreffen die harmoniëren met de functie voor de drinkwatervoorziening als vermeld in bijlage
2, Functies en waterwinning, behorende bij de regels.
7.1.5

Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 7.1.4, mits vooraf advies
wordt ingewonnen bij de provincie Overijssel, voor een verruiming van het toegestane gebruik ten
behoeve van grote en grootschalige risicovolle activiteiten/functies als vermeld in bijlage 2, Functies
en waterwinning, behorende bij de regels, mits:
a. deze functie voldoet aan de eis van een goede ruimtelijke ordening;
b. de risico’s op de verontreiniging van het grondwater niet worden vergroot en de
grondwaterkwaliteit niet verminderd.
7.1.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de bij de
andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
1. het indrijven van voorwerpen in de bodem zoals damwanden, diepwanden of schermen,
alsmede het verwijderen van deze voorwerpen;
2. het maken en/of het buiten gebruik stellen van boorputten;
3. het realiseren van ondergrondse bouwwerken;
4. het realiseren van funderingswerken dieper dan 1 m beneden peil, zoals het aanbrengen van
palen in de grond;
5. het draineren, afgraven of vergraven van gronden;
6. het graven, vergraven of dempen van sloten.
b. Het in lid 7.1.6, sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:
1. die het normale onderhoud en/of beheer betreffen;
2. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
3. waarvoor op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan een omgevingsvergunning is
verleend;
4. die dienen ten behoeve van de uitvoering van het in bijlage 1 opgenomen plan Beheer- en
inrichtingsplan.
c. De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien door die werken en
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werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de
kwaliteit van het grondwater niet onevenredig wordt aangetast.
7.2

Milieuzone - intrekgebied

7.2.1

Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding ‘Milieuzone - intrekgebied’ geldt dat deze gronden zijn aangewezen
voor de bescherming en veiligstelling van de kwaliteit van het grondwater.
7.2.2

Bouwregels

Er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
7.2.3

Afwijken van de bouwregels

In afwijking van het bepaalde in lid 7.2.2 mogen er bouwwerken ten dienste van de onderliggende
bestemmingen en ten dienste van de grondwaterwinning worden gebouwd, mits de kwaliteit van het
grondwater daardoor niet wordt geschaad.
7.2.4

Specifieke gebruiksregels

Het is niet toegestaan –door middel van de in dit plan opgenomen flexibiliteitsbepalingen– wijzigingen
aan te brengen in het toegestane gebruik van de gronden, uitgezonderd indien het vormen van
gebruik betreffen die harmoniëren met de functie voor de drinkwatervoorziening als vermeld in bijlage
2, Functies en waterwinning, behorende bij de regels.
7.2.5

Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 7.2.4, mits vooraf advies
wordt ingewonnen bij de provincie Overijssel, voor een verruiming van het toegestane gebruik ten
behoeve van grote en grootschalige risicovolle activiteiten/functies als vermeld in bijlage 2, Functies
en waterwinning, behorende bij de regels, mits:
a. deze functie voldoet aan de eis van een goede ruimtelijke ordening;
b. de risico’s op de verontreiniging van het grondwater niet worden vergroot en de
grondwaterkwaliteit niet verminderd.
7.2.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de bij de
andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
1. het indrijven van voorwerpen in de bodem zoals damwanden, diepwanden of schermen,
alsmede het verwijderen van deze voorwerpen;
2. het maken en/of het buiten gebruik stellen van boorputten;
3. het realiseren van ondergrondse bouwwerken;
4. het realiseren van funderingswerken dieper dan 1 m beneden peil, zoals het aanbrengen van
palen in de grond;
5. het draineren, afgraven of vergraven van gronden;
6. het graven, vergraven of dempen van sloten.
b. Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:
1. die het normale onderhoud en/of beheer betreffen;
2. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
3. waarvoor op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan een omgevingsvergunning is
verleend;
4. die dienen ten behoeve van de uitvoering van het in bijlage 1 opgenomen plan Beheer- en
inrichtingsplan.
c. De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien door die werken en
werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de
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kwaliteit van het grondwater niet onevenredig wordt aangetast.
7.3

reconstructiewetzone - verwevingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' geldt dat verschuiving, dan
wel uitbreiding van de intensieve veehouderij voor bestaande bedrijven mogelijk is, mits de ruimtelijke
kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten.
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Artikel 8

Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de
oppervlakte- en inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;
b. de bestemmingsregels voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve
van zend-, ontvangst- en antennemasten, mits:
1. de antenne niet kan worden geplaatst op een bestaand hoog bouwwerk, zoals een
hoogspanningsmast, een reclamemast, een torensilo, of een daarmee gelijk te stellen hoog
bouwwerk;
2. de antenne wordt geplaatst in aansluiting op grote infrastructuurlijnen;
3. de mast radiografisch noodzakelijk is;
4. de hoogte van een mast, inclusief antenne, ten hoogste 40 m zal bedragen;
5. is aangetoond dat er geen ontoelaatbare verstoring van de radarsystemen van de Koninklijke
Luchtmacht plaatsvindt; dit radarverstoringsonderzoek moet worden uitgevoerd indien de
mast hoger is dan 85 m ten opzichte van N.A.P.;
6. het aantal masten binnen de gemeente niet meer bedraagt dan strikt noodzakelijk is voor de
realisatie van een adequaat dekkend netwerk van voldoende capaciteit conform het
Plaatsingsplan, zoals vastgesteld door het Rijk, de VNG en de gezamenlijke mobiele
telefoonaanbieders;
7. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en
landschappelijke waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
c. het bestemmingsplan ten behoeve van (bouw)projecten voor aanleg van nieuwe en aanpassing
van bestaande water- en groenvoorzieningen, alsmede aanpassing van bestaande
wegvoorzieningen, mits deze kleinschalig zijn, niet samenhangen met een nieuwe planmatige
uitbreiding en mits het karakter van de bestaande voorziening c.q. weg niet verandert;
d. het bestemmingsplan ten behoeve van (bouw)projecten voor openbare (nuts)voorzieningen,
religieuze voorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer of het wegverkeer, alsmede
voorzieningen ten behoeve van recreatief medegebruik en natuurbeheer met een maximum
oppervlakte van 75 m2, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan of onevenredige hinder of beperkingen
oplevert voor aangrenzende of nabij gelegen functies of bestemmingen;
2. geen sprake is van onevenredige aantasting of afbreuk van natuur en landschap;
3. naar aard en schaal past in de stedenbouwkundige structuur en omgeving;
e. het bepaalde in de regels over de aan te houden afstand tot de zijdelingse perceelgrens en kan
een kleinere afstand worden toegestaan, mits dit geen onevenredige hinder of beperkingen
oplevert voor aangrenzende functies of bestemmingen.
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Artikel 9

9.1

Overige regels

Aanvullende werking welstandscriteria

De in het plan geboden ruimte ten aanzien van de situering en de maatvoering van bouwwerken, kan
nader worden ingevuld door de in de Woningwet bedoelde welstandscriteria.
9.2

Natuurtoets

Bij toepassing van de bevoegdheid middels een omgevingsvergunning af te wijken en van
wijzigingsbevoegdheden in dit bestemmingsplan dient voordat een omgevingsvergunning wordt
verleend, dan wel een wijzigingsplan wordt vastgesteld, te zijn aangetoond dat op voorhand
redelijkerwijs is te verwachten dat:
 een Natuurbeschermingswetvergunning, indien vereist, kan worden verleend;
 een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet, indien vereist, kan worden verleend.
9.3

Landschapstoets

Voordat voor ontwikkelingen binnen gebieden die zijn aangewezen als Nationaal Landschap:
 een omgevingsvergunning wordt verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan;
 een omgevingsvergunning wordt verleend voor werken en werkzaamheden;
 een wijzigingsplan wordt vastgesteld;
dient afstemming plaats te vinden met het landschappelijk afwegingskader zoals dat vastgelegd is
voor het Nationaal landschap en in de regionale en gemeentelijke uitwerkingsplannen.
9.4
Parkeren
a. Bij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of afwijken van dit bestemmingsplan ten
behoeve van wijziging van gebruik of uitbreiding van een bouwwerk, dient, onverminderd het
bepaalde elders in de regels van dit plan, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in
voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op het onbebouwde
terrein dat bij dat gebouw behoort conform de richtlijnen van de CROW-publicatie Kencijfers
parkeren en verkeersgeneratie" (publicatie 312, oktober 2012).
b. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
onder a:
1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende
bezwaren stuit; of
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte
wordt voorzien.
c. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning gemotiveerd afwijken van het
bepaalde onder a ten aanzien van de richtlijnen van de CROW-publicatie Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie" (publicatie 312, oktober 2012) en hierop volgende publicaties.
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Hoofdstuk 4
Artikel 10

