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Vaststellingsbesluit
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Zaaknr
Documentnr

:19Z00969
: 19.0030575

De raad van de gemeente Losser;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2019,
Gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening.

BESLUIT:

1. het "Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte" zoals
deze ter inzage heeft gelegen en tevens langs elektronische weg beschikbaar is
gesteld (NL.IMR0.0168.p008vzp17020-0301) ongewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 28 april 2020;

verslingerd

aan

de

d i n k e I

Toelichting
Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

Aan de Bavelsweg 2 in De Lutte is een karakteristiek erf aanwezig. De initiatiefnemer is
voornemens om het erf te herontwikkelen waarbij de woning gesloopt wordt en verplaatst
naar een locatie elders op het perceel. Tevens is de initiatiefnemer voornemens om een nieuw
bijgebouw te realiseren en de bestaande karakteristieke bijgebouwen te handhaven waarbij
wel geldt dat één bijgebouw gesloopt wordt en vervangen door een nieuw bijgebouw
(vervangende nieuwbouw). Als gevolg van onderhavig plan ontstaat er in de toekomst een
meer logische en compactere erfindeling die past in het glooiende landschap rondom De Lutte.
De voorgenomen ontwikkeling is op grond van de bouw- en gebruiksregels van het vigerende
bestemmingsplan niet mogelijk. Een herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk om
de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. Voorliggend bestemmingsplan voorziet
hierin. Tevens wordt in dit bestemmingsplan aangetoond dat het gewenste voornemen niet in
strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied

Ligging
Het plangebied is gelegen aan de Bavelsweg 2 in De Lutte. Het plangebied is gelegen in het
buitengebied op een afstand van circa 200 meter van de bebouwde kom van De Lutte. Het
plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Losser, sectie G, nummers 2473 en 2474.
De kadastrale percelen hebben een gezamenlijke grootte van circa 5,05 hectare. Het
plangebied van onderhavig bestemmingsplan heeft een oppervlakte van circa 6.500 m2
hectare. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven ten opzichte van de kern
De Lutte.

Figuur 1.1: Ligging plangebied (bron: Atlas van Overijssel)
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Begrenzing
In figuur 1.2 is een luchtfoto van het plangebied weergegeven. De begrenzing van het
plangebied is rood omlijnd. Het plangebied wordt aan de noord-, oost-, en zuidzijde omgeven
door agrarische cultuurgronden. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de
Bavelsweg. Het plangebied wordt aan de westzijde omgeven door agrarische cultuurgronden
en door bebossing. Het plangebied is grotendeels gebaseerd op de huidige woonbestemming,
waarbij de gronden die als gevolg van onderhavig plan ook van een woonbestemming worden
voorzien, tevens tot het plangebied behoren.

Figuur 1.2: Begrenzing plangebied (bron: Atlas van Overijssel)

1.3

Vigerend bestemmingsplan

Het plangebied aan de Bavelsweg 2 in De Lutte is gelegen binnen de grenzen van het
bestemmingsplan 'Buitengebied', vastgesteld op 19 maart 2013. Vervolgens zijn er
veegplannen en partiële herzieningen vastgesteld op respectievelijk 10 juni 2014, 10
november 2015, 20 juni 2017 en 18 december 2018. Alle aanpassingen die in de
verzamelplannen zijn gedaan zijn van geringe omvang en bevatten geen (significante)
effecten ten opzichte van het moederplan. Het betreft zeer geringe correcties en
aanpassingen die de juridische regeling in overeenstemming brengt met de feitelijke situatie.
Het betreft met name een aanvulling op de verbeelding en de regels.
Voor het plangebied aan de Bavelsweg 2 in De Lutte geldt op grond van het bestemmingsplan
'Buitengebied' de bestemming 'Wonen' met dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 2' met
functieaanduidingen 'verblijfsrecreatie', 'karakteristiek' en 'karakteristiek erf'. Verder gelden
nog de gebiedsaanduidingen 'geluidzone – vliegveld 3' en 'reconstructiewetzone –
verwevingsgebied'. In figuur 1.3 is een uitsnede van de verbeelding van het vigerende
bestemmingsplan weergegeven.
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Figuur 1.3: Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
De bestaande woningen in het buitengebied hebben in het bestemmingsplan een
woonbestemming gekregen. Deze gronden zijn bestemd voor wonen, al dan niet in combinatie
met een aan huis verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteit, dan wel mantelzorg. Ter
plaatse van de aanduiding verblijfsrecreatie zijn trekkershutten toegestaan. Daarnaast zijn
deze gronden aangewezen voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden in
de vorm van karakteristieke erven en panden.
Qua bouwregels geldt dat hoofdgebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd mogen
worden, de afstand van een hoofdgebouw ten opzichte van de weg ten minste de bestaande
afstand bedraagt en de inhoud van een hoofdgebouw mag ter plaatse van de aanduiding
'karakteristiek' ten hoogste de bestaande inhoud bedragen.
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen geldt dat deze
uitsluitend in een bouwvlak mogen worden gebouwd. Daarnaast moeten bijgebouwen ten
minste 3 m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, dan wel het
verlengde daarvan gebouwd worden. De gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen bij
een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 100 m2, tenzij de bestaande oppervlakte meer
bedraagt, in welk geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte
bedraagt met een maximum van 250 m2. De oppervlakte van karakteristieke bijgebouwen telt
niet mee bij het berekenen van de maximale gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen.
De beoogde herbouwlocatie is deels gelegen binnen de bestemming 'Agrarisch'. Daarnaast
wordt het gewenste bijgebouw buiten het bouwvlak gerealiseerd en tevens voor de naar de
weg gekeerde gevel van de woning. Ook wordt de nieuwe woning op een kortere afstand van
de weg gebouwd. Derhalve is de gewenste ontwikkeling op grond van het vigerende
bestemmingsplan niet mogelijk. Een herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk om
de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

1.4

De bij het plan behorende stukken

Het onderhavige bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening
Bavelsweg 2 de Lutte' bestaat naast deze toelichting uit de volgende stukken.
Verbeelding (identificatie NL.IMRO.0168.p008vzp17020-0401);
Bijlagen bij de toelichting;
Regels;
Bijlagen bij de regels.
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1.5

Leeswijzer

De toelichting van het bestemmingsplan kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden de
huidige situatie en het te realiseren plan beschreven. Hoofdstuk 3 schetst het beleidskader.
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de uitgevoerde omgevingsonderzoeken behandeld.
In hoofdstuk 5 wordt het bestemmingsplan in juridisch opzicht toegelicht. In hoofdstuk 6
wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 7 wordt ten slotte de
maatschappelijke uitvoerbaarheid belicht.
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Hoofdstuk 2
2.1

Het plan

Huidige situatie

Het perceel aan de Bavelsweg 2 in De Lutte is gelegen in het oude hoevenlandschap. Dit
gebiedstype kenmerkt zich door de voorspreide erven in het landschap. Op het perceel aan de
Bavelsweg 2 in De Lutte zijn in de huidige situatie een (voormalige) boerderij, een
(voormalige) stal, een kapschuur en een drietal trekkershutten aanwezig. In onderstaande
figuur 2.1 is een vogelvlucht-aanzicht van het plangebied weergegeven.

Figuur 2.1: Vogelvlucht impressie plangebied
Op grond van het vigerende bestemmingsplan is het erf aangemerkt als een karakteristiek erf.
De karakteristieke erven in het buitengebied maken onderdeel uit van de cultuurhistorie van
het unieke landschap met essen, kampen, stuwwallen, beken, akkers weides en bossen in het
buitengebied van de gemeente Losser. Hoewel de bebouwing in het plangebied een grote
bijdrage levert aan de streekeigenheid van het landschap, zijn de panden niet aangemerkt als
(gemeentelijk)monument. In onderstaande figuren 2.2, 2.3 en 2.4 zijn enkele actuele foto's
van het plangebied weergegeven.
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Figuur 2.2: Foto aanzicht erf Bavelsweg 2 De Lutte

Figuur 2.3: Woning Bavelsweg 2 De Lutte
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Figuur 2.4: Erftoegangsweg
Het karakteristieke erf aan de Bavelsweg 2 in De Lutte stond in het verleden bekend als erve
'Groot Bavel'. Boerderij Groot Bavel was een van de gewaardeerde boerderijen in de marke De
Lutte. Het lag ongeveer vierhonderd meter ten westen van de kerk van De Lutte. Volgens de
beroemde architect Jan Jans hebben de eenvoud en doelmatigheid van de bouwers het
Nedersaksische hallenhuis gekenmerkt en onbewust de schoonheid gediend. De
oorspronkelijke boerderij is in de jaren '30 van de vorige eeuw afgebroken en in de tuin van
het Rijksmuseum Twenthe, in Enschede, weer opgebouwd. In onderstaande figuur 2.5 is een
archieffoto van erve 'Groot Bavel' weergegeven.

Figuur 2.5: Archieffoto erve 'Groot Bavel' (bron: Twentsche Courant Tubantia, d.d. 2 mei 2017)
Vooral bepalend voor het karakter van het huidige erf zijn de stal aan de noordkant en de
kapschuur aan de zuidkant van de Bavelsweg en de ligging aan weerszijden van de weg. De
boerderij/woning, gebouwd op een verhoging, is van latere datum en heeft wijzigingen in de
gevel ondergaan.
Het plangebied wordt via de Bavelsweg ontsloten op de Bentheimerstraat (N735) die De Lutte
met Oldenzaal en Duitsland verbindt. Daarnaast wordt het plangebied via de Bavelsweg en de
Pastoor Rudingpad verbonden met de bebouwde kom van De Lutte.
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2.2

Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande woning te slopen en enkele meters te
verplaatsen naar een locatie elders binnen het perceel (1). Daarbij betreft het enkel de
verplaatsing van de bestaande woning; de woning zal qua inhoud niet vergroot worden wat
belangrijk is voor de beeldkwaliteit van het erf ensemble. De bestaande karakteristieke
bijgebouwen blijven gehandhaafd (2 en 3). Wel wordt één van deze karakteristieke
bijgebouwen gesloopt en vervangen door een nieuw bijgebouw waarbij de uiterlijke
verschuiningsvorm gehandhaafd blijft (2). Daarnaast is de initiatiefnemer voornemens om een
nieuw bijgebouw van 100 m2 te realiseren (4). Op grond van de standaardregels van het
bestemmingsplan 'Buitengebied' mag de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen maximaal
100 m2 bedragen, met uitzondering van de bestaande karakteristieke bijgebouwen. Deze
oppervlakte telt niet mee bij het berekenen van de maximale gezamenlijke oppervlakte van
bijgebouwen. Tot slot blijven de trekkershutten ten behoeve van de verblijfsrecreatieve
functie behouden. In figuur 2.6 is een bovenaanzicht van het gewenste voornemen
weergegeven. De bestaande (te verplaatsen) woning is met de stippellijnen weergegeven.

Figuur 2.6: Bovenaanzicht gewenste situatie (bron: Building Design Architectuur)
De karakteristieke woning/ boerderij op het erf Bavelsweg 2 is waardevol vanwege de
herkenbare uitstraling en hoofdvorm van de boerderij. Wat niet karakteristiek is, is de
positionering van deze woning achter de schuur en de ligging op een kunstmatige verhoging
waardoor het erfensemble en de relatie met de omgeving zijn verstoord. In dit uitzonderlijke
geval, met een eeuwen oud en zeer waardevol erf, wordt een groter belang toegekend aan
het herstel en de versterking van de cultuurhistorische waarden van het erfensemble, dan
aan het behoud van de bestaande woning op de huidige locatie. Het ontwerp voorziet in een
meer samenhangend en compact erf rond de kruising van wegen, waarin ook het behoud van
de kapschuur aan de overzijde van de weg een belangrijke rol speelt. De historisch
waardevolle locatie van dit erf, en de opzet met een weg die over het erf loopt, is hierdoor
beter beleefbaar. Door de nieuwe erfinrichting wordt het erfensemble versterkt.
Daarnaast refereert het ontwerp van de nieuwe woning aan de historische kenmerken van de
boerderij op erve 'Groot Bavel'. De uitwendige hoofdvorm van de woning komt grotendeels
overeen met de oorspronkelijke boerderij. Het dak zal deels gedekt worden met riet en de
onderzijde zal worden voorzien van dakpannen. Daarnaast komt het vooraanzicht van de
gevel (metselwerk en potdekselwerk) overeen met de oorspronkelijke boerderij waardoor
gesteld kan worden dat het gebouw een positieve bijdrage levert aan de cultuurhistorie van
deze locatie.
Doel van het gewenste voornemen is om de bestaande erfstructuur te versterken. Bij de
realisatie van de woning wordt gebruik gemaakt van metselwerk, potdekselwerk om de
landelijke uitstraling te behouden. Daarnaast zal het dak deels voorzien worden van riet en
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dakpannen. De wegen die door het plangebied lopen blijven gehandhaafd en zijn tevens
kenmerkend voor de structuur van het plangebied. In figuur 2.6 is een impressie van het erf
vanaf de Pastoor Rudingpad weergegeven. In figuur 2.7 is een impressie van het erf vanaf de
noordzijde van de Bavelsweg weergegeven.

Figuur 2.7: Impressie erf vanaf Pastoor Rudingpad (bron: Building Design Architectuur)

Figuur 2.8: Impressie vanaf noordzijde vanaf Bavelsweg (bron: Building Design Architectuur)
De voorgenomen ontwikkeling is meermaals aan Het Oversticht ter advisering voorgelegd. Het
Oversticht heeft geconcludeerd dat de locatie zich zeer goed leent voor de realisatie van een
erf met nieuwe elementen die zich voegen bij de bestaande karakteristieke gebouwen. Voor
het erfcluster is compactheid van zeer groot belang. Als gevolg van onderhavig plan ontstaat
een karakteristiek knooperf die kenmerkend is voor het oude hoevenlandschap. Dit wordt
gekenmerkt door een duidelijk hoofdgebouw die niet per definitie het grootste gebouw hoeft
te zijn op het erf. De overige gebouwen (bijgebouwen) refereren aan de voormalige schuren
en opstallen. De bebouwingselementen zijn in een knooperf veelal rondom een centrale
erfruimte gecentreerd. Als gevolg van onderhavig knooperf ontstaat er een fraaie verbinding
tussen het landschap, het wonen, de cultuurhistorie en de recreatieve functie van het gebied.
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Hoofdstuk 3

Beleid

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid
op rijksniveau en vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota
Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens
vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de Agenda
Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor
thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij
de gebruiker voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee
geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken.
Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.
De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die
regionaal neerslaan. Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies
Gelderland en Overijssel) zijn:
Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en
vaarwegen) die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de
mainports Rotterdam en Schiphol;
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en
Rijntakken (Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het
Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta (deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor
waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur,
economische ontwikkeling en woningbouw;
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS (inmiddels NNN), inclusief de
Natura 2000 gebieden (zoals de Veluwe);
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere
door het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit deze Structuurvisie heeft het Rijk op
basis van de Wet ruimtelijke ordening, twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Deze twee
besluiten zijn verschillend van elkaar in aard (beleidsmatig versus procesmatig):
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders die
nodig zijn om het vigerend ruimtelijk beleid te borgen.
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid
voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van
ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij verschillende overheden.
Conclusie
Voorliggend bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de nationale belangen zoals deze
benoemd zijn in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Derhalve wordt geconcludeerd dat
er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.
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3.1.2

Ladder voor duurzame verstedelijking

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat van een nieuwe
'stedelijke ontwikkeling' die in een bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt moet worden
aangetoond dat er sprake is van een behoefte. De toelichting bij het bestemmingsplan bevat
daartoe een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan
die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, bevat een toelichting
tevens een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan
worden voorzien. Dit wordt de 'Ladder Duurzame Verstedelijking' genoemd.
De beschrijving van de behoefte aan de betreffende, 'stedelijke ontwikkeling', moet inzichtelijk
maken of, in relatie tot het bestaande aanbod, concreet behoefte bestaat aan de
desbetreffende ontwikkeling. Die behoefte moet dan worden afgewogen tegen het bestaande
aanbod, waarbij moet worden gemotiveerd dat rekening is gehouden met het voorkomen van
leegstand.
De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet
worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent
en de verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke afweging met betrekking tot die
ontwikkeling.
Onderhavig plan
Onderhavig plan maakt geen nieuwe woning mogelijk. Middels onderhavig plan wordt enkel de
herontwikkeling van het bestaande erf aan de Bavelsweg 2 in De Lutte mogelijk gemaakt
waarbij een bestaande woning gesloopt wordt en elders op het perceel teruggebouwd wordt.
Het aantal woningen blijft derhalve gelijk.
Gelet op de aard en omvang van deze ontwikkeling kan gesteld worden dat deze ontwikkeling
geen nieuwe stedelijke ontwikkeling is als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder
i van het Besluit ruimtelijke ordening waardoor artikel 3.1.6, tweede lid van het Bro niet van
toepassing is.
Wel geldt op grond van deze uitspraak dat ook wanneer de Ladder niet van toepassing is
gemotiveerd moet worden dat de ontwikkeling voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en
dat de ontwikkeling uitvoerbaar is. Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin.