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

10.1
Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. 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 is tenietgegaan.
b. Bij een omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het eerste lid voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
c. 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.
10.2
Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het 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.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten
hervatten.
d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan "Nitertweg".
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Bijlage bij de regels
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Bijlage 1
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Inleiding
1.2 Algemeen
De gemeente Losser heeft Lycens b.v. uit Oldenzaal gevraagd een visie te ontwikkelen voor de
toekomstige inrichting en beheer van de voormalige visvijver/ijsbaan aan de Nitertweg in Losser.
Natuurbank Overijssel heeft vervolgens van de Lyces de opdracht gekregen deze visie op te stellen.
Aanleiding voor het opstellen van het plan is de concrete wens van de gemeente om de oude
clubgebouwen op het perceel te slopen in ruil voor een bouwkavel in de zuidoosthoek van het
perceel en het gebied recreatief toegankelijk/-beleefbaar te maken voor de inwoners van de
woonkern Losser.
In voorliggend plan wordt een visie gepresenteerd welke daaraan invulling geeft. Daarbij is rekening
gehouden met de aanwezige natuur- en landschapswaarden en de potenties voor versterking van
deze waarden. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar het naastgelegen natuurgebied welke in
eigendom en beheer is van de Vereniging tot behoud van natuurmonumenten (verder
Natuurmonumenten genoemd). Het functioneel aaneenschakelen van beide percelen behoorde tot
de mogelijkheden.
Achtereenvolgens wordt het gebied nader gepresenteerd, wordt ingegaan op de (a)biotische
kenmerken, - kwaliteiten en – potenties, worden uitgangspunten en wordt de visie gepresenteerd.
Het rapport wordt afgesloten met een beheer- en inrichtingsplan.

1.2 Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen in de oksel Nitertweg-Broekhoekweg, net ten westen van de dorpskern
van Losser. Het is gelegen in het buitengebied. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan de
dorpskern van Losser. Op onderstaande luchtfoto wordt de ligging van het plangebied met de cirkel
aangeduid.

2

1.3 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat uit een voormalige schaatsbaan annex visvijver omzoomd door een
houtsingel. Recent zijn de diepere delen gedeeltelijk gedempt met grond. Hierdoor is een ovale,
plaatselijk ondiepe plas (0,4 – 1 meter) ontstaan, afgewisseld met diepere (1,5-2 meter) delen. Onder
het wateroppervlak ik een kunststof folie aanwezig welke op verschillende plaatsen doorboord is. De
plas valt in droge periodes (gedeeltelijk) droog waardoor pitrus, riet, lisdodde, rietgras en zelfs elzen
plaatselijk boven het water uitsteken. Westelijk van de voormalige visvijver ligt een poel in een
hooiland. Aan de westzijde grenst de poel aan opgaande beplanting. Het hooiland met de poel wordt
van de voormalige visvijver gescheiden door een houtsingel. De houtsingels rondom het plangebied
bestaan uit inheems plantmatriaal zoals wilg, boswilg, meidoorn, sleedoorn, ruwe berk, zomereik,
lijsterbes en vuilboom. Vanuit de randen van het perceel slaan her en der elzen vlakdekkend op.
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begrenzing van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele contour aangeduid.

Aanzicht van de ijsbaan.

4

Aanzicht op de poel en hooiland ten westen van de voormalige visvijver

5

2 Achtergrond; bodem en water
2.1 Bodem
Het plangebied ligt in een gebied waar keileemgronden dicht aan de oppervlakte komen. Langs de
zuidzijde van het plangebied grenst deze keileemformatie aan veldpodzolgrond (Hn21), in zuidelijke
richting overgaand in een esdek (Hoge zwarte enkeenrdgrond, zEZ23).
Het keileemdek heeft een grondwatertrap V en de veldpodzolgrond VI. De bijbehorende
grondwaterstanden zijn voor de GWT V een hoogste grondwaterstand <40 cm – maaiveld, resp. 4080 cm – maaiveld en de gemiddeld hoogste grondwaterstand is voor beide grondsoorten >120 cm –
maaiveld.

Bodemtypen in en rond het plangebied. Het plangebied wordt met de contour aangeduid.

2.2 Waterkwantiteit
Een kenmerk van een keileemdek is de gebrekkige verticale waterdoorletendheid. Met andere
woorden, op een keileemdek stagneert hemelwater in periodes met veelvuldige neerslag. De
aanwezigheid van het oppervlaktewater in de voormalige visvijver is kunstmatig op meerdere
vlakken. Door vergraven van de vijver is een soort ‘laagte’ gecreerd met een niet, of slecht
doorlatende ondergrond. Deze slechte- of matige water doorlatendheid is versterkt door het
aanbrengen van kunststoffolie. Hierdoor is een natuurlijke vijver gecreerd welke water heeft in
periodes met overvloedige neerslag. Echter, de ijsbaan wordt continu gevoed vanuit een bron welke
is gelegen aan de oostzijde van het perceel.
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Uitstroomopening van de bron welke water aanvoert aan de voormalige visvijver.

2.3 Waterkwaliteit
Om antwoord te krijgen op de vraag welk type water aanwezig is in het plangebied, is het water in
het plangebied onderzocht op drie paramaters. Te weten opgelost zuurstof (mg/l), zuurgraad (PH) en
elektrisch geleidend vermogen (µs/cm). Naast het water in het plangebied is ook het water in een
bermsloot, direct ten zuiden van het plangebied onderzocht. Op onderstaande verbeelding zijn de
meetpunten weergegeven.

1

5

6

2

4

3

Ligging van de meetpunten in en rond het plangebied.

Elektrisch geleidend vermogen (EGV)
De E.G.V. kan gebruikt worden bij het achterhalen van de herkomst van het water (zie boven). Door
de E.G.V. te plotten tegen de Ion-Ratio wordt ook duidelijk of de hoge E.G.V. is toe te schrijven aan
brakwaterinvloed. Zoals al gezegd, duiden hoge E.G.V. waarden op de aanwezigheid van veel
opgeloste stoffen (totale hoeveelheid opgelost ionen), maar zeggen niets over de aard ervan. Zo kan
een hoge E.G.V. veroorzaakt worden door calcium, maar ook door sulfaat, nitraat, natrium of
chloride, waarvan de laatste twee te wijten zijn aan vervuiling of brakwaterinvloed.
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pH
De pH of zuurgraad van het water bepaald o.a. of gebonden koolzuur (CO2) vooral als bicarbonaat
(pH ligt onder neutrale bereik) of als carbonaat (pH hoog) aanwezig is; als de CO2 alleen ongebonden
aanwezig is, zal de pH lager dan 4,3 zijn. Welke pH een water heeft hangt voornamelijk af van de
verhouding CO2/bicarbonaat. Bij goed gebufferd grondwater ligt de pH meestal in de buurt van het
neutrale bereik (pH 6,5-7,5) terwijl in zacht CO2-rijk water de pH waarden aanneemt van 5-6 of zelfs
tot 4, Daarentegen kan de pH in carbonaatrijk waarde een waarde van 9 bereiken.
Door algengroei, en de daarmee gepaard gaande CO2 behoefte c.q. onttrekking, stijgt of daalt de pH.
Een vergelijkbaar fenomeen treedt op gedurende een etmaal; waterplanten verbruiken CO2 en
verhogen de pH.

Opgelost zuurstof
De oplosbaarheid van zuurstof bij 25oC en een druk van 1 bar ligt bij 40 mg O2 per kilogram water. In
lucht met een normale samenstelling is de zuurstof-partiaaldruk circa 0,2 atm. Dit zorgt ervoor dat
zich in water dat in contact met lucht (met een luchtdruk van 1 bar en dus een zuurstof-partiaaldruk
van 0,2 bar) staat, 40.0,2 = 8 mg O2/kg oplossen. De oplosbaarheid van zuurstof is sterk afhankelijk
van de temperatuur en neemt bij hogere temperaturen af. Ook het gehalte aan opgeloste
substanties heeft een averechtse werking op de oplosbaarheid van zuurstof – stijgt het, neemt de
oplosbaarheid af. Zo heeft zuurstof in bijvoorbeeld zeewater, afhankelijk van de temperatuur, een
circa 1-3 mg/L lagere oplosbaarheid dan in zoetwater.