3.2

Provinciaal beleid Overijssel

3.2.1

Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel 2017 geeft de provinciale visie op de fysieke leefomgeving van
Overijssel weer. Hierin worden onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en
vervoer, ondergrond en natuur in samenhang voor een duurzame ontwikkeling van de
leefomgeving. De Omgevingsvisie is onder andere een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke
ordening. De Omgevingsvisie is op 12 april 2017 vastgesteld en op 1 mei 2017 in werking
getreden.
Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes of 'rode
draden' bij alle initiatieven in de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel.
De ambities in het kader van duurzaamheid zijn: klimaatbestendigheid, het realiseren van een
duurzame energiehuishouding, het sluiten van kringlopen (circulaire economie) en het beter
benutten van ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur.
Ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit wordt ingezet op het vergroten van de gebruikswaarde,
belevingswaarde en toekomstwaarde. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is daarbij van
belang, waarbij een vitaal en samenhangend stelsel van gebieden met een hoge natuur- en
waterkwaliteit wordt ontwikkeld. Ook de ontwikkeling van een continu en beleefbaar
watersysteem, het voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische
cultuurlandschappen en het contrast tussen dynamische en luwe gebieden versterken, zijn
ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het zorgvuldig inpassen van nieuwe
initiatieven heeft als doel om de samenhang in en de identiteit van een gebied te versterken
en nieuwe kwaliteiten te laten ontstaan. Een zichtbaar en beleefbaar landschap en het
behouden en waar mogelijk verbreden van het bestaande aanbod aan woon-, werk- en
mixmilieu's betreffen ruimtelijke kwaliteitsambities.
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De ambitie van de provincie Overijssel is dat elk project bijdraagt aan de versterking van de
ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving en dat nieuwe initiatieven worden verbonden met
bestaande kwaliteiten. De Catalogus Gebiedskenmerken, die per gebiedstype beschrijft welke
kwaliteiten behouden, versterkt en ontwikkeld moeten worden, is daarbij een instrument om
te sturen op ruimtelijke kwaliteit. Ten aanzien van sociale kwaliteit is het koesteren en het
gebruik maken van 'noaberschap' de ambitie, evenals het stimuleren van culturele identiteit
van de provincie Overijssel, zowel lokaal als regionaal. Duurzame ontwikkeling van cultureel
erfgoed (bijv. herbestemmen/hergebruik monumenten en karakteristieke bebouwing) hoort
hier bij. Het realiseren van sociale kwaliteit wordt gedaan door het actief betrekken van
bewoners bij projecten en het bieden van ruimte aan initiatieven van onderop.
3.2.2

Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert.
Het gaat er daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat
effectief en efficiënt resultaat wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de
Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze instrumenten is bepaald aan de hand van een
aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een realisatieschema
opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren.
Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de
Omgevingsverordening Overijssel 2017. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch
instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de
doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is.
3.2.3

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in
de Omgevingsvisie Overijssel 2017 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene
omgeving en stedelijke omgeving.
Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een
uitvoeringsmodel. Dit model is gebaseerd op drie niveaus, te weten:
generieke beleidskeuzes;
ontwikkelingsperspectieven;
gebiedskenmerken.
Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.
Generieke beleidskeuzes
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig
dan wel mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan
een bepaalde voorziening. Ook wordt in deze fase het zgn. principe van zuinig en zorgvuldig
ruimtegebruik gehanteerd. Hierin komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaand bebouwd
gebied wordt benut, voordat er uitbreiding in de groene omgeving kan plaatsvinden.
Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid,
randvoorwaarden voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming
van de ondergrond (aardkundige en archeologische waarden),
landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale
Landschappen, Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland en verbindingszones
enzovoorts. De generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend en verankerd in de
Omgevingsverordening Overijssel.
Ontwikkelingsperspectieven
Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen
ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de
ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie is een spectrum van zes
ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleidsen kwaliteitsambities.
De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden.
Daar waar generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent
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doorvertaald in de ontwikkelingsperspectieven.
Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch
cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke
kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een
ontwikkeling invulling krijgt.
Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke
ontwikkeling mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe
het uitgevoerd kan worden.

Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2017 (Bron: provincie Overijssel)
Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel
Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan de Omgevingsvisie Overijssel ontstaat
globaal het volgende beeld.
Generieke beleidskeuzes
In het voorliggende geval dienen bij de afweging in de eerste fase, de 'generieke
beleidskeuzes' de volgende artikelen te worden getoetst:
Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik (artikel 2.1.3)
Ruimtelijke kwaliteit (art. 2.1.5).
Hierna worden de artikelen nader getoetst.
Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra
ruimtebeslag door bouwen en verharden leggne op de Groene Omgeving wanneer
aannemelijk is gemaakt:
dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande
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bebouwd gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te
maken is door herstructurering en/of transformatie;
dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied
optimaal zijn benut.
Doorwerking voor voorliggend plan:
Onderhavig plan heeft betrekking op de verplaatsing van een bestaande woning op een
bestaand woonerf aan de Bavelsweg 2 in De Lutte. Als gevolg van het plan wordt de
bestaande woning gesloopt en elders op het perceel teruggebouwd. Daarnaast wordt een
nieuw bijgebouw gerealiseerd en wordt één karakteristiek bijgebouw gesloopt en op dezelfde
locatie herbouwd conform de bestaande uiterlijke verschijningsvorm. Het betreft derhalve een
minimale uitbreiding van het woonperceel op een bestaand woonerf.
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling wordt een klein deel van de naastgelegen
agrarische bestemming gewijzigd in een woonbestemming. Door middel van de voorgenomen
ontwikkeling ontstaat een meer samenhangend en compact erf rond de kruising van wegen,
waarin ook het behoud van de kapschuur aan de overzijde van de weg een belangrijke rol
speelt. Derhalve kan gesteld worden dat het voornemen voldoet aan de uitgangspunten van
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.
Artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit
In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen
die het bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke
kwaliteit conform de geldende gebiedskenmerken.
Doorwerking voor voorliggend plan:
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling wordt een bestaand woonerf herontwikkeld. Het
plangebied is gelegen in het oude hoevenlandschap welke zich kenmerkt door de verspreide
erven in het landschap. Als gevolg van onderhavig plan ontstaat een karakteristiek knooperf
die kenmerkend is voor het oude hoevenlandschap. Dit wordt gekenmerkt door een duidelijk
hoofdgebouw die niet per definitie het grootste gebouw hoeft te zijn op het erf. De overige
gebouwen (bijgebouwen) refereren aan de voormalige schuren en opstallen. De
bebouwingselementen zijn in een knooperf veelal rondom een centrale erfruimte gecentreerd.
Als gevolg van onderhavig knooperf ontstaat er een fraaie verbinding tussen het landschap,
het wonen, de cultuurhistorie en de recreatieve functie van het gebied.
Daarnaast leent het plangebied zich zeer goed voor de realisatie van een erf met nieuwe
elementen die zich voegen bij de aanwezige karakteristieke bebouwing. Op basis van
vorenstaande kan geconcludeerd worden dat het voornemen een postieve bijdrage levert aan
de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.
Ontwikkelingsperspectieven
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn
geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. In
dit geval zijn uitsluitend de ontwikkelingsperspectieven voor de landelijke omgeving van
belang. In figuur 3.2 is een fragment van de kaart van de ontwikkelingsperspectieven
behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven.
Het plangebied is gelegen in het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het
kleinschalige mixlandschap'. Een klein deel van het plangebied is gelegen binnen het
ontwikkelingsperspectief 'Zone Ondernemen met Natuur en Water buiten het Natuurnetwerk
Nederland'. In figuur 3.2 is een fragment van de ontwikkelingsperspectievenkaart van de
Omgevingsvisie Overijssel weergegeven.
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Figuur 3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie Overijssel, de locatie is
omlijnd (bron: provincie Overijssel)
Het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap richt zich op
het in harmonie met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het buitengebied. Aan de
ene kant melkveehouderij, akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als
belangrijke vormen van landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor natuur, recreatie,
wonen en andere bedrijvigheid.
Er zijn gebieden binnen de Zone ONW die buiten het natuurnetwerk liggen. In deze gebieden
is ruimte voor groen ondernemerschap, voor initiatieven en functies die de economische en
maatschappelijke dragers zijn van de kwaliteit van natuur, water en landschap én ruimte voor
continuïteit van de aanwezige landbouwfunctie. Initiatieven van bewoners en ondernemers
zijn hier leidend: zij zijn eigenaar en vormgever van de omgevingskwaliteit. De na te streven
kwaliteitsdoelen voor natuur en water zijn daarbij het uitgangspunt.
Als gevolg van onderhavig plan wordt enkel een bestaand woonerf herontwikkeld waarbij een
knooperf wordt ontwikkeld en rekening gehouden wordt met de karakteristieke kenmerken
van het erf. Het gebruik van de gronden wijzigt - op een klein gedeelte aan de noordzijde van
het perceel - niet. De omliggende gronden van het plangebied blijven hun agrarische en
landschappelijke functie (bos) behouden. Derhalve kan gesteld worden dat de plannen van de
initiatiefnemer geen afbreuk doen aan het eigen karakter van het gebied. Daarnaast levert
het plan ook geen extra belemmeringen op voor de aanwezige functies in de omgeving.
Gebiedskenmerken
Natuurlijke laag
De natuurlijke laag geeft aan het gebied de kenmerken 'beekdalen en natte laagtes' en
'stuwwallen', zie figuur 3.3.
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Figuur 3.3: Natuurlijke laag, omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)
De stuwwallen zijn tijdens de ijstijd opgestuwde aardlagen. Door de vaak grote
hoogteverschillen zijn ze nu nog steeds goed zichtbaar. Op een aantal plekken zijn de ruggen
al van verre zichtbaar; bovenop staand bieden ze spectaculaire zichten over de provincie. De
stuwwalen hebben als regionale inzijggebieden een belangrijke functie in het watersysteem.
Het zijn de ‘ingangen’ van regionale en lokale stelsels van grondwaterstromen.
De ambitie is het eigen karaker van de afzonderlijke stuwwalen te behouden en versterken.
De inzet is het reliëf daarbij ruimtelijk beeldbepalend te laten zijn. Door bijvoorbeeld de
overgangen naar andere landschappen te accenturen en door de zichten erop én er vanaf te
versterken.
De beekdalen en natte laagtes kennen de volgende kenmerken. Het Overijsselse
zandlandschap is van oorsprong kletsnat. In de laagtes van het zandgebied verzamelde zich
het water. Hier ontwikkelden zich moerassen en broekbossen, waar het water in de loop van
het seizoen geleidelijk uit weg sijpelde naar de lager gelegen delen, naar de beken en
rivieren. Beeld van de beken: zomers kleine stroom met droge geulen, ’s winters bredere
stroomdraad met meestromende geulen. De dynamiek (water, wind) bepaalt de
verschijningsvorm; de gedaante wisselt. Dynamisch landschap, open karakter met hogere
randen.
De ambitie is de beekdalen als functionele en ruimtelijke dragende structuren van het
landschap betekenis te geven. Ruimte voor water, continuïteit van het systeem zijn leidend.
Tevens is de ambitie afwenteling van wateroverlast op stroomafwaarts gelegen gebieden te
voorkomen door het beeksysteem als eenheid te beschouwen en het vasthouden van water
te bevorderen. Tot slot zijn beekdalen belangrijke verbindingen voor mens, plant en dier.
Gelet op de kleinschaligheid van de voorgenomen ontwikkeling kan geconcludeerd worden dat
het plan geen afbreuk doet aan de gebiedskenmerken ter plaatse.
Laag van het agrarisch cultuurlandschap
De laag van het agrarisch cultuurlandschap kent het kenmerk 'oude hoevenlandschap' aan het
gebied toe. In figuur 3.4 is een fragment van de betreffende kaart weergegeven.
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Figuur 3.4: Laag van het agrarische cultuurlandschap, omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie
Overijssel)
Het oude hoevenlandschap wordt gekenmerkend door de verspreide erven in het landschap.
Het oude hoevenlandschap. Het werd ontwikkeld nadat de complexen met de grote essen
‘bezet’ waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte zocht. Die
vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een
landschap dat de zelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer
kleinschalige, meer individuele en jongere variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de
reflectie van de natuurlijke ondergrond.
De ambitie voor het Oude Hoevenlandschap is om het kleinschalige, afwisselende oude
hoevenlandschap vanuit de verspreid liggende erven een ontwikkelingsimpuls te geven. De
verspreide erven bieden veel ruimte voor landbouw, wonen, werken en recreatie mits er
wordt voortgebouwd aan de kenmerkende structuren van het landschap: de open esjes, de
routes over de erven, de erf- en landschapsbeplantingen.
De verspreide erven bieden veel ruimte voor landbouw, wonen, werken en recreatie mits er
wordt voortgebouwd aan de kenmerkende structuren van het landschap: de open esjes, de
routes over de erven, de erf- en landschapsbeplantingen.
Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met de karakteristiek van de omgeving. Als gevolg
van onderhavig plan ontstaat een karakteristiek knooperf. Dit wordt gekenmerkt door een
duidelijk hoofdgebouw die niet per definitie het grootste gebouw hoeft te zijn op het erf. De
overige gebouwen (bijgebouwen) refereren aan de voormalige schuren en opstallen. De
bebouwingselementen zijn in een knooperf veelal rondom een centrale erfruimte gecentreerd.
Als gevolg van onderhavig knooperf ontstaat er een fraaie verbinding tussen het landschap,
het wonen, de cultuurhistorie en de recreatieve functie van het gebied. De voorgenomen
ontwikkeling past derhalve binnen de kenmerken van het agrarische cultuurlandschap.
Laag van de beleving
Op grond van de laag van de beleving geldt voor het plangebied het kenmerk 'donkerte'.
Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. De ambitie is de huidige ‘donkere’ gebieden, ten
minste zo donker te houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te maken.
Dit betekent op praktisch niveau terughoudend zijn met verlichting van wegen,
bedrijventerreinen e.d. en verkennen waar deze ‘s nachts uit kan of anders lichtbronnen
selectiever richten. Structureel is het vrijwaren van donkere gebieden van verhoging van de
dynamiek het perspectief. De ambitie is het rustige en onthaaste karakter te behouden, zodat
passages van autosnelwegen en regionale wegen niet leiden tot stedelijke ontwikkeling aan
eventuele op- en afritten. Bundeling van stedelijke functies en infrastructuur in de ‘lichte’
gebieden.
Wat betreft de verlichting binnen het plangebied zal rekening worden gehouden met de
situering van de verlichting en het soort verlichting dat zal worden gebruikt om het kenmerk
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'donkerte' ter plaatse te behouden.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten
planologische wijziging volledig in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel
verwoorde en in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1