Meetresultaten en analyse
In onderstaande tabel worden de meetresultaten weergegeven. Zoals uit de meetresultaten van het
elektrisch geleidend vermogen te lezen valt, is er een verschil tussen de voormalige visvijver en de
poel ten westen van de visvijver. De voormalige visvijver is hoofdzakelijk grondwater gevoed,
vermoedelijk met grondwater met een lange verblijftijd in de bodem, aangevuld met hemelwater. De
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beperkte hoeveelheid opgelost zuurstof (2,50 mg/l) geeft aan dat het geen oppervlaktewater van
elders is dat wordt opgepomt. De herkomst van dit water is duidelijk; deze wordt aangevoerd door
enerzijds toetredend kwelwater in het plangebied en door de aanvoer van grondwater uit de bron
De poel ten westen van de visvijver wordt gevoed door grondwater met een korte of matig lange
verblijftijd, vermengd met regenwater. De op één na hoogste score van meetpunt 3, kan mede
veroorzaakt zijn door opgeloste mineralen van aangrenzende cultuurgronden.
De pH-waarde van alle wateren is neutraal. Het bevindt zich tussen 6,56 (punt 5) en 7,16 (punt 4). Uit
de pH-waarde van het ven (pH 7,0) valt te concluderen dat het ven deels gevoed wordt door
gebufferd grondwater omdat regenwater in de regel een pH van 6,5 heeft. Overigens kan de pHwaarde ook beïnvloed worden door planten en eventueel aanwezig dood plantmateriaal.

Punt
1
2
3
4
5
6

GlG
919 µs/cm
515 µs/cm
816 µs/cm
659 µs/cm
584 µs/cm
188 µs/cm

PH
6,56
6,66
6,79
7,16
6,46
7,02

O2
3,24 mg/l
2,50 mg/l
5,40 mg/l
4,32 mg/l
2,39 mg/l
8,45 mg/l

Meetresultaten van zes watermonsterpunten.

De relatief gebufferde situatie aan de zuidrand van het plangebied kan veroorzaakt worden door
uittredend gebufferd kwelwater. Dit is regionale kwel met een lange verblijftijd in de boden. De
aanwezigheid van kwelindicatoren als Dotterbloem en holpijp bevestigen dit. De aanwezigheid van
een olieachtig laagje dat gevormd wordt door ijzer bacteriën en het neerslaan van ijzerverbindingen
wijzen daarop. Deze kwelindicatoren zijn ook zichtbaar langs de zuidrand van de visvijver.
Op welke wijze de bron aan de westzijde van de visvijver water levert is niet duidelijk. Er vindt geen
actieve bronbemaling plaats. Het lijkt erop dat deze bron op natuurlijke wijze water levert.

Conclusie
De herkomst van het water in het plangebied is hoofdzakelijk afkomstig van dieper matig tot zwak
gebufferd grondwater. Beide wateren worden beïnvloed door toestromend ijzerrijk en gebufferd
kwelwater welke aan de rand van het plateaurand aan de oppervlakte komt. Uittredend, ijzerrijk
kwelwater is zichtbaar in de bermsloot langs de Nitertweg en aan de zuidoever van de voormalige
visvijver. De kwaliteit van het toegestroomde water is goed; het leidt in de voormalige visvijver op
geen enkele plek tot eutrofiëring en de daarbij gepaard gaande algenbloei of aanwezigheid van
bijbehorende plantensoorten.
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3 Natuur en landschapswaarden
De voormalige visvijver is landschappelijk gezien een vreemd element. Het is een door
mensenhanden gecreëerd landschapselement welke in de huidige vorm ook slechts in stand kan
blijven door een actief beheer, in het bijzonder door de toestroom van water. De bijzondere
natuurwaarden in het natuurgebiedje ten westen van de ijsbaan kunnen slechts behouden blijven
door een actief hooilandbeheer (maaien en afvoeren). Rond de visvijver wordt geen maaibeheer
toegepast. Dit is mogelijk de reden voor het verdwijnen van enkele bijzondere plantensoorten uit het
gebied.
Vanwege de bijzondere bodemkundige en hydrologische situatie treffen we in het hooiland ten
westen van de voormalige ijsbaan een bijzondere vegetatie aan met wijdbloeiende rus,
moerasweegbree en draaggentiaan. Deze soorten zijn typerend voor pioniervegetaties op
voedselarme zand- en leemgrond (de zogenaamde Draadgentiaan-associatie).Tot voor kort (1993)
werden deze soorten ook aan de oostzijde van de voormalige ijsbaan aangetroffen 1. Tijdens recent
onderzoek in 2006 zijn deze soorten niet meer aangetroffen 2. Mogelijk betreft het verwarring met
het naastgelegen perceel.
In de poel is de kamsalamander vastgesteld. Het is onbekend of deze ook in de voormalige ijsbaan
voor komt, maar gelet op de biotoopkenmerken, dan is het aannemelijk dat deze soort hier ook voor
komt. Met name de ondiepe randen, waar vis mogelijk afwezig is of in lage dichtheden voorkomt,
vormt een geschikt biotoop. Tot de broedvogels van het plangebied behoren soorten van jonge
houtige opstanden als Fitis, Tuinfluiter en Zomertortel terwijl watervogels als Meerkoet, Wilde eend
en de Dodaars op de vijver aanwezig zijn.
De poel en het hooiland behoren tot de zeer waardevolle natuurgebieden van Losser. Deze status
ontleent het gebiedje aan de aanwezigheid van een voortplantingslocatie van de kamsalamander en
de groeiplaats van bijzonder zeldzame planten. Langs de oevers van de ijsbaan kwamen tot voor kort
bijzondere plantensoorten voor. Het ontbreken van specifiek beheer hebben er mogelijk tot geleid
dat deze soorten verdwenen of niet zichtbaar aanwezig zijn. Mogelijk is de kamsalamander wel
aanwezig in het water. De vijver behoort tot één van de weinige broedplaatsen van de Dodaars in
Losser en omgeving.

1
2

Provincie Overijssel (2006) & landelijke vegetatiedatabank
Ecogroen, rapport nummer 6235.
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Draadgentiaan (links) en moerasweegbree. Beide soorten komen voor in het plangebied.

Dodaars (links) en Waterhoen; schuwe moerasvogels die in het plangebied voorkomen.

Kamsalamander(bron:Ravon)
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4. Randvoorwaarden voor inrichting
Aanleiding voor het opstellen van deze visie is het voornemen van de gemeente Losser (eigenaar) om
een woningbouwlocatie te ontwikkelen in de zuidoosthoek van het perceel en het overige gebied in
te richten en te beheren als natuurgebied, met een belevingswaarde voor de inwoners van Losser.

Woningbouwlocatie
Als mogelijke woningbouwlocatie is een perceel in de zuidoosthoek aangeduid. Op onderstaande
kaart wordt deze aangeduid. De exacte omvang en begrenzing van deze woningbouwlocatie is niet
strikt, zolang de aanvoer van water vanuit de bron gehandhaafd blijft. De bronlocatie wordt met de
ster aangeduid.

Begrenzing potentiele woningbouwlocatie

Recreatieve ontsluiting
De wijze van ‘beleving’ van het terrein door bezoekers is niet vooraf vastgelegd door de
initiatiefnemer. Deze dient afgestemd te worden met de toekomstige inrichting van het terrein
waarbij rekening gehouden wordt met de bijzondere ecologische kwaliteiten van het gebied.
Oplossen knelpunt paddentrek
Ieder voorjaar trekken er padden vanuit de overwinteringsgebieden te zuiden van de vijver naar de
vijver om zich voort te planten. Om de voortplantingslocatie te bereiken moeten de beesten de
Nitertweg oversteken. Tijdens deze oversteek werden in het verleden veel padden doodgereden
door (gemotoriseerd) verkeer. Dit is eenvoudig te verhelpen door een faunapassage onder de
Nitertweg aan te leggen.
Één gebied
De voormalige visvijver en het natuurgebied ten westen ervan, zijn fysiek gescheiden van elkaar door
een houtsingel. Uitgangspunt bij het opstellen van de inrichtingsvisie is een beschouwing van beide
terreinen als één natuurgebied. Door een open verbinding te creëren tussen beide waterpartijen kan
het ven aan de westzijde gevoed worden met kwelwater uit de bron.
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5. Potenties en knelpunten
5.1 Potenties
Wanneer we kijken naar de (a)biotische omstandigheden en de flora- en faunawaarden in en rond
het gebied, dan zijn onderstaande potenties aan de orde;
•
•
•
•
•
•

Duurzaam behoud en uitbreiding van pioniervegetatie op voedselarme zand- en leemgrond
(de zogenaamde Draadgentiaan-associatie);
Duurzaam behoud en uitbreiding van het vaste leefgebied van bijzondere amfibieën (zoals
Kamsalamander);
Duurzaam behoud van waardevol leefgebied van libellen;
Mogelijk vestiging van de Boomkikker;
Behoud van broedvogels van moeras en open water, specifiek Dodaars en Waterhoen
Incidentele vestiging van Porseleinhoen, Klein-, Kleinst Waterhoen

m.b.v. recreatie
• Beleving van vochtig hooiland en moeras vanaf paden/plateau
Met name de mogelijkheid om het areaal van de pioniervegetatie op voedselarme zand- en
leemgrond te vergroten maakt voorliggend plan tot een zeer bijzondere plan. De inrichting en beheer

De boomkikker; een mogelijk toekomstige bewoner van het plangebied.