Structuurvisie gemeente Losser

Op 16 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Losser de Structuurvisie gewijzigd
vastgesteld. De structuurvisie geeft een actueel beeld van het ruimtelijke ordeningsbeleid van
de gemeente. De structuurvisie geeft richting aan de wijze waarop ruimtelijke kwaliteiten
binnen de gemeente kunnen worden behouden en versterkt.
Toets
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Losser. In de Structuurvisie
geeft de gemeente Losser aan dat de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel het
formele toetsingskader is voor initiatieven in het buitengebied. Daarbij worden de volgende
regels toegepast:
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 de toelichting van het bestemmingsplan wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze
toepassing is gegeven aan de vier-lagenbenadering die onderdeel uitmaakt van het
Uitvoeringsmodel die in de Omgevingsvisie is neergelegd;
3. In de toelichting wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past binnen het
ontwikkelingsperspectief dat in de Omgevingsvisie Overijssel voor dat gebied is
neergelegd.
Als gevolg van onderhavig plan wordt er enkel een bestaande woning verplaatst en wordt
een nieuw bijgebouw met een oppervlakte van 100 m2 gerealiseerd. Voor de verwezenlijking
van dit voornemen dient de bestemming wonen deels vergroot te worden. Als de gemeente
Losser een initiatief in het buitengebied toestaat, worden hierbij nadere eisen gesteld, zodat
tevens een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt. Naar aanleiding van
bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het plan voldoet aan de Omgevingsverordening
en de Omgevingsvisie Overijssel. Derhalve wordt tevens voldaan aan de uitgangspunten uit
de Structuurvisie gemeente Losser.
Al met al kan gesteld worden dat het gewenste voornemen een positieve bijdrage levert aan
de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. De ruimtelijke uitstraling en vormgeving van de nieuwe
woning, het nieuwe bijgebouw en de nieuwe erfstructuur is passend binnen het unieke
landschap van de gemeente Losser met essen, kampen, stuwwallen, beken, akkers, weides
en bossen en levert tevens een positieve bijdrage aan het in stand houden van de
streekeigen erven binnen de gemeente Losser. Daarnaast is het verzoek is niet in strijd met
de provinciale en gemeentelijke beleidsregels.
3.3.2

Welstandsnota Losser

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 welstandsvrije gedeeltes in de kernen
en twee niveaus van welstand, te weten niveau 1 en niveau 2.
In de gebieden met welstandsniveau 1 geldt een welstandsbeleid dat erop gericht is om de
basiskwaliteit van het gebied te behouden. Het welstandsbeleid in de gebieden met
welstandsniveau 2 is gericht op het behouden en stimuleren van de ruimtelijke kwaliteiten.
Het plangebied ligt op basis van de welstandnota in het buitengebied binnen het kenmerk
'recreatieve landschap'. Dit gebied valt onder welstandsniveau 1.
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In deze gebieden liggen de grotere aaneengesloten bosgebieden. Doordat bijzondere
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten aanwezig zijn is dit gebied aantrekkelijk voor
toeristen en recreanten. De bebouwing loopt uiteen van traditionele en moderne agrarische
erven in de meer open gebieden, afgewisseld met grootschalige horeca- of recreatiebedrijven
tot individuele woningbouw en vakantiewoningen in de bosgebieden. Behalve de
recreatiewoningen hebben de gebouwen qua situering en orientatie een duidelijke relatie met
het landschap. De bebouwing op de erven vormt een compact geheel waarbij de woning een
prominente positie inneemt. Kenmerkend is de bebouwing van het type ‘Hallehuis’ met een
eenvoudige rechthoekige hoofdvorm, een lage goot en een hoogoplopende zadelkap. In dit
gebied komen ook vrijstaande woningen en nieuwbouw voor. Een zadeldak is kenmerkend
voor deze bebouwing.
In de meer besloten gebieden komen ook (recreatie) woningen voor met afwijkende
kapvormen. Deze hebben een eenvoudige hoofdvorm en een sobere landelijke architectuur.
De gebouwen hebben een sobere architectuur gaan door hun kleur- en materiaalgebruik op in
de natuurlijke omgeving. Op agrarische erven vindt ook grootschalige bedrijfsbebouwing
plaats. Over het algemeen zijn deze gebouwen door een zorgvuldige materiaalkeuze en een
goede inrichting van de erven ingepast in de omgeving.
Toets
Op grond van de Welstandsnota geldt voor het plangebied niveau 2. De ambitie is het
behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Ontwikkelingen dienen getoetst te
worden door de stadsbouwmeester.
Het bouwplan is ter advisering voorgelegd aan Het Oversticht. In augustus 2018 heeft Het
Oversticht een Ervenconsulentadvies uitgebracht (Ervenconsulentadvies 2439 LS: Bavelsweg
2, gemeente Losser). Conclusie was dat de locatie zich goed leent voor de realisatie van een
erf met nieuwe elementen die zich voegen bij de karakteristieke gebouwen. Voor het
erfcluster is compactheid van groot belang. Het erf blijft zo een vanzelfsprekend onderdeel
van het landschap.
De Welstandsnota vormt op voorhand geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van de
voorgenomen ontwikkeling.
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Hoofdstuk 4

Omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het
bestemmingsplan een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor het plan
relevante feiten en de af te wegen belangen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.2).
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend plan
en plangebied van toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk
middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk
worden daarom de resultaten van het onderzoek naar o.a. de milieukundige uitvoerbaarheid
beschreven. Het betreffen voor zover relevant de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit,
externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie, archeologie & cultuurhistorie, verkeer, water
en vormvrije m.e.r-beoordeling.

4.1

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Op 1 april 2011 is het huidige Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Op 7 juli
2017 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd binnen dit besluit om de m.e.r.-procedure
eenduidiger en overzichtelijker te maken, alsmede het aspect milieueffectrapportage
explicieter te behandelen in aanvragen. Dit besluit heeft tot doel het vaststellen van
mogelijke, ernstig nadelige milieugevolgen ten gevolge van een activiteit binnen de aanvraag.
Binnen het Besluit milieueffectrapportage zijn een tweetal mogelijkheden opgenomen hoe om
te gaan met dit besluit bij een aanvraag. Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het
Besluit milieueffectrapportage wordt benoemd, maar onder de gestelde drempelwaarden blijft,
volstaat een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het
Besluit milieueffectrapportage wordt benoemd en bovendien de gestelde drempelwaarden
overstijgt, is de betreffende aanvraag m.e.r.-plichtig. Op dat moment zal een
m.e.r.-rapportage op moeten worden gesteld.
Toets
Er wordt middels dit bestemmingsplan enkel de herontwikkeling van een bestaand erf mogelijk
gemaakt. De ontwikkeling is concreet beschreven in hoofdstuk 2.
Woningbouw wordt in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als de
aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject. De m.e.r.- plicht geldt
bij projecten van een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en
2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.
De genoemde maximum oppervlakken gelden als drempelwaarden. Het ruimtebeslag van het
onderhavige project ligt ruimschoots beneden de drempelwaarde. Conclusie die op grond
hiervan getrokken kan worden is dat het onderhavige project niet m.e.r.-beoordelingsplichtig
is. In de nota van toelichting op het Besluit mer wordt het begrip 'stedelijk
ontwikkelingsproject' geduid. Hier wordt het volgende over gezegd:
“Bij een stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als woningen,
parkeerterreinen, bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een
combinatie daarvan. Er kan overigens geen misverstand over bestaan dat ook «dorpen»
hieronder vallen. Wat «stedelijke ontwikkeling» inhoudt kan van regio tot regio verschillen.
Van belang hierbij is of er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen
zijn. Indien bijvoorbeeld een woonwijk wordt afgebroken en er komt een nieuwe voor in de
plaats, zal dit in de regel per saldo geen of weinig milieugevolgen hebben. Bij een uitbreiding
zal er eerder sprake kunnen zijn van aanzienlijke gevolgen.”
Uit voorgaande volgt dat herbouw van één woning in algemene zin niet te kwalificeren is als
stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r. De kwalificatie is wel afhankelijk
van specifieke omstandigheden van een project en de ruimtelijke gevolgen die het project met
zich meebrengt. In die gevallen is het Besluit m.e.r. niet van toepassing en hoeft geen
aanmeldnotitie te worden opgesteld.
De ontwikkeling wordt daarbij op passende wijze in het landschap opgenomen. De ruimtelijke
uitstraling/de verandering die de ontwikkeling per saldo op de omgeving heeft is daardoor
beperkt. Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van een stedelijk
ontwikkelingsproject als in de zin van het Besluit m.e.r.
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Conclusie
Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het milieubelang van de
ontwikkeling in voldoende mate is afgewogen. Gelet op de kenmerken van het onderhavige
project (zoals het feit dat de omvang ruimschoots beneden de drempelwaarden uit het Besluit
m.e.r. ligt), de plaats van het onderhavige project en de kenmerken van de potentiële effecten
zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Alternatieven hoeven dan ook
niet te worden afgewogen. Het onderhavige project is niet m.e.r.-plichtig. Bij de beoordeling is
rekening gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling
aangegeven criteria.

4.2

Milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering.
Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding
tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als
wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het
aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies.
Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu
sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:
het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere
gevoelige functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en
Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks
van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven
ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk
relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden
is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld
moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend,
kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in
plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van
de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering
van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is.
Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het
omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het
omgevingstype 'rustige woonwijk/buitengebied' dan wel 'gemengd gebied'. In figuur 4.1 zijn
de richtafstanden weergegeven.

Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering
Toets
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de kern De Lutte. Het plangebied wordt
overwegend omgeven door agrarische en natuurgronden (bos). Op grond hiervan geldt het
omgevingstype 'rustig buitengebied' voor het plangebied.
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Bij de realisatie van een nieuwe functie/bestemming dient te worden gekeken naar de
omgeving waarin de voorgenomen ontwikkeling gerealiseerd wordt. Daarbij gaat het om de
externe werking en de interne werking:
1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).
Externe werking
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ontwikkeling leidt tot een situatie
die, vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ordening.
Daarvan is sprake als het woon- en leefklimaat van omwonenden onevenredig wordt
aangetast.
Als gevolg van onderhavig plan wordt geen nieuwe functie mogelijk gemaakt in het
plangebied. Wel wordt er als gevolg van onderhavig plan een geringe bestemmingswijziging
mogelijk van agrarische grond naar een woonbestemming. De functie 'wonen' betreft geen
milieubelastende functie voor de omgeving. Het woon- en leefklimaat van omwonenden wordt
derhalve niet aangetast door de voorgenomen ontwikkeling.
Interne werking
Hierbij gaat het om de vraag of de functie hinder ondervindt van bestaande milieubelastende
functies in de omgeving.
Op een afstand van circa 150 meter van de nieuw te bouwen woning zijn de tennisbanen
gelegen aan de Pastoor Rudingpad 14. Voor tennisbanen (met verlichting) geldt op grond van
de VNG-uitgave milieucategorie 3.1 waarvoor een richtafstand geldt van 50 meter in verband
met het aspect geluid. Aan deze richtafstand wordt ruimschoots voldaan.
Daarnaast bevindt zich ten zuiden van de tennisbanen een perceel waarop de bestemming
'Bedrijfsdoeleinden' en de bestemming 'Opslagdoeleinden'. De gronden die zijn voorzien van
de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden' zijn onder andere bedoeld voor bedrijven die genoemd
zijn in de categorieën 1 en 2 van de lijst van bedrijven. De gronden voorzien van de
bestemming 'Opslagdoeleinden' zijn bestemd voor de opslag van materialen, daaronder niet
begrepen brandgevaarlijke, explosieve en milieuverstorende goederen en/of vuurwerk. Voor
bedrijven genoemd in de categorieën 1 en 2 geldt een richtafstand van 30 meter. De afstand
van de bedrijfsdoeleinden tot aan de nieuwe woning bedraagt ten minste 100 meter.
Derhalve wordt voldaan aan de richtafstand waardoor geconcludeerd kan worden dat er
sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast geldt voor de bestemming
'Opslagdoeleinden' dat er geen gevaarlijke goederen ( brandgevaarlijk, explosief en
milieuverstorend) mogen worden opgeslagen. Derhalve kan gesteld worden dat de
bestemming 'Opslagdoeleinden' geen belemmering vormt voor de verplaatsing van de woning
aan de Bavelsweg 2.
De meest nabijgelegen agrarische bedrijven zijn gelegen aan de Bavelsweg 3 en Bavelsweg 7
in De Lutte. Op grond van het vigerende bestemmingsplan zijn deze agrarische bedrijven
bestemd voor een grondgebonden agrarisch bedrijf. Een grondgebonden agrarisch bedrijf is
een agrarisch bedrijf waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van open grond. Agrarische
bedrijfsgebouwen mogen enkel gebouwd worden binnen het bestemmingsvlak 'Agrarisch agrarisch bedrijf' dan wel binnen het bouwvlak indien op de verbeelding een bouwvlak is
aangegeven. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor
vergunningverlening als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen.
Op grond van de Wgv dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen geuremissie is
vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig object een afstand van 50 meter
aangehouden te worden indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom ligt.
De afstand van de nieuwe woning tot aan de agrarische bedrijven aan de Bavelsweg 3 en
Bavelsweg 7 bedraagt respectievelijk 220 meter en 230 meter gemeten vanaf de grens van
het bestemmings- en bouwvlak waarbinnen de agrarische bedrijfsgebouwen gebouwd mogen
worden tot aan de gevel van de nieuwe woning. Derhalve kan gesteld worden dat voldaan
wordt aan de afstand die geldt op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (zie ook
paragraaf 4.3).
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect 'bedrijven en
milieuzonering' geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van onderhavig plan.
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4.3

Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningverlening
als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één
landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën
waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in een ten
hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere
diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet
worden aangehouden.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor
per dier geen geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig
object de volgende afstanden aangehouden te worden:
ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is
gelegen;
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.
Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat,
binnen een concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de
bebouwde kom niet meer dan 3 odour units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor
geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 14 odour
units per kubieke meter lucht.
Toets
Zoals in paragraaf 4.2 is beschreven bevinden de meest nabijgelegen agrarische bedrijven
zich aan de Bavelsweg 3 en Bavelsweg 7 in De Lutte. De afstand van de nieuwe woning tot
aan de agrarische bedrijven aan de Bavelsweg 3 en Bavelsweg 7 bedraagt respectievelijk 220
meter en 230 meter gemeten vanaf de grens van het bestemmings- en bouwvlak waarbinnen
de agrarische bedrijfsgebouwen gebouwd mogen worden tot aan de gevel van de nieuwe
woning. Derhalve kan gesteld worden dat voldaan wordt aan de Wet geurhinder en
veehouderij. Het aspect 'geur' vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig
plan.