5.2 Knelpunten
Naast het versterken van de natuurwaarden in het gebied door het vergroten van het areaal vochtig
hooiland en biotoop voor watervogels, libellen en amfibieën, zijn er twee knelpunten die opgelost
moeten worden. Dit zijn de uitlaat van vijver naar de beek ten noorden ervan en de aanleg van een
amfibieënpassage onder de Nitertweg.
Amfibieën
Tijdens de voorjaarstrek werden in het verleden padden soms vrij massaal doodgereden op de
Nitertweg. Door de inzet van vrijwilligers probeert men het aantal verkeersslachtoffers te
verminderen. Dit is echter geen duurzame oplossing. Door een amfibieenpassage onder de Nitertweg
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aan te leggen, in combinatie met een amfibieënscherm om de beesten er naar toe te geleiden, wordt
de padden een veilige oversteek geboden.

Uitlaat
Aan de noordzijde van de vijver is een uitlaat aanwezig. Via deze uitlaat stroomt water via een
cascade naar de beek die ten noorden van de vijver stroomt. De uitlaat heeft drie standen. Één stand
om de vijver droog te leggen, een zomerpeil (het visvijverpeil) en een winterpeil (het schaatspijl). In
de nieuwe situatie is slechts één peil wenselijk en dat is het zomerpijl. De mogelijkheid om water op
te stuwen is niet schadelijk, maar de mogelijkheid om het gebied te ontwateren kan in de toekomst
mogelijk tot problemen leiden als deze ongewild open gaat. De uitstroom om het gebied te
ontwateren mag onklaar gemaakt worden.

Uitlaat van de vijver. Via deze uitlaat stroomt overtollig water naar de beek te noorden van de vijver.

Locatie uitlaat. Deze wordt met de cirkel aangeduid.
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6. De visie
In onderstaande verbeelding wordt de inrichtingsvisie van het gebied gepresenteerd. Uitgegaan
wordt van het aaneenschakelen van de visvijver en het natuurgebied ten westen ervan, het
uitbreiden van het areaal hooiland, behoud van een deel van het open water en een afsplitsing van
een deel van het terrein t.b.v. woningbouw. Het terrein wordt ‘beleefbaar’ gemaakt via een
belvedère, welke toegankelijk is vanaf de Nitertweg. Het terrein zelf is ontoegankelijk (diep water) of
te kwetsbaar voor recreatieve betreding (met name groeiplaatsen bijzondere vegetaties).
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7. Inrichtingsmaatregelen
Om te komen tot het wenselijke eindbeeld dienen de volgende werkzaamheden uitgevoerd te
worden. Op onderstaande afbeelding worden de maatregelen weergegeven.

1. Gedeeltelijk dempen vijver
Om het areaal vochtig hooiland te vergroten wordt een deel van de vijver dichtgestort met schoon
zand. Op het oostelijke deel ligt zand opgeslagen. Dit lijkt teelaarde. Deze grond is ongeschikt om de
vijver te dempen vanwege (vermoedelijk) hoge concentraties fosfaat en stiktof. Deze grond kan
wellicht benut worden bij de aanleg van de bouwkavel aan de oostzijde. Grond met keileem is wel
geschikt.

Aanzicht op de westzijdel. Deze wordt gedeeltelijk gedempt. De opgeslagen grond aan de westzijde is ongeschikt om te
benutten voor de demping; deze kan wellicht gebruikt worden om het bouwperceel op te hogen.
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2. Rooien beplanting
Om de vijver en de bestaande poel aan de westzijde tot één functioneel natuurgebied te maken,
wordt een deel van de bestaande houtsingel gerooid.

3. Aanleg amfibieëntunnel
Om padden een veilige oversteek te bieden tijdens de voorjaarstrek naar de vijver wordt een
amfibieëntunnel aangelegd, die de zuidelijke graslanden verbindt met de vijver. Omdat de
faunapassage gericht is op padden en niet op verschillende soorten kleine zoogdieren, worden er
geen bijzondere eisen aan de passage gesteld. Een rij betonduikers volstaat ook. Belangrijk voor het
goed functioneren van de passage zijn de volgende uitgangspunten:
• De tunnel ligt droog (er mag geen water in staan;
• Aan de zuidzijde van de Nitertweg staat een raster die de padden naar de passage leidt;
• Vrije in – en uitgang van de passage voor padden

Voorbeelden van een faunapassage o.a. geschikt voor padden.

4. Aanleg wandelpad/belvedère
Om het gebied ‘beleefbaar’ te maken voor de bewoners van Losser is de aanleg van een wandelpad
en een uitzichtpunt (belvedère) voorzien. De ligging van het wandelpad is een bewuste keuze. Er is
niet gekozen voor het aanleggen van een wandelpad rondom, vanwege de privacy van de woning en
de fysieke moeilijkheid om een wandelpad aan te leggen langs de noordzijde van het gebied. Langs
de noordzijde ligt een hakhoutsingel welke bijna direct aan het water grenst. Om een wandelpad aan
te leggen zal een deel van de vijver gedempt moeten worden.
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Het westelijke deel van het gebied bestaat uit nat hooiland. Dit zijn kwetsbare vegetaties die zich niet
lenen om als honden uitlaatgebied te fungeren. Er is daarom niet gekozen voor de aanleg van een
wandelpad door het hooiland maar langs de zuidzijde van het gebied, net ten noorden van de
hakhoutsingel. Om het gebied voor de geïnteresseerde natuurliefhebber toegankelijk te maken,
wordt een struinpad aangelegd. Een struinpad bestaat uit een beloopbare strook, uitgemaaid in het
grasland. Een struinpad is uitsluitend toegankelijk voor wandelaars. Loslopende honden zijn niet
toegestaan in het gebied.
Aan de zuidzijde van het perceel wordt een belvedère aangelegd. Deze bestaat uit een verhoging
door opgebracht zand met een hoogte van ca. 1m1 boven het maaiveld. Op de belvedère worden
bankjes en een informatiepaneel geplaatst. Op het paneel wordt informatie gegeven over het
gebied.

Voorbeeld van een informatiebord (links) en een struinpad. Toegankelijke natuur via natuurlijke paden.

Op de belvedère worden bankjes geplaatst (bron: SBB)

5. Verwijderen verlichting
In het plangebied staan enkele lichtmasten. Deze hebben in de nieuwe situatie geen functie meer en
vormen een ontsierend element. De lichtmasten mogen verwijderd worden.
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Één van de lichtmasten in het gebied; deze dienen verwijderd te worden.

6. Verplaatsen uitlaat
De uitlaat van de vijver is gelegen in het oostelijke deel van de vijver. De wens van de toekomstige
beheerder is om deze verplaatsen in westelijke richting.

8. Beheermaatregelen
Nadat het gebied is ingericht dient een afgestemd beheer toegepast te worden om het gebied zich te
laten ontwikkelen als voorzien. De volgende beheermaatregelen passen daarbij;
Hakhout
Rondom het gebied ligt een houtsingel. Deze dient beheerd te worden als hakhoutsingel. Dat houdt
in dat de beplanting gefaseerd afgezet wordt waarna deze weer uitloopt. Hakhoutbeheer zorgt er
voor dat de beplanting als een dichte begroeiing het terrein omzoomd.
Hooiland
Hooiland wordt jaarlijks gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd uit het terrein.
Open water/poelen
Geen beheer.
Mantels en zomen
Mantels en zomen ontstaan door extensief maai- of hakbeheer. Bosmantels hebben een hogere afzet
frequentie dan hakhoutsingels. Zomen ontstaan door de randen eens per 2 of 3 jaar te maaien i.p.v.
ieder jaar.

Oever
Zon beschenen oevers vormen een waardevol natuurtype dat bijzondere vegetaties de kans geeft
zich te ontwikkelen. Oeverbeheer bestaat uit het terugdringen van natuurlijke opslag van bomen en
struiken. Oevers worden niet jaarlijks gemaaid.
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Inrichtingsplan
Nieuwe natuur ijsbaan Losser
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Functies en waterwinning

Functies en waterwinning

Harmoniërende functies
Hieronder worden functies verstaan die goed samengaan met de drinkwaterwinning. Daarbij kan
gedacht worden aan:
-

extensieve land- en tuinbouw, waaronder beheerslandbouw en biologische land- en
tuinbouw;

-

extensieve recreatie;

-

landschaps-, natuur- en bosbouw;

-

nieuwe landgoederen en buitenplaatsen.

Grote en grootschalige risicovolle functies
Hieronder wordt verstaan grote vormen van:
-

(dag- en verblijfs)recreatie;

-

woningbouw (minimaal tien woningen);

-

stedenbouw (winkelcentra, bedrijven voor horeca, handel en dienstverlening);

-

autowegen (inclusief parkeerterreinen, transferia), spoorwegen (inclusief emplacementen)
en waterwegen (inclusief havens);

-

bedrijventerreinen;

-

buisleidingen voor gas, olie(producten) of chemicaliën;

-

nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties en diepteontginningen.