4.4

Bodem

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige
bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal
op elkaar kunnen worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient in de daarvoor
aangewezen gevallen een bodemonderzoek te worden verricht.
Artikel 3.1.6 van het Bro bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden
met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat een eventueel aanwezige
bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen
en/of de (financiële) uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden
uitgevoerd bij het opstellen of wijzigen van het bestemmingsplan of een planologische
afwijking. Als er verontreiniging aanwezig is moet bepaald (nader onderzoek) worden of het
een geval is in de zin de Wbb of een diffuse verontreiniging. In de exploitatieopzet moeten de
saneringskosten en de verwerkingskosten voor diffuus verontreinigde grond worden
opgenomen.
Toets
Door Kruse Milieu is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (projectcode 19036416, d.d.
19 juli 2019) om de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem te onderzoeken. De aanleiding
van dit onderzoek is de geplande nieuwbouw van de woning. Het bodemonderzoek is
noodzakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag
omgevingsvergunning. Het bodemonderzoek is als Bijlage 1 bij de toelichting van dit
bestemmingsplan opgenomen. Hieronder worden de resultaten van het verkennend
bodemonderzoek weergegeven.
Resultaten veldwerk
De bovengrond van het terreindeel is als verdacht beschouwd voor de aanwezigheid van
asbest. In totaal zijn er 8 inspectiegaten gegraven, waarvan er 2 zijn doorgeboord. Eén
boring is doorgezet tot 2.8 meter diepte en afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem
voornamelijk bestaat uit zeer fijn zand en sterk zandige klei. De bovengrond ter plaatse van
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de tuin is sporen tot resten puin- en baksteenhoudend. Het freatische grondwater is in
peilbuis 1 aangetroffen op 1.00 meter minus maaiveld. Door de veldwerker zijn visueel geen
asbestverdachte materialen waargenomen.
Resultaten chemische analyses
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden
geconcludeerd:
de bovengrond (BG I) is zeer licht verontreinigd met lood;
de bovengrond (BG II) is zeer licht verontreinigd met PCB en PAK;
de ondergrond (OG) is zeer licht verontreinigd met lood;
het grondwater is zeer licht verontreinigd met barium.
Resultaten asbestanalyse
MM FF - Gat 2, 4, 5 en 8 bevat geen asbest;
MM FF - Gat 2 (0.25 - 0.65) bevat asbest; het gehalte is ruim lager dan de
toetsingswaarde voor een nader asbestonderzoek.
Hypothese
De hypothese “onverdachte locatie” dient te worden verworpen, aangezien enkele
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond.
De hypothese “verdacht van aanwezigheid van asbest” voor het voormalige erf wordt
gehandhaafd, aangezien er plaatselijk asbest is aangetoond.
Conclusies en aanbevelingen
In de boven- en ondergrond en in het grondwater zijn enkele (zeer) lichte verontreinigingen
aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de
paragrafen 4.3 en 4.4 van het verkennend bodemonderzoek. Aangezien de tussenwaarden
niet worden overschreden, is er geen reden om een nader onderzoek uit te voeren.
In het mengmonster van de fijne fractie van de uiterst puinhoudende grond ter plaatse van
inspectiegat 2 (MM FF - Gat 2) is asbest aangetoond. Aangezien het gewogen asbestgehalte
ruim lager is dan de toetsingswaarde voor een nader asbestonderzoek, is er geen reden om
een nader asbestonderzoek uit te voeren.
Slotconclusie
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging en de nieuwbouw van een woning met schuur, aangezien de
vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem
wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin).

4.5

Geluid

In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan,
c.q. een ontheffing op grond van de Wro, een onderzoek worden gedaan naar de
geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige objecten, voor zover deze
geluidsgevoelige objecten zijn gelegen binnen een zonering van een industrieterrein, wegen
en/of spoorwegen.
De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:
Woningen.
Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals
verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische
kleuterdagverblijven, etc.
Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de nieuwe milieubelastende
functies, anderzijds betekent dit eveneens dat beperkingen worden opgelegd aan de nieuwe
milieugevoelige functies.
Toets
Wegverkeerslawaai
Op grond van het artikel 74 van de Wet geluidhinder bevindt zich langs een weg een
geluidszone, die aan weerszijde een breedte heeft van:
a. in stedelijk gebied:
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voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;
b. in buitenstedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.
Deze zonering geldt niet:
c. voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
d. voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt;
e. wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveau
vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen
rijstrook 48 dB (A) of minder bedraagt (art. 74, lid 3 Wgh).
Als gevolg van onderhavig plan wordt een bestaande woning verplaatst naar een locatie
elders op het erf. Het plangebied is gelegen aan de Bavelsweg en de Pastoor Rudingpad. De
Bavelsweg betreft ter hoogte van het plangebied een onverharde weg. Voor onverharde
wegen is geen geluidszone vastgesteld waardoor akoestisch onderzoek als gevolg van
wegverkeerslawaai voor deze weg niet noodzakelijk is. De Pastoor Rudingpad betreft een
erftoegangsweg die het plangebied verbindt met de kern van De Lutte. De Pastoor Rudingpad
heeft een breedte van circa 3,5 meter. Gelet op de functie als erftoegangsweg en de breedte
van de weg kan geconcludeerd worden dat het aantal verkeersbewegingen op deze weg zeer
gering is. Derhalve kan gesteld worden dat het wegverkeerslawaai ten gevolge van deze weg
zeer gering is.
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect 'geluid' geen
belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het plan.

4.6

Luchtkwaliteit

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal
kaderrichtlijnen opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in
hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet
luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende
luchtverontreinigende stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten
en Regelingen:
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de
bijdrage aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het
begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet
milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om stikstofdioxide (NO 2) en fijn stof (PM10 en PM2,5).
Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de
luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:
woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds
niet in betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO 2 en PM10 moet dan minder zijn dan
3% van de grenswaarden.
Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit
aanvullend te beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven
en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn
geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan
weerszijden van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300
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meter, bij provinciale wegen 50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen
deze zones is toetsing aan de grenswaarden die genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.
Toets
Onderhavig plan maakt geen nieuwe woning mogelijk. Het betreft enkel de herontwikkeling
van een bestaand woonerf aan de Bavelsweg 2 in De Lutte. Het aantal verkeersbewegingen
neemt derhalve niet toe. Daarnaast wordt een woning niet aangemerkt als een gevoelige
bestemming in het kader van het Besluit gevoelige bestemmingen. Derhalve kan
geconcludeerd worden dat het aspect 'luchtkwaliteit' geen belemmering oplevert voor de
voorgenomen ontwikkeling.

4.7

Externe veiligheid

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan
voor de omgeving bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van
gevaarlijke stoffen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en
regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het daarbij om risicovolle
bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport gevaarlijke
stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.
Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes en de
Regeling Basisnet. Op transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe
veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van
toepassing.
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in
hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een
aanvaardbaar minimum te beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en het groepsrisico.
Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een
kans per jaar dat een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou
verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen een
inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een
inrichting en een ongewoon voorval binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof
betrokken is.
In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar
gebaseerd op een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als
direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen te overlijden. Gezondheidsschade en de
kans op verwonding of materiële schade zijn daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen
harde norm voor het groepsrisico vastgesteld. Voor het groepsrisico geldt geen norm maar
slechts een oriënterende waarde. Er is sprake van een verantwoordingsplicht in geval van een
toename van het groepsrisico.
Risicokaart
Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het
plangebied. Op de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met
brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde.
In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen weergegeven.
Toets
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Figuur 4.2: Uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl).
Uit de inventarisatie blijkt dat binnen een straal van 900 meter van het plangebied
(aangegeven met cursor) geen risico's op basis van de externe veiligheid zijn gelegen. De
dichtsbijzijnde risicobron bevindt zich op een afstand van 900 meter en betreft de snelweg A1
aangemerkt als Basisnet-wegtraject met PAG-indicatie. Voor deze weg geldt een
groepsrisico-plafond van 74 meter. Gelet op de afstand van het plangebied tot aan de
dichtsbijzijnde risicobron geldt dat het plangebied:
zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen, danwel
inrichtingen die vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico
nodig is;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen.
Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en
regelgeving met betrekking tot externe veiligheid.

4.8

Water

Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de
watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in
ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit
(riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
Waterbeleid
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in
een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt.
Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de SVIR en het Nationaal Waterplan (inclusief de
stroomgebiedbeheerplannen).
Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening
richtinggevend voor ruimtelijke plannen.
Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt
in het Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de
Kaderrichtlijn Water en retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap
Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen
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rekening moet worden gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde
gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van
waterbelangen in ruimtelijke plannen.
Waterbeheerplan 2016-2021
Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen
nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder
droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door
hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet
afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden, dan
bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het
Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het
watersysteem.
Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een
goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater
door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd
rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe.
Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren waarop overstorten
plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het
schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het
wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van
het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas
zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het
hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is
oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet
mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.
Watertoetsproces
Op 14 juni 2019 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 2. Op
grond van de digitale watertoets geldt de korte procedure. Het waterschap heeft op voorhand
geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.

4.9

Ecologie

Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking
tot aanwezige natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de
relatie van het plan met beschermde gebieden, beschermde soorten, en het Natuurnetwerk
Nederland (NNN). De wettelijke kaders hiervoor worden gevormd door Europese richtlijnen
(Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Wet natuurbescherming) en
provinciale regelgeving (NNN in provinciale verordening).
Toetsing
Als gevolg van onderhavig plan is door Natuurbank Overijssel een quickscan natuurwaarden
uitgevoerd (projectnummer 1963, ersie 1.0, d.d. 16 juni 2019) om de wettelijke consequenties
als gevolg van onderhavig plan in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te
brengen. De rapportage is in Bijlage 3 bij de toelichting opgenomen.
Het onderzoeksgebied is op 14 juni 2019 onderzocht op de potentiële aanwezigheid van
beschermde planten en dieren en beschermde nesten, holten, vaste rust- en
voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies, zoals foerageergebied en vliegroutes
van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect
hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het Natuurnetwerk Nederland en Natura
2000-gebieden. De resultaten van de quickscan natuurwaarden worden hieronder
weergegeven. Voor de volledige rapportage wordt verwezen naar Bijlage 3.
Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS))
Het plangebied is gelegen op ongeveer 6 meter afstand van gronden die behoren tot het
Natuurnetwerk Nederland. In onderstaande figuur 4.3 is de ligging van het plangebied ten
opzichte van het Natuurnetwerk Nederland weergegeven.
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Figuur 4.3: Ligging plangebied ten opzichte van NNN (bron: Atlas van Overijssel)
Het plangebied ligt deels binnen het Natuurrnetwerk Nederland en daarnaast behoort een
deel van het plangebied tot de zone 'ondernemen met natuur en water buiten het NNN'. In
deze zone is de nieuwvestiging en grootschalige uitbreiding van bestaande functies mogelijk
indien hier sociaal-economische- en/of maatschappelijke redenen voor zijn én dat is
aangetoond dat het verlies aan ecologische en/of landschappelijke waarden in voldoende
mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de
omgeving.
Als gevolg van het plan wordt agrarische cultuurgrond (gelegen binnen de zone ondernemen
met natuur en water buiten de NNN omgezet naar een woonbestemming. Het betreft derhalve
geen grootschalige uitbreiding van een bestaande functie of de nieuwvestiging van een
functie. Gelet op de kleinschaligheid van de voorgenomen ontwikkeling kan gesteld worden
dat de ontwikkeling niet leidt tot (significant) verlies aan ecologische en/of landschappelijke
waarden. Derhalve kna gesteld worden dat de invloedssfeer van de voorgenomen activiteiten
zeer lokaal is. De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op beschermd
(natuur)gebied. Op de gronden die behoren tot Natuur worden geen nieuwe ontwikkeling
mogelijk gemaakt. Het betreft enkel de verplaatsing van een bestaande woning. De
herbouwlocatie bevindt zich niet op gronden die zijn aangewezen als natuur.
Natura 2000-gebied
Het plangebied ligt niet in of direct grenzend aan beschermd natuurgebied zoals een Natura
2000-gebied of beschermd natuurmonument. Het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied,
Landgoederen Oldenzaal, ligt 1,2 kilometer afstand van het plangebied. De invloedsfeer van
de voorgenomen activiteit is lokaal. Dat wil zeggen dat er geen negatief effect op
natuurgebied buiten het onderzoeksgebied op treedt. Gelet op de invloedsfeer en de ligging
op enige afstand van Natura 2000-gebied, wordt gesteld dat de instandhoudingsdoelen van
Natura 2000-gebied niet negatief beïnvloed wordt. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd
te worden en er hoeft geen ontheffing van de Wet natuurbescherming aangevraagd te
worden.
Soortenbescherming
De voorgenomen activiteiten worden gezien als 'ruimtelijke ontwikkeling'. Voor een aantal
algemeen voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de
verbodsbepalingen 'doden, verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rusten voortplantingsplaats', als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke
ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst
staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en doden of om opzettelijk rusten voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen.
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-,
amfibieën-, vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten
het plangebied als foerageergebied en mogelijk bezetten sommige grondgebonden

bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte
NL.IMRO.0168.p008vzp17020-0401

35

zoogdiersoorten er een rust- en/of voortplantingsplaats en nestelen er vogels in de
beplanting. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied. Ook bezetten
amfibieën er geen (winter)rustplaats.
In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest
beschermd is, niet het oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en
mogen niet beschadigd of vernield worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan
geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of vernielen van bezette
vogelnesten. De beukenhaag dient gerooid te worden buiten de voortplantingsperiode van
vogels.
Voor de beschermde grondgebonden zoogdiersoorten, die een rust- en/of
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de
verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 'beschadigen en vernielen van rust- en
voortplantingslocaties'. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een
ruimtelijke ontwikkeling. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het
plangebied voorkomende amfibieën-, vogel- en grondgebonden zoogdiersoorten niet
beschermd. Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het
plangebied als foerageergebied niet aangetast.
Het plangebied ligt op enige afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of
Natura2000 behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale
invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen
negatief effect op (beschermd) natuurgebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot
wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Wél ligt een deel van het
plangebied in gronden die zijn aangewezen voor natuur en de zone Ondernemen met natuur
en water buiten de NNN. Op de gronden die zijn aangewezen voor natuur vinden geen
nieuwe ontwikkelingen plaats. Het bouwen van een garage en het aanleggen van
erfverharding in de zone 'Ondernemen met natuur en water buiten de NNN' is vanuit ruimtelijk
(provinciaal) beleid mogelijk, mits voldaan wordt aan de voorwaarden m.b.t. compensatie.
Geadviseerd wordt om dit nader uit te werken en te bespreken met de Provincie Overijssel.
Conclusie
Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot
wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de ligging buiten
beschermd natuurgebied en de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen activiteiten niet
tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.
Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of
vergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in
overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden. De Wet
natuurbescherming en de Omgevingsverordening Overijssel vormen geen belemmering voor
uitvoering van de voorgenomen activiteiten.

4.10

Archeologie en Cultuurhistorie

Nederland heeft in 1992 het verdrag van Malta ondertekend. Het verdrag van Malta heeft als
doel het archeologisch erfgoed in de bodem beter te beschermen. Voor gebieden waar
archeologische waarden voorkomen of waar een reële verwachting bestaat dat er
archeologische waarden aanwezig zijn dient er een archeologisch onderzoek uit te worden
gevoerd, voordat er bodemingrepen plaatsvinden.
Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden ter vervanging van de Monumentenwet
1988. Een deel van de monumentenwet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet.
Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar
de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 2021 in werking treedt. Tot die tijd
blijven deze onderdelen van de Monumentenwet 1988 gelden als overgangsrecht binnen de
Erfgoedwet.
Gemeenten hebben een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten waarbij de
bodem wordt verstoord zijn verplicht rekening te houden met de archeologische relicten die in
het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch
vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische
vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te
houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen
behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.

bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte
NL.IMRO.0168.p008vzp17020-0401

36

Archeologie
Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg, wordt gekoerst op de bescherming
van archeologische waarden waarbij behoud 'in situ' (in de bodem) het streven. Ten behoeve
van de bescherming wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande wet- en
regelgeving, zoals het instrument bestemmingsplannen. Bij deze laatste ligging de
mogelijkheden in het opnemen van een vergunningstelsel of een regime voor de beoordeling
van vergunningen.
In het vigerende bestemmingsplan is het plangebied voorzien van de dubbelbestemming
'Waarde - Archeologie 2'. In het belang van de bescherming en veiligstelling van
archeologische waarden en onder de voorwaarde dat de oppervlakte waarop de aanvraag
betrekking heeft groter is dan of gelijk is aan 2.000 m2 en de activiteit op een grotere diepte
dan 0,3 m wordt uitgevoerd dient een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden.
Toets
De voorgenomen ontwikkeling blijft onder de drempelwaarde van 2.000 m2 waardoor
archeologisch onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.
Cultuurhistorie
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het
Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en
cultuurhistorische aspecten. De bescherming van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in
de Monumentenwet 1988 (die nog geldt als overgangsrecht binnen de Erfgoedwet). Deze wet
is vooral gericht op het behouden van historische elementen voor latere generaties.
Toets
Het plangebied wordt op grond van het vigerende bestemmingsplan aangemerkt als
karakteristiek erf. Daarnaast zijn de bestaande woning en twee bijgebouwen aangemerkt als
'karakteristiek'. Zoals al is geconcludeerd door Het Oversticht is de woning van een latere
datum dan de karakteristieke bijgebouwen en is de gevel door de jaren heen gewijzigd. De
nieuwe woning wordt gerealiseerd conform de kenmerken van de historische boerderij van
erve 'Groot Bavel'. Zoals reeds in paragraaf 2.2 is beschreven is vooral de positionering van de
nieuwe woning belangrijk voor het erfensemble en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit.
Daarnaast is het voornemen om het bestaande karakteristieke bijgebouw aan de noordkant
van de Bavelsweg te slopen en te vervangen door een nieuw bijgebouw. Dit bijgebouw wordt
gerealiseerd conform de bestaande uitwendige hoofdvorm. De karakteristiek van dat
bijgebouw blijft dus gehandhaafd.
Tot slot blijft de karakteristieke kapschuur aan de zuidzijde van de Bavelsweg gehandhaafd.
Gesteld kan worden dat het aspect cultuurhistorische geen belemmering vormt voor de
uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

4.11

Verkeer / parkeren

Het plangebied wordt via de Bavelsweg en Pastoor Rudingpad ontsloten. Als gevolg van
onderhavig plan wordt geen nieuwe woning toegevoegd aan het plangebied. Het aantal
verkeersbewegingen als gevolg van het plan neemt derhalve niet toe. Het aantal
verkeersbewegingen van en naar het plangebied kan eenvoudig via de bestaande wegen
worden afgewikkeld.
Het parkeren vindt plaats op eigen erf waar voldoende ruimte is om in parkeerplaatsen te
voorzien. Het aspect 'parkeren' levert derhalve geen belemmeringen op voor dit plan.
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Hoofdstuk 5
5.1

Juridische toelichting

Planopzet en systematiek

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

5.2

Toelichting op de regels

5.2.1

Opbouw

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels
gehanteerd dienen te worden, uiteengezet. De regels van het plan bestaan uit vier
hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de
algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde komen. Voor de systematiek is
aangesloten op de SVBP2012, zoals verplicht is sinds 1 juli 2013. Dit houdt onder meer in dat
het plan IMRO-gecodeerd wordt opgeleverd. Navolgend wordt de opbouw, indeling en
systematiek van de regels kort toegelicht.
Inleidende regels
Begrippen
In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte
begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen.
Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die gebruikt worden in de regels en die tot
verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Wijze van meten
Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven
wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de
verbeelding (plankaart) geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden.
Bestemmingsregels
De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:
bestemmingsomschrijving:
De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de
aan de grond toegekende functies;
bouwregels:
In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels
geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier vastgelegd.
Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en aanduidingen op de verbeelding
(plankaart);
afwijken van de bouwregels:
Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van de bouwregels
ten aanzien van het oppervlak en de vorm van bijbehorende bouwwerken;
specifieke gebruiksregels:
In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval zijn toegestaan dan
wel strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke toegestane en strijdige
gebruiksvormen genoemd, maar alleen die functies, waarvan het niet op voorhand duidelijk is.
Het gaat hierbij in feite om een aanvulling/verduidelijking op de in de
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bestemmingsomschrijving genoemde functies;
afwijken van de gebruiksregels:
Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van het in de
bestemmingsomschrijving beschreven gebruik van hoofdgebouwen;
wijzigingsregels
In dit onderdeel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te
wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden gekoppeld aan de desbetreffende
bestemming. De criteria, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten
worden genomen, zijn aangegeven.
Algemene regels
Anti-dubbeltelregel:
Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel
mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander
gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld;
Algemene bouwregels:
In dit artikel worden de algemene bouwregels voor het bouwen beschreven, onverminderd
het bepaalde in de overige artikelen;
Algemene gebruiksregels:
Deze bepaling bevat een opsomming van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in
algemene zin;
Algemene afwijkingsregels:
In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om af te
wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. De criteria, die bij
toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven;
Algemene wijzigingsregels:
In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te
wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden met een algemene strekking. De criteria,
die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn
aangegeven;
Overige regels:
Hier staan regels geformuleerd ten aanzien van bijvoorbeeld welstand en wegverkeerslawaai
en er wordt de mogelijkheid geboden om nadere eisen aan aan de plaats en de afmetingen
van de bebouwing.
Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht:
Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan
(of waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd
met de bebouwingsregels. De overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal
opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het met zich mee dat voor een dergelijk
bouwwerk alsnog een bouwvergunning kan worden verleend. Burgemeester en wethouders
kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik maken van hun handhavingsbevoegdheid. Het
overgangsrecht is opgenomen zoals opgenomen in artikel 3.2.1 Bro. Het gebruik van de grond
en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding van het plan mag
eveneens worden voortgezet;
Slotregel:
Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald.
5.2.2

Bestemmingen

Naast de inleidende regels (begrippen en wijze van meten), algemene regels (zoals
bouwregels, gebruiksregels en proceduregels) en de overgangs- en slotregels, zijn de
volgende bestemmingen in dit plan opgenomen:
Enkelbestemming
Wonen
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, al dan niet in combinatie
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met een aan huis verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteit en mantelzorg, het
behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden in de vorm van karakteristieke erven en
panden met daarbij behorende gebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen, tuinen, erven en terreinen, nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige
voorzieningen, wegen, paden en parkeervoorzieningen. De uitoefening van aan huis
verbonden beroepen en bedrijven is uitsluitend toelaatbaar voorzover de woonfunctie in
overwegende mate gehandhaafd blijft. In de regels zijn voorwaarden opgenomen met
betrekking tot de oprichting van deze bedrijven (onder andere ten aanzien van oppervlakte
en gebruik).
De woonbestemming heeft een afwijkingsmogelijkheid tot inwoning, onder andere met oog op
mantelzorg (afwijking van de gebruiksregels)
In de bouwregels van de bestemming 'Wonen' zijn regels opgenomen met betrekking tot de
maximale inhoud van de woning, de bouwhoogte en de maximale oppervlakte aan
bijgebouwen. Daarnaast is een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de sloop van de
bestaande woning.
Dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2
De bekende archeologisch waardevolle terreinen zijn door middel van de dubbelbestemming
'Waarde - Archeologie 2' aangegeven. De begrenzing van deze terreinen is overgenomen van
de Archeologische Monumentenkaart (AMK), zoals vervaardigd door de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed. De waardering van de terreinen is gebaseerd op de belevingswaarde, de
fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit van die terreinen waarbij toetsing en beoordeling
plaatsvinden op basis van schoonheid, herinneringswaarde, gaafheid, conservering,
zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit.
In het plangebied is een hoge trefkans op archeologische vondsten. Voor deze gebieden met
een hoge trefkans geldt dat een omgevingsvergunning nodig is indien werkzaamheden dieper
dan 30 cm (beneden maaiveld) plaatsvinden en de oppervlakte van de ontwikkeling meer dan
2.000 m2 bedraagt.
Voor archeologische dubbelbestemmingen geldt dat indien schriftelijk is aangetoond dat
onderzoek heeft uitgewezen dat er geen waarden zijn, een archeologisch onderzoek
achterwege kan blijven. Ook hoeft er geen archeologisch onderzoek plaats te vinden bij
vervanging van bestaande bouwwerken (tot een bepaalde oppervlakte) en wordt bij de
beslissing over een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden
mee gewogen of de bodem al eerder is verstoord.
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Hoofdstuk 6

Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6,
eerste lid, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden
naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de
gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al
dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet
worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat
de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of
het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten, waaronder leges en planschadekosten, komen voor rekening van de
aanvrager. Hiermee is het kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op grond van
artikel 6.12, lid 2 onder a besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.
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Hoofdstuk 7
7.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vooroverleg

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat
belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met instanties, zoals
gemeenten, waterschappen, provinciale diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het
geding zijn.
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die
juridische borging vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale
belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan
geen nationale belangen schaadt. Daarom is afgezien van het voeren van vooroverleg met
het Rijk.
Provincie Overijssel
De provincie Overijssel heeft in juli 2016 een uitzonderingslijst opgesteld van categorieën
bestemmingsplannen en projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet
noodzakelijk is. Het plan valt onder categorie B onder 1, waardoor vooroverleg niet nodig is.
Waterschap Vechtstromen
Op 14 juni 2019 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap
Vechtstromen. De conclusie van die digitale toets is dat het waterschap een positief advies
geeft. Hiermee is voldaan aan het verplichte vooroverleg.

7.2

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 7 november 2019 voor een periode van
zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten
aanzien van dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging
zijn geen zienswijzen binnengekomen.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1

Verkennend bodemonderzoek
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Inleiding

Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Ad Fontem op een
deel van het terrein aan de Bavelsweg 2 in De Lutte door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande nieuwbouw van een woning met schuur. Het
bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag
van de omgevingsvergunning. Derhalve dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend
te zijn.
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de
bovengrond als verdacht voor de aanwezigheid van asbest beschouwd dient te worden. Het
overige deel van de locatie kan als onverdacht worden beschouwd.
De onderzoeksopzet gaat uit van:
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,
NNI Delft, januari 2009
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en
grond”, NNI Delft, februari 2016;
- NEN 5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en
partijengrond”, NNI Delft, december 2017.
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het
freatisch grondwater.
Het veldwerk is uitgevoerd in juni en juli 2019 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001,
2002 en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse
Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.
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2

Locatiegegevens
2.1

Beschrijving huidige situatie

Algemeen
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Bavelsweg 2 in De Lutte. Het te onderzoeken deel van
het terrein heeft de RD-coördinaten x = 263.67 en y = 481.99 en is kadastraal bekend als
gemeente Losser, sectie G, nummer 2473 (gedeeltelijk) en 2474 (gedeeltelijk). De Bavelsweg is
ten zuiden van de onderzoekslocatie gelegen.
Bebouwing en verharding
De onderzoekslocatie betreft momenteel deels tuin en deels weiland. Ter plaatse van de locatie
bevindt zich een klein schuurtje. Op het dak van het schuurtje bevinden zich dakpannen.
Tussen de tuin en het weiland bevindt zich een heg.
Onderzoekslocatie
Er zijn plannen om een nieuwe woning en een schuur te bouwen ter vervanging van de huidige
boerderij. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit op het terreindeel.
De onderzoekslocatie is grotendeels onbebouwd en onverhard (tuin en weiland). De onderzoekslocatie omvat circa 1470 m².
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en is een situatieschets
opgenomen waarop de boorlocaties zijn weergegeven.
2.2

Vooronderzoek

Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (Ad Fontem), bij
initiatiefnemer (de heer Kuipers) en bij de gemeente Losser. De volgende informatie is
verzameld:
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige bestemming (wonen en agrarisch)
- Voor zover bekend is er op het terreindeel nooit sprake geweest van opslag in tanks van
chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel.
- Het te onderzoeken deel van het terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor
werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn.
- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden.
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie.
Er bevinden zich geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of sloopafval direct naast
of op de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een asbestweg. Op basis
van de asbestsignaleringskaart van de provincie Overijssel is er een grote kans op de aanwezigheid van asbest in de bodem.
- Er is voor zover bekend nog niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein of in
de directe omgeving hiervan.
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2.3

Bodemsamenstelling en geohydrologie

Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid:
- Het terrein is gelegen op de oostgrens van de stuwwal Oldenzaal.
- Het maaiveld bevindt zich circa 42.5 meter boven NAP.
- Op circa 1.0 kilometer ten noorden van de locatie dagzoomt het tertiair. De deklaag heeft een
dikte van minder dan 10 meter en bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet
dekzandpakket, dat behoort tot de formatie van Twente. Het doorlatend vermogen is gering
en wordt geschat op minder dan 100 m²/dag.
- Onder de zandige bovenlaag bevindt zich de slecht doorlatende bodemlaag van de stuwwal,
bestaande uit tertiaire klei of keileem. Verwacht wordt dat grondwater over de gestuwde
ondergrond stroomt, die klei- of leemhoudend is. Vermoedelijk is er slechts een zeer dunne
bodemlaag grondwaterhoudend.
- Het freatische grondwater stroomt in oostelijke richting onder invloed van afstroming vanaf de
stuwwal met een verhang van circa 4 m/km.
- De locatie is niet in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied gelegen.
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3

Uitvoering bodemonderzoek
3.1

Onderzoeksstrategie

De onderzoeksopzet gaat uit van
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en
grond”, NNI Delft, februari 2016;
- NEN 5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en
partijen grond”, NNI Delft, december 2017.
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie,
kan de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De hypothese “onverdachte
locatie” uit NEN 5740 wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een
locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten.
De bovengrond van het terreindeel wordt op basis van de asbestsignaleringskaart van de
provincie Overijssel als verdacht beschouwd voor de aanwezigheid van asbest. Voor de bovengrond wordt de hypothese “verdachte locatie” uit NEN 5707 gebruikt.
In de normen NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning,
bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht.
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem.
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek.
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN
5897 van toepassing, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en
recyclinggranulaat” NNI Delft, augustus 2015.
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond
verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het
algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd
aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale
olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig
organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel
wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de
zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden
- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als
natuurlijke achtergrondwaarden.
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3.2

Veldwerkzaamheden

Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPRvoorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018,
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd.
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 1470 m² worden in totaal 8 inspectiegaten
verricht met een lengte en een breedte van minimaal 0.3 meter. Er wordt doorgeboord tot op de
ondergrond (ongeroerde bodem) met een maximum diepte van 2.0 meter minus maaiveld. Het
opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de
aanwezigheid van asbest. De gaten worden handmatig met een schop gegraven.
Twee inspectiegaten worden met behulp van een Edelmanboor doorgezet in de ondergrond tot
maximaal 2.0 m-mv. Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters op de locatie wordt één diepe boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis.
Van elk inspectiegat en iedere boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven
volgens NEN 5104. Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke
waarneming op verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur.
3.3

Analyses

De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins ACMAA Testing, een door de Raad voor
Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze analyses
worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 4 (meng)monsters samengesteld en er
wordt 1 grondwatermonster genomen.
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3.
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In tabel 1 is
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd.
Tabel 1: Analysepakket per (meng) monster.
Monster

Analysepakket

Bovengrond (1x)
Ondergrond (1x)

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie,
PCB, PAK (10), organische stof, lutum en droge stof

Bovengrond (2x)

Asbest en droge stof

Grondwater (1x)

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie,
vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH),
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting

Algemene opmerkingen
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring
van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan.
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het
grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse
vindt eveneens in het veld plaats.
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3.4

Toetsing chemische analyses

De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad,
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de
Circulaire bodemsanering.
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden:
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding
wordt gesproken van een sterke verontreiniging.
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig.
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters.
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig
BoToVa als volgt aangeduid:
concentratie kleiner of gelijk aan AW of S;
*
concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T;
**
concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I.
***
concentratie groter dan I.
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrondwaarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de
achtergrondwaarde of streefwaarde.
3.5

Toetsing asbestanalyses

De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.
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De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de
concentratie amfiboolasbest.
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd.
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding.
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4

Resultaten
4.1

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling
van de mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De
resultaten van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf
4.4 worden de resultaten besproken. De resultaten van de asbestanalyses worden
weergegeven in paragraaf 4.5 en besproken in paragraaf 4.6.
4.2

Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn in juni en juli 2019 uitgevoerd door de heer J. Hartman. De veldwerker is conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/07).
Er zijn op 19 en 24 juni 2019, na het inspecteren van het maaiveld, in totaal 8 inspectiegaten
gegraven (handmatig met een schop). Twee gaten zijn met behulp van een Edelmanboor
verdiept, waarvan één boring is doorgezet tot 2.8 meter diepte, ten behoeve van het plaatsen
van de peilbuis. De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van
bijlage I.
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van gras, niet goed
geïnspecteerd kon worden. Minder dan 25% van de toplaag kon worden geïnspecteerd en er is
sprake van een indicatieve maaiveldinspectie. Eventuele kleine asbestverdachte fragmenten
kunnen hierdoor niet zijn opgemerkt. De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed
(goed zicht, geen neerslag).
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn
weergegeven in bijlage II.
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot circa 1.0 meter
min maaiveld (m-mv) is voornamelijk zeer fijn zand aangetroffen. Tot einde boordiepte (2.8 mmv) bestaat de bodem voornamelijk uit sterk zandige klei. In de ondergrond zijn oerhoudende
lagen aangetroffen. Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen, deze zijn weergegeven in
tabel 2. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op het
maaiveld of in de bodem.
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen.
Boring

Diepte (m-mv) Waarneming

1

0 - 0.25

2

0 - 0.25
0.25 - 0.65

3

0 - 0.4

Sporen baksteen

4

0 - 0.5

Resten puin

5

0 - 0.5

Sporen puin

8

0 - 0.5

Resten puin
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Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.
De bodem is ter plaatse van boring 2 uiterst puinhoudend. Naar aanleiding hiervan is in overleg
met de opdrachtgever besloten een extra grondmonster aan te bieden voor analyse op de
parameters in het standaard pakket.
Tabel 3: Samenstelling mengmonsters.
(Meng)monster

Boringnummer

Traject (diepte in m -mv)

Analyse

BG I

1 en 2
3
4, 5 en 8

0 - 0.25
0 - 0.4
0 - 0.5

Standaard
pakket

BG II

2

0.25 - 0.65

Standaard
pakket

OG

1
1
2
2
8

0.25 - 0.5
0.5 - 0.8
0.65 - 1.0
1.0 - 1.5
0.5 - 1.0

Standaard
pakket

MM FF - Gat 2, 4,
5 en 8

2
4, 5 en 8

0 - 0.25
0 - 0.5

Asbest

MM FF - Gat 2

2

0.25 - 0.65

Asbest

Boring 1 is doorgezet tot circa 2.8 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter
met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met
een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een
filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van
hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het
oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.
Op 1 juli 2019 is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform NEN
5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien dat
de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt. De grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 4.
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater.
Peilbuis

Filterstelling
(m-mv)

Grondwaterstand
(m-mv)

pH (-)

EC
(μS/cm)

Troebelheid
(NTU)

Toestroming

1

1.8 - 2.8

1.00

6.9

671

9.4

Goed

De waarden voor de pH, de EC en de troebelheid worden normaal geacht.
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4.3

Resultaten en toetsing van de chemische analyses

In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de
individuele monsters.
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en
organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en
grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en
interventiewaarden.
De conserveringstermijn van de grondmonsters is overschreden. De negatieve invloed op de
resultaten van het grondonderzoek wordt, als gevolg van deze overschrijding van de
conserveringstermijn wordt gering geacht, aangezien de monsters op het laboratorium
geconditioneerd zijn bewaard. Er wordt geen significante invloed op de analyseresultaten van
de grondmengmonsters verwacht als gevolg van deze afwijking van de richtlijnen.
In de bovengrond, de ondergrond en in het grondwater zijn enkele van de onderzochte stoffen
in (zeer) licht verhoogde concentraties aangetoond. Deze zijn weergegeven in tabel 5.
Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l).

1

Gemeten
concentratie

GSSD

Achtergrondwaarde1 of
Streefwaarde

Interventiewaarde

Lood

69

147.3 *

140

720

BG II

PCB
PAK

0.02
3.0

0.101 *
2.985 *

0.02
1.5

1
40

OG

Lood

68

156.6 *

140

720

Peilbuis 1

Barium

96

96 *

50

625

Monster

Component

BG I

AW2000

In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt
aangeduid:
concentratie kleiner of gelijk aan AW of S;
*
concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T;
**
concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I;
***
concentratie groter dan I.
4.4

Bespreking resultaten chemische analyses

Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten.
Bovengrond - Lood, PCB en PAK
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met metalen en
PAK niet ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing
en bewoning. Oorzaak voor de licht verhoogde gehalten wordt gezocht in de waargenomen
bodemvreemde materialen (sporen puin en baksteen). Aangezien de tussenwaarden niet
worden overschreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk.
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Ondergrond - Lood
Het zeer licht verhoogde loodgehalte in de ondergrond is op basis van de beschikbare
gegevens niet direct verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het
uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk.
Grondwater - Barium
Het licht verhoogde bariumgehalte in het grondwater is mogelijk te wijten aan een plaatselijk
(natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de ondergrond zijn oerhoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem. Aangezien de
tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het uitvoeren van nader onderzoek niet
noodzakelijk geacht.
4.5

Resultaten van de asbestanalyses

In bijlage IV zijn de analyserapporten en de concentratieberekening van het asbestonderzoek
opgenomen. In het mengmonster van de fijne fractie van de uiterst puinhoudende grond van
inspectiegat 2 is asbest aangetoond. In het mengmonster van de fijne fractie van inspectiegat 2,
4, 5 en 8 is geen asbest aangetoond. De gewogen asbestgehalten zij in tabel 6 weergegeven.
Tabel 6: Gewogen asbestconcentratie (mg/kg droge stof).
Component

Gewogen
asbestconcentratie

Achtergrondwaarde

Interventiewaarde

Gat 2 (0 - 0.25), 4, 5 en 8

Asbest

n.a.

-

100

Gat 2 (0.25 - 0.65)

Asbest

2.1

-

100

Inspectiegat

In de derde kolom van tabel 6 wordt de volgende codering toegepast:
n.a.
: Geen asbest aangetoond.
Normaal
: Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.
Onderstreept : Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.
Vet
: Overschrijding van de interventiewaarde.
4.6

Bespreking resultaten asbestanalyses

Zoals in paragraaf 4.5 is weergegeven, is er in inspectiegat 2 asbest aangetoond. Het gewogen
asbestgehalte is ruim lager dan de toetsingswaarde voor een nader asbestonderzoek.
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Algemeen
In opdracht van Ad Fontem is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op
een terreindeel ter grootte van circa 1470 m² aan de Bavelsweg 2 in De Lutte. De
onderzoekslocatie is grotendeels onbebouwd en onverhard (tuin en weiland), Aanleiding voor
het bodemonderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een woning met schuur.
Resultaten veldwerk
De bovengrond van het terreindeel is als verdacht beschouwd voor de aanwezigheid van
asbest. In totaal zijn er 8 inspectiegaten gegraven, waarvan er 2 zijn doorgeboord. Eén boring
is doorgezet tot 2.8 meter diepte en afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem
voornamelijk bestaat uit zeer fijn zand en sterk zandige klei. De bovengrond ter plaatse van de
tuin is sporen tot resten puin- en baksteenhoudend. Het freatische grondwater is in peilbuis 1
aangetroffen op 1.00 meter min maaiveld. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen.
Resultaten chemische analyses
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden
geconcludeerd:
- de bovengrond (BG I) is zeer licht verontreinigd met lood;
- de bovengrond (BG II) is zeer licht verontreinigd met PCB en PAK;
- de ondergrond (OG) is zeer licht verontreinigd met lood;
- het grondwater is zeer licht verontreinigd met barium.
Resultaten asbestanalyses
- MM FF - Gat 2, 4, 5 en 8 bevat geen asbest;
- MM FF - Gat 2 (0.25 - 0.65) bevat asbest; het gehalte is ruim lager dan de toetsingswaarde
voor een nader asbestonderzoek.
Hypothese
De hypothese “onverdachte locatie” dient te worden verworpen, aangezien enkele
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond.
De hypothese “verdacht van aanwezigheid van asbest” voor het voormalige erf wordt
gehandhaafd, aangezien er plaatselijk asbest is aangetoond.
Conclusies en aanbevelingen
In de boven- en ondergrond en in het grondwater zijn enkele (zeer) lichte verontreinigingen
aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de
paragrafen 4.3 en 4.4. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen
reden om een nader onderzoek uit te voeren.
In het mengmonster van de fijne fractie van de uiterst puinhoudende grond ter plaatse van
inspectiegat 2 (MM FF - Gat 2) is asbest aangetoond. Aangezien het gewogen asbestgehalte
ruim lager is dan de toetsingswaarde voor een nader asbestonderzoek, is er geen reden om
een nader asbestonderzoek uit te voeren.
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Slotconclusie
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de nieuwbouw van een woning met schuur, aangezien de vastgestelde
verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt
geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin).
Standaard slotopmerkingen
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende weten regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht.
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende
percelen.
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is.
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden.
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Bijlage I
Regionale ligging locatie
Situatieschets Kruse Milieu BV met boorlocaties

Bavelsweg 2
in De Lutte

Kruse Milieu BV
Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster

Topografische kaart
Projectnummer: 19036416
Schaal: 1:25000
Bijlage: I
Kaartblad: 29C

Ad Fontem
Bavelsweg 2
7587 ND De Lutte
Verkennend bodemonderzoek

weiland
weiland
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5
tuin
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g

weiland

bos
8
= Onderzoekslocatie
= Geplande nieuwbouw
= Boring tot 0.5 meter diepte
= Inspectiegat 30x30x50 cm
= Boring tot 1.0 meter diepte
= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte
= Peilbuis

0
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25

Kruse Milieu BV
Huyerenseweg 33
7678 SC Geesteren

Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Veldwerker: JH

Tekenaar: JL

Projectcode
Schaal
Datum

: 19036416
: 1:500 (A4-formaat)
: Juli 2019

Bijlage II
Boorstaten

1

1

4

weiland, m aaiveld

0

0
1
2

50
3
80

30x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig,
zwak grindig, zwak hum eus, donker
bruin, sporen wort els, sporen
bakst een

gras, m aaiveld

0

0
1

-25

50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht
beige, rood, m at ig oer

30x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, bv: 9.5%, donker
bruin, beige, rest en puin, gf/ff :
0.01/54,6 kg.

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, zwak hum eus, donker bruin
-50

100

4

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht
beige, rood, m at ig oer
-80

klei, st erk zandig, donker grijs

130

-70

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 1 9 -0 6 -2 0 1 9
boorm eest er J. H a r t m a n

-140

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht
grijs

150

5

-150
180

klei, st erk zandig, zwak grindig, st erk
hum eus, donker grijs

200

gras, m aaiveld

0

0

-200

klei, st erk zandig, donker grijs

1

30x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig,
zwak grindig, zwak hum eus, bv:
10.3%, donker bruin, sporen puin, gf/
ff : 2,1/73,6 kg.

2

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak
grindig, zwak hum eus, donker bruin,
sporen oer

50

250
280

-280
100

-100
3

t ype p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
dat um 2 4 -0 6 -2 0 1 9
boorm eest er J. H a r t m a n
t ype in sp e ct ie g a t
dat um 1 9 -0 6 -2 0 1 9
boorm eest er J. H a r t m a n

2

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak
hum eus, donker zwart , grijs, rest en
wort els, st erk zand, oude sloot
bodem .

-120

gras, m aaiveld

0

0
1

2

50

3
100
4

30x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, bv: 9.5%, donker
bruin, beige, sporen puin, gf/ff :
0.01/20,6 kg.
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak
silt ig, zwak grindig, bv: 10.1%, licht
beige, bruin, uit erst puin, gf/ff :
16,3/39,4 kg.

6
1
50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak
hum eus, donker bruin, grijs

32x33cm , zand, uit erst fijn, m at ig
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus,
bv: 14.9%, donker bruin, sporen
wort els

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 4 -0 6 -2 0 1 9
boorm eest er J. H a r t m a n

-50

-150

klei, m at ig zandig, licht grijs, bruin,
sporen veen

200

7

-200

weiland, m aaiveld

0

50

3

weiland, m aaiveld

0

50

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 4 -0 6 -2 0 1 9
boorm eest er J. H a r t m a n

0
1

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 1 9 -0 6 -2 0 1 9
boorm eest er J. H a r t m a n

0
1

-40

klei, st erk zandig, neut raal beige,
bruin, sporen t eelaarde

-65

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht
grijs
5

0

-25

-100
150

weiland, m aaiveld

0

35x33cm , zand, uit erst fijn, m at ig
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus,
bv: 15.2%, donker bruin, beige,
sporen wort els, sporen bakst een,
rest en klei

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 4 -0 6 -2 0 1 9
boorm eest er J. H a r t m a n

-50

gras, m aaiveld

0

klei, st erk zandig, donker groen,
rood, rest en oer

-30

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal
beige, bruin, st erk t eelaarde

8
-40

31x33cm , zand, uit erst fijn, m at ig
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus,
bv: 16.2%, donker bruin, sporen
wort els

0
1

32x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig,
zwak grindig, zwak hum eus, bv:
10.9%, donker bruin, rest en puin, gf/
ff : 2,3/68,3 kg.

2

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht
beige, bruin, rest en t eelaarde,
geroerd

-50
50

100

-50

-100

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht
beige, geel, sporen roest
-120

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 1 9 -0 6 -2 0 1 9
boorm eest er J. H a r t m a n
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Bijlage III
Resultaten chemische analyses

Kruse Milieu BV
T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC GEESTEREN

Analysecertificaat
Datum: 11-Jul-2019

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

2019097096/1
19036416
Bavelsweg 2 - De Lutte
26-Jun-2019

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

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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

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

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

19036416
Bavelsweg 2 - De Lutte

Monsternemer
Monstermatrix

Jeroen Lammers
Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

86.8

91.7

84.3

2019097096/1
04-Jul-2019
11-Jul-2019/16:14
A,B,C,D
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

3.4

1.6

1.1

Gloeirest

% (m/m) ds

96.3

98.1

98.7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

3.5

4.2

2.6

S

% (m/m)

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

46

27

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.32

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

3.3

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

11

<5.0

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.060

<0.050

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

29

20

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

69

31

68

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

14

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

5.5

7.4

7.9

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

<35

<35

Minerale olie

S

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

0.0029

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

0.0013

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

BG I
BG II

19-Jun-2019
19-Jun-2019

10808202

2
3

OG

19-Jun-2019

10808204

10808203

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

Eurofins Analytico B.V.

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

M: MCERTS erkend

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

19036416
Bavelsweg 2 - De Lutte

Monsternemer
Monstermatrix

Jeroen Lammers
Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3
2)

S

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

0.0051

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

0.0054

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

0.0041

<0.0010

0.020

0.0049

<0.050

<0.050

<0.050

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

1)

2019097096/1
04-Jul-2019
11-Jul-2019/16:14
A,B,C,D
2/2

<0.0010

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

S

Fenanthreen

mg/kg ds

0.058

0.39

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.13

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.15

0.75

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

0.084

0.37

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

0.11

0.38

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.052

0.18

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.057

0.29

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.067

0.25

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.060

0.21

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.70

3.0

0.35

Nr. Monsteromschrijving

1)

Datum monstername

Monster nr.

1

BG I
BG II

19-Jun-2019
19-Jun-2019

10808202

2
3

OG

19-Jun-2019

10808204

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019097096/1
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Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

10808202

4

0

50

0537641673

BG I

10808202

2

0

25

0537641683

BG I

10808202

5

0

50

0537641662

BG I

10808202

8

0

50

0537641675

BG I

10808202

3

0

40

0537641016

BG I

10808202

1

0

25

0537641027

BG I

10808203

2

25

65

0537641680

BG II

10808204

2

65

100

0537641674

OG

10808204

2

100

150

0537641678

OG

10808204

8

50

100

0537641679

OG

10808204

1

25

50

0537641028

OG

10808204

1

50

80

0537641036

OG
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019097096/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019097096/1
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Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

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

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

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

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

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

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

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

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

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

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

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

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

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

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

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

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

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

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

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

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

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

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

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

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019097096/1
Pagina 1/1
Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse

Monster nr.

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

10808202
10808203
10808204

Extractie PCB/PAK

10808202
10808203
10808204
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BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

19036416
Bavelsweg 2 - De Lutte
19-06-2019
Jeroen Lammers
2019097096
04-07-2019
11-07-2019

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
% (m/m)
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

10808202

BG I

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

I

86.8
3.4

46
0.32
3.3
11
0.06
<1.5
<4.0
29
69

150.1
0.5066
9.966
20.69
0.0832
1.05
7.259
43.32
147.3

*

20
0.2
3
5
0.05
1.5
4
10
20

190
0.6
15
40
0.15
1.5
35
50
140

555
6.8
103
115
18.1
95.8
67.5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3.0
<5.0
<5.0
<11
5.5
<6.0
<35

6.176
10.29
10.29
22.65
16.18
12.35
72.06

-

35

190

2600

5000

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

0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.0144

-

0.007

0.02

0.51

1

<0.050
0.058
<0.050
0.15
0.084
0.11
0.052
0.057
0.067
0.06
0.7

0.035
0.058
0.035
0.15
0.084
0.11
0.052
0.057
0.067
0.06
0.708

-

0.35

1.5

20.8

40

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

86.8
3.4
96.3
3.5

Gebruikte afkortingen
*

AW

Uitgevoerd

Voldoet aan Achtergrondwaarde

-

RG

3.4
3.5

Legenda
Nr.

Oordeel

3.5

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

19036416
Bavelsweg 2 - De Lutte
19-06-2019
Jeroen Lammers
2019097096
04-07-2019
11-07-2019

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
% (m/m)
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)

2

GSSD

Analytico-nr

Monster

2

10808203

BG II

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

I

91.7
1.6

27
<0.20
<3.0
<5.0
<0.050
<1.5
<4.0
20
31

82.06
0.2331
5.951
6.731
0.0485
1.05
6.901
30.25
66.16

-

20
0.2
3
5
0.05
1.5
4
10
20

190
0.6
15
40
0.15
1.5
35
50
140

555
6.8
103
115
18.1
95.8
67.5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3.0
<5.0
<5.0
14
7.4
<6.0
<35

10.5
17.5
17.5
70
37
21
122.5

-

35

190

2600

5000

<0.0010
<0.0010
0.0029
0.0013
0.0051
0.0054
0.0041
0.02

0.0035
0.0035
0.0145
0.0065
0.0255
0.027
0.0205
0.101

*

0.007

0.02

0.51

1

<0.050
0.39
0.13
0.75
0.37
0.38
0.18
0.29
0.25
0.21
3

0.035
0.39
0.13
0.75
0.37
0.38
0.18
0.29
0.25
0.21
2.985

*

0.35

1.5

20.8

40

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

91.7
1.6
98.1
4.2

Gebruikte afkortingen
*

AW

Uitgevoerd

Overschrijding Achtergrondwaarde

-

RG

1.6
4.2

Legenda
Nr.

Oordeel

4.2

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

19036416
Bavelsweg 2 - De Lutte
19-06-2019
Jeroen Lammers
2019097096
04-07-2019
11-07-2019

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
% (m/m)
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)

3

GSSD

Analytico-nr

Monster

3

10808204

OG

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

I

84.3
1.1

<20
<0.20
<3.0
<5.0
<0.050
<1.5
<4.0
<10
68

50.47
0.2388
6.928
7.095
0.0498
1.05
7.778
10.9
156.6

*

20
0.2
3
5
0.05
1.5
4
10
20

190
0.6
15
40
0.15
1.5
35
50
140

555
6.8
103
115
18.1
95.8
67.5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3.0
<5.0
<5.0
<11
7.9
<6.0
<35

10.5
17.5
17.5
38.5
39.5
21
122.5

-

35

190

2600

5000

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

0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0245

-

0.007

0.02

0.51

1

<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
0.35

0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.35

-

0.35

1.5

20.8

40

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

84.3
1.1
98.7
2.6

Gebruikte afkortingen
*

AW

Uitgevoerd

Voldoet aan Achtergrondwaarde

-

RG

1.1
2.6

Legenda
Nr.

Oordeel

2.6

Kruse Milieu BV
T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC GEESTEREN

Analysecertificaat
Datum: 09-Jul-2019

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

2019097098/1
19036416
Bavelsweg 2 - De Lutte
01-Jul-2019

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

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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

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

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

19036416
Bavelsweg 2 - De Lutte

Monsternemer
Monstermatrix

Jeroen Lammers
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2019097098/1
03-Jul-2019
09-Jul-2019/11:55
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

96

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

<2.0

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

<3.0

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

28

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

Peilbuis 1

01-Jul-2019

Monster nr.

10808205

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

Eurofins Analytico B.V.

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

M: MCERTS erkend

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

19036416
Bavelsweg 2 - De Lutte

Monsternemer
Monstermatrix

Jeroen Lammers
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2019097098/1
03-Jul-2019
09-Jul-2019/11:55
A,B,C
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

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

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

Peilbuis 1

01-Jul-2019

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

Eurofins Analytico B.V.

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

M: MCERTS erkend

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

10808205

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019097098/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

10808205

1

180

280

0691921704

Peilbuis 1

10808205

1

180

280

0800840690

Peilbuis 1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019097098/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

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

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

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

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019097098/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

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

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

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

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

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

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

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

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

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

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

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

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

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

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

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

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

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

Minerale olie (C10-C40)

W0215

GC-FID

Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

19036416
Bavelsweg 2 - De Lutte
01-07-2019
Jeroen Lammers
2019097098
03-07-2019
09-07-2019

Analyse

Eenheid

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

10808205

Peilbuis 1

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

S

Streefwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

T

I

96
0.14
1.4
1.4
0.035
1.4
2.1
1.4
28

*
-

20
0.2
2
2
0.05
2
3
2
10

50
0.4
20
15
0.05
5
15
15
65

338
3.2
60
45
0.175
153
45
45
433

625
6
100
75
0.3
300
75
75
800

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0.20
<0.20
<0.20
<0.10
<0.20
0.21
<0.90
<0.020
<0.20

0.14
0.14
0.14
0.07
0.14
0.21

-

0.2
0.2
0.2

0.2
7
4

15.1
504
77

30
1000
150

-

0.2

0.2

35.1

70

0.014
0.14

-

0.02
0.2

0.01
6

35
153

70
300

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

<0.20
<0.20
<0.10
<0.20
<0.10
<0.20
<0.20
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<1.6
<0.20
<0.10
<0.10
0.14
<0.20
<0.20
<0.20
0.42

0.14
0.14
0.07
0.14
0.07
0.14
0.14
0.07
0.07
0.07
0.07

-

0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1

0.01
6
0.01
24
0.01
7
7
0.01
0.01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0.2
0.1
0.2

0.01
0.01
0.01

2.5
5
10

630
5
10
20

-

0.6

0.8

40.4

80

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

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

7
7
7
10.5
7
7
35

-

50

50

325

600

0.77

Geen oordeel mogelijk

µg/L

Gebruikte afkortingen
*

S

96
<0.20
<2.0
<2.0
<0.050
<2.0
<3.0
<2.0
28

Overschrijding Streefwaarde

-

RG

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

Legenda
Nr.

Oordeel

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

0.14
0.07
0.07
0.14
0.14
0.14
0.14
0.42

Bijlage IV
Asbestanalyses

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

Kruse Milieu BV.
Dhr. J. Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC Geesteren
19036410
Bavelsweg 2 - De Lutte

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V190700476 versie 1
03-07-2019
21-06-2019
10-07-2019
1 van 1

Naam
MM FF - Gat 2, 4, 5 en 8
Datum monstername
19-06-2019
Monstersoort
Grond
Datum analyse
10-07-2019
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
AM14253821
Analyse methode
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter

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

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Eenheid

Gemeten
89,7
15,0
13,4
n.a.
n.a.
n.a.

Gewogen

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

-

-

1,3
-

1,3
-

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

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

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

-

-

1,3
1,3
-

1,3
1,3
-

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

<2
<2
<2

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

-

-

1,3
1,3

1,3
1,3

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

ds
ds
ds
ds
ds
ds

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

Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)

Fractie
> 20 mm
0
100

Fractie
8 - 20 mm
183
100

Fractie
4 - 8 mm
302
100

Fractie
2 - 4 mm
352
100

Fractie
1 - 2 mm
518
20

Fractie
0,5 - 1 mm
1372
5

Fractie
< 0,5 mm
10698

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

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

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

Fractie
Totaal
13425

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

Kruse Milieu BV.
Dhr. J. Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC Geesteren
19036410
Bavelsweg 2 - De Lutte

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V190700477 versie 1
03-07-2019
24-06-2019
10-07-2019
1 van 2

Naam
FF - Gat 2
Datum monstername
24-06-2019
Monstersoort
Grond
Datum analyse
09-07-2019
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
AM14253831
Analyse methode
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter

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

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Eenheid

Gemeten
88,6
16,2
14,4
0,9
n.a.
0,2

Gewogen

0,9
n.a.
2,3

0,8
0,2

0,8
2,0

2,3
0,3

2,3
2,7

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

0,9
n.a.
0,9
0,2
n.a.
0,2

0,9
n.a.
0,9
2,3
n.a.
2,3

0,8
0,8
0,2
0,2

0,8
0,8
2,0
2,0

2,3
2,3
0,3
0,3

2,3
2,3
2,7
2,7

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

<2
<2
<2

3,2
n.a.
3,2

1,0
1,0

2,8
2,8

2,5
2,5

5,0
5,0

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

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

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

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

ds
ds
ds
ds
ds
ds

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

Kruse Milieu BV.
Dhr. J. Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC Geesteren
19036410
Bavelsweg 2 - De Lutte

Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)
vezelbundels
Asbesth.materiaal (g)
Hechtgebonden
Aantal deeltjes
Percentage chrysotiel (%)
Gewicht chrysotiel (mg)
Percentage crocidoliet (%)
Gewicht crocidoliet (mg)
totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds)
Gehalte serpentijn (mg/kg ds)
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds)
Gehalte amfibool (mg/kg ds)
totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk)
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds)
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds)

Fractie
> 20 mm
0
100

Fractie
8 - 20 mm
1257
100

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

Fractie
4 - 8 mm
1342
100

Fractie
2 - 4 mm
928
100

Fractie
1 - 2 mm
968
20

V190700477 versie 1
03-07-2019
24-06-2019
10-07-2019
2 van 2

Fractie
0,5 - 1 mm
1692
5

Fractie
< 0,5 mm
8193
**

Fractie
Totaal
14380

0,0191
nee
4
70
13,4
17,5
3,3

0,0191

0,93
0,93
0,23
0,23

0,93
0,93
0,23
0,23

4
1,16
1,16

4
1,16
1,16

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

4
13,4
3,3

Berekening asbestgehalten
Algemene gegevens
naam project
projectcode
opdrachtgever
datum onderzoek

Bavelsweg 2 - De Lutte

19036416
Ad Fontem
19 en 24 juni 2019

Gegevens onderzochte bodemlaag
Gat
nr.
2

l
(m)
0.30
0.30

b
(m)
0.30
0.30

d
(m)
0.40
0.40

V
(m3)
0.04
0.04

s.m.
(kg/m3)
1548
1548

Fractie > 20mm
d.s.
(%)
88.6%
88.6%

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte
serp. = serpentijn-asbest (chrysotiel)
amf. = amfibool-asbest (amosiet en crocidoliet)

gewicht
(kg)
49.4
49.4

deel
(%)
29.3%
29.3%

insp. eff. type
(%)
asbest
90%
serp
90%
amf

overschrijdt de wettelijke norm niet

asbest
(mg)
0
0

Fractie < 20mm
gew. conc.
mg/kg ds
0.00
0.00

deel
(%)
70.7%
70.7%

insp. eff.
conc.
(%)
mg/kg ds
100%
0.9
100%
0.2

Gew. asbestgehalte
mg/kg ds
2.1

Bijlage V
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen

Termen
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en i n het grondwater worden
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.
Achtergrondwaarden:

De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.

Streefwaarden:

Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde
wordt alleen voor grondwater gebruikt.

Interventiewaarden:

Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te
worden verminderd. Gebruikt symbool: I.

Tussenwaarde:

Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met een
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T.

Niet verontreinigd:

Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of
streefwaarde niet.

Zeer licht verontreinigd:

Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of
streefwaarde niet.

Licht verontreinigd:

Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de
achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde
niet.

Matig verontreinigd:

Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar
overschrijdt de interventiewaarde niet.

Sterk verontreinigd:

Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde,
maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet.

Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de
interventiewaarde.
NEN5740:

Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.

Verdachte locatie:

Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische
informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is.

Nulsituatie:

Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten
aanzien van bodemverontreinigende stoffen.

Nader onderzoek:

Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder
aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.

Afkortingen
AMvB
BG
BOOT
BSB
BSB
BTEX
BTEXN
BZV
CZV
EC
EOCl
EOX
GHG
GLG
GWS
HBO
HCB
HCH
MM
MVR
NEN
NNI
NPR
NVN
OCB
OG
OW-test
PAK
PCB
pH
SUBAT
VC
VNG
VROM
VOCl

Algemene Maatregel van Bestuur
Bovengrond
Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen
Bouwstoffenbesluit
Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen
Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen
Biologisch zuurstofverbruik
Chemisch zuurstofverbruik
Elektrisch geleidingsvermogen
Extraheerbare organochloorverbindingen
Extraheerbare organohalogeenverbindingen
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand
Actuele grondwaterstand
Huisbrandolie
Hexachloorbenzeen
Hexachloorhexaan
Mengmonster
Ministeriële Vrijstellingsregeling
Nederlandse norm
Nederlands Normalisatie Instituut
Nederlandse praktijkrichtlijn
Nederlandse voornorm
Chloorpesticiden
Ondergrond
Olie/water-test
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Polychloorbifenylen
Zuurgraad
Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
Vinylchloride
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri

As
Ba
Cd
Cr
Co
Cu
Fe
Hg
Mn
Mo
Na
Ni
Pb
St
Zn

Arseen
Barium
Cadmium
Chroom
Kobalt
Koper
IJzer
Kwik
Mangaan
Molybdeen
Natrium
Nikkel
Lood
Tin
Zink
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Watertoets
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datum
14-6-2019
dossiercode 20190614-63-20784
Geachte heer/mevrouw T.M. Boswerger,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure. Dit houdt
in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document
toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is
verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan 17JA108.
Waterbeleid
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese
Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk
relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).
Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen.
Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De
belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor waterberging. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden
gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk
Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.
Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden
worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of
inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water
doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.
Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat
grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd
rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone
hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren"
een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van
het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is
lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied
Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De
toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of
herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.
Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel ja
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd.

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.
Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80
centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Kelders dienen
waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30
centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht
worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.
In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Watertoetsproces
De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.
De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Algemene info:
In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die
bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va 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.
www.dewatertoets.nl
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Samenvatting
Er zijn plannen voor de sloop van een woonboerderij en tuinhuisje, de renovatie van een schuur en de
nieuwbouw van een woning en garage op een agrarisch erf aan de Bavelsweg 2 in De Lutte. Omdat
overtreding van de Wet natuurbescherming door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet
uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
Het onderzoeksgebied is op 14 juni 2019 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde
planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere
beschermde functies, zoals foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Ook is onderzocht of de
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het
Natuurnetwerk en Natura2000.
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000
behoren. Wél ligt een deel van het plangebied in de zone Ondernemen met natuur en water buiten de
NNN. Het bouwen van een garage en het aanleggen van erfverharding in deze zone is vanuit ruimtelijk
(provinciaal) beleid mogelijk, mits voldaan wordt aan de voorwaarden m.b.t. compensatie. Geadviseerd
wordt om dit nader uit te werken en te bespreken met de Provincie Overijssel.
Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de voorgenomen
activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op (beschermd) natuurgebied. De
voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-,
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als
foerageergebied en mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en/of
voortplantingsplaats en nestelen er vogels in de beplanting(beukenhaag). Vleermuizen bezetten geen
verblijfplaats in het plangebied. Ook bezetten amfibieën er geen (winter)rustplaats.
In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. De beukenhaag dient gerooid te worden buiten de
voortplantingsperiode van vogels.
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en
vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een
ruimtelijke ontwikkeling. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied
voorkomende amfibieën-, vogel- en grondgebonden zoogdiersoorten niet beschermd. Ook vormt het
plangebied geen essentieel foerageergebied voor vleermuizen. Door het uitvoeren van de voorgenomen
activiteiten, wordt de functie van het plangebied als foerageergebied niet aangetast.
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Samenvattende conclusie:
Het plangebied bestaat uit een woonboerderij, een schuur en een tuinhuisje. Daaromheen ligt
erfverharding, gazon, staat er een beukenhaag en staan er enkele sierplanten (struiken). De inrichting en
het gevoerde beheer maken het plangebied tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende
algemene- en weinig kritische beschermde diersoorten, maar tot een ongeschikte groeiplaats voor
beschermde plantensoorten.
Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke
consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de ligging buiten beschermd natuurgebied en
de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader
van gebiedsbescherming.
Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met
wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden. De Wet natuurbescherming en de
Omgevingsverordening Overijssel vormen geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen
activiteiten. Een deel van het plangebied ligt echter wel in de zone Ondernemen met natuur en water
buiten de NNN. Het bouwen van een garage en het aanleggen van erfverharding in deze zone is vanuit
ruimtelijk (provinciaal) beleid mogelijk, mits voldaan wordt aan de voorwaarden m.b.t. compensatie.
Geadviseerd wordt om dit nader uit te werken en te bespreken met de Provincie Overijssel.
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1 Inleiding
Er zijn plannen voor de sloop van een woonboerderij en tuinhuisje, de renovatie van een schuur en de
nieuwbouw van een woning en garage op een agrarisch erf aan de Bavelsweg 2 in De Lutte. Omdat
overtreding van de Wet natuurbescherming door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet
uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies.
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd
(natuur)gebied.
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland, geconsolideerd 27-2-2019).
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2 Het plangebied
2.1 Situering
Het plangebied is gesitueerd aan de Bavelsweg 2 in De Lutte. Het plangebied ligt in het buitengebied ten
westen van de woonkern De Lutte en ligt in een kleinschalig en bosrijk agrarisch cultuurlandschap. Het
plangebied wordt aan alle zijden omringd door landbouwgrond. Op onderstaande afbeelding wordt de
globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart.

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

2.2 Beschrijving van het plangebied
In het plangebied staat een woonboerderij, een schuur en een tuinhuisje. Daaromheen ligt erfverharding,
gazon, staat er een beukenhaag en staan er enkele sierplanten (struiken). De woonboerderij en grote
schuur zijn gemaakt van bakstenen en bedekt met dakpannen. De stenen gebouwen beschikken niet over
een (holle) spouw. De schuur beschikt niet over een beschoten kap, de woonboerderij heeft wel een
beschoten kap. Het tuinhuisje is gemaakt van hout en bedekt met dakpannen. Het plangebied grenst aan de
zuid- en westzijde aan openbare ruimte (Bavelsweg) en een houtwal. Aan de noord- en oostzijde grenst het
aan landbouwgrond. Op onderstaande luchtfoto wordt de ligging van het plangebied op een luchtfoto
weergegeven. Open water ontbreekt in het plangebied. Voor een impressie van het plangebied wordt
verwezen naar de fotobijlage.

Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok).
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3 Voorgenomen activiteiten
3.1 Algemeen
Het concrete voornemen bestaat om de woonboerderij en tuinhuisje te slopen, de grote schuur te
renoveren (o.a. het dak vervangen), erfverharding aan te leggen, en er een nieuwe woning en garage te
bouwen, iets ten noorden van de huidige bouwplaats.

Verbeelding van het wenselijke eindbeeld.

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:
 Rooien tuinbeplanting (gazon, struiken en beukenhaag);
 Verwijderen erfverharding;
 Verwijderen bebouwing (woonboerderij en tuinhuisje);
 Renoveren schuur;
 Bouwen woning en garage;

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
Mogelijke tijdelijke invloeden:
 Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de
werkzaamheden
Mogelijke permanente invloeden:
 Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
 Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
 Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.
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In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het rooien
van bomen en struiken, en het verwijderen van bebouwing.
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden
geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel
en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, rust- of
voortplantingsplaatsen buiten het plangebied.

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied wordt gelijkgesteld aan het plangebied.
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4 Gebiedsbescherming
4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd).
4.2 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik,
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust.
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN,
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op
een betere manier kunnen worden bereikt.
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied ligt op ongeveer 6 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving
van het plangebied weergegeven.
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6 meter afstand tussen
plangebied en gronden die
tot het NNN behoren

Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland
behoren worden met de groene kleur op de kaart aangeduid. Gronden die tot de zone Ondernemen met natuur en water
buiten de NNN behoren worden aangeduid met de groengestippelde kleur. De ligging van het plangebied wordt met de rode
marker aangeduid (bron: geo.overijssel.nl)

Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen
negatief effect op beschermd (natuur)gebied.
Wettelijke consequenties
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk
Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke
consequenties. Een deel van het plangebied behoort tot de zone Ondernemen met natuur en water buiten
het NNN. In deze zone is nieuwvestiging en grootschalige uitbreiding van bestaande functies mogelijk
indien hier sociaal-economische- en/of maatschappelijke redenen voor zijn én dat is aangetoond dat het
verlies aan ecologsiche en/of landschappelijke waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door
investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving.

4.3 Natura2000
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming.
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160
gebieden.
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000
Het plangebied ligt op minimaal 995 meter afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Op
onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied
weergegeven.
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995 meter tussen het
plangebied en de gronden die
tot Natura2000 behoren

Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker
aangeduid. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de gele kleur aangeduid. (bron: geo.overijssel.nl).

Beschermingsregime
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst
deze gebieden aan.
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor:
 de leefgebieden van vogels;
 de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming).
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen
worden bereikt.
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die
gebieden.
Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen fysieke
activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura2000.
Wettelijke consequenties
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties.

4.4 Slotconclusie
Het plangebied ligt op enige afstand van beschermd (natuur)gebied en de invloedsfeer van de
voorgenomen activiteit is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op beschermd
(natuur)gebied en leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.
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5 Soortenbescherming; het onderzoek
5.1 Verwachting en bureauonderzoek
Het plangebied bestaat uit een woonboerderij, een schuur en een tuinhuisje. Daaromheen ligt
erfverharding, gazon, staat een beukenhaag en staan er enkele sierplanten (struiken). De inrichting en het
gevoerde beheer maken het plangebied tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende
algemene- en weinig kritische beschermde diersoorten, maar tot een ongeschikte groeiplaats voor
beschermde plantensoorten. Het is het niet uitgesloten dat het plangebied tot functioneel leefgebied van
sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen behoort:
 vogels;
 vleermuizen;
 grondgebonden zoogdieren;
 amfibieën;
Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen,
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten (kleine vlotvaren), haften (oeveraas) en
kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze
soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is
niet aannemelijk dat soorten, of soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan
buiten het normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine
grondgebonden zoogdieren en reptielen en voor planten.

5.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 14 juni 2019 tijdens de daglichtperiode
(middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht.
Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en zijn de in dit
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt.
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
 veldbezoek door ervaren ecoloog;1
 aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;
 Atlas van de zoogdieren van Nederland;
 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;
Het weer tijdens het veldbezoek
Bewolkt, droog, temperatuur 19.3⁰C, wind 2 Bft.

1

Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van
vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEMVT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de
Vleermuiswerkgroep Gelderland.
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Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. De meeste vogelsoorten bezetten een territorium in deze tijd
van het jaar en vertonen territorium-indicerend gedrag (zingen/balts). Veel vogelsoorten bezetten een
nestplaats of hebben al uitgevlogen jongen.
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels),
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.

Grondgebonden zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar
voortplantingslocaties. Verschillende grondgebonden zoogdieren kunnen zogende jongen hebben in deze
tijd van het jaar.
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten,
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.
Vleermuizen
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is in het
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen in
gebouwen. De gebouwen zijn beoordeeld op de geschiktheid als verblijfplaats. Daarbij is gekeken naar
potentiële verblijfplaatsen in en aan de gebouwen.
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormige
landschapselementen benutten als vliegroute, maar de mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.
Amfibieën
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Sommige amfibieën
bezetten de voortplantingswateren in deze tijd van het jaar, terwijl sommige andere amfibieënsoorten de
voortplantingswateren alweer ingeruild hebben voor landbiotoop.
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten.
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5.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in
deze paragraaf besproken.
Vogels
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het
plangebied als foerageergebied en er nestelen vermoedelijk ieder voortplantingsseizoen vogels in het
plangebied. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel en vink. Voorgenoemde
soorten broeden mogelijk in de beukenhaag in het plangebied. De overige tuinbeplanting is niet geschikt als
nestlocatie voor vogels. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat vogels in de te slopen gebouwen nestelen.
Er zijn tijdens het bezoek geen huismussen aangetroffen. De ligging buiten stedelijk gebied maakt het een
ongeschikte nestlocatie voor gierzwaluw. Daarnaast, zijn in het plangebied geen oude nesten van
roofvogels of uilen waargenomen, zoals sperwer of ransuil.
Door het rooien van beplanting (beukenhaag) tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk bezette
vogelnesten beschadigd en vernield. Als gevolg van het vernielen van bezette vogelnesten worden mogelijk
eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels verwond of gedood. Door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten blijft de functie van het plangebied als foerageergebied voor de meeste
vogelsoorten behouden.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Rooien beplanting tijdens de voortplantingsperiode;
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische
grondgebonden zoogdiersoorten als konijn, egel, bruine rat, huisspitsmuis, huismuis, bosmuis, bunzing en
steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar het
is niet uitgesloten dat soorten als huisspitsmuis, huismuis en bosmuis er een rust- en/of voorplantingsplaats
bezetten. Grondgebonden zoogdieren kunnen een rust- en voortplantingsplaats bezetten in het tuinhuisje
en in holen en gaten in de grond. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het konijn of de steenmarter een
vaste rust- en/of voortplantingsplaats bezetten in het plangebied.
Door het rooien van beplanting en het slopen van het tuinhuisje in het plangebied worden vermoedelijk
grondgebonden zoogdieren verwond en gedood, en worden vermoedelijk vaste rust- en
voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als foerageergebied blijft
behouden na uitvoering van de voorgenomen plannen.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Rooien beplanting (gazon);
- Slopen tuinhuisje;
- Berijden onverhard terrein;
- Aanleggen erfverharding;
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen potentiële verblijfplaatsen
van vleermuizen in het plangebied waargenomen. Er zijn bij de in het plangebied aanwezige gebouwen
geen potentiële vliegopeningen, zoals open stootvoegen of andere gaten/kieren in de buitengevel
waargenomen. Ook zijn in het plangebied geen andere potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen, zoals
een holle ruimte achter een vensterluik, windveer, gevelbetimmering of loodslab waargenomen.
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Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of
gedood en worden geen rust- of verblijfplaatsen beschadigd of vernield.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;
Foerageergebied
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een geschikt
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren sommige algemene
vleermuissoorten als laatvlieger, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en ruige
dwergvleermuis boven en rond de randen van gebouwen en struiken in het plangebied en vliegen
vleermuizen over het plangebied terwijl ze foerageren rond de randen en kronen van bomen en struiken
die net buiten het plangebied staan. Gelet op de oppervlakte van het plangebied, is de betekenis van het
plangebied als foerageergebied voor vleermuizen vrij gering. Het plangebied vormt geen essentieel
foerageergebied.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied
niet aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;
Vliegroute
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het
landschap kan een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute.
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een
rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen
Amfibieën
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische
amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en bastaardkikker beschouwd.
Voorgenoemde soorten benutten de buitenruimte van het plangebied uitsluitend als foerageergebied. Er
zijn geen geschikte (winter)rustplaatsen aangetroffen. Ook is er geen geschikt voortplantingsbiotoop
aanwezig in het plangebied voor amfibieën.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied
niet aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen
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Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.

5.4 Toetsingskader
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn,
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te
verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.
Zorgplicht
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten:
1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen
treft om die gevolgen te voorkomen, of
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of
ongedaan maakt.
Wettelijk kader
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep
Vogels
Door het rooien van beplanting (beukenhaag) tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk bezette
vogelnesten beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette
nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten
(eieren) of het verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen
worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd.
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen
activiteiten uit te voeren is november2-februari. De functie van het plangebied als foerageergebied is niet
beschermd.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode;
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en
worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt
niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van
vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de
verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het
kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen
Foerageergebied
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen
aangetast. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen
Vliegroute
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op mogelijke (essentiële)
vliegroutes3 van vleermuizen in het plangebied. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot
wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing
van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in
het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen

2
3

Houtduiven kunnen tot eind oktober een bezet nesten hebben.

Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een
vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.
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Grondgebonden zoogdieren
Door het rooien van beplanting en het slopen van het tuinhuisje in het plangebied worden vermoedelijk
grondgebonden zoogdieren verwond en gedood, en worden vermoedelijk vaste rust- en
voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. Voor de in het plangebied aanwezige beschermde
grondgebonden zoogdieren geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het
‘beschadigen en vernielen van een rust- en voortplantingsplaats’. De functie van het plangebied als
foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen

Amfibieën
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen amfibieën verwond of gedood en
worden geen (winter)rust- of voortplantingsplaatsen beschadigd of vernield. De functie van het plangebied
als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen
Overige soorten
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.
Soortgroep

Functie

Beschermde
soorten
planlocatie

Verbodsbepalingen
(Wet natuurbescherming)

Aandachtspunt

Grondgebonden
zoogdieren
Grondgebonden
zoogdieren
Grondgebonden
zoogdieren
Vogels

Foerageergebied

Diverse soorten

Geen

Vaste rust- en
voortplantingsplaats
Doden en verwonden
van dieren
Foerageergebied

Diverse soorten

Vogels

Bezette nesten (niet
jaarrond beschermd)
Jaarrond beschermde
nest- en rustplaats
Doden en verwonden
van dieren
Verblijfplaats
Foerageergebied

Mogelijk diverse
soorten
Niet aanwezig

Niet van toepassing, functie is
niet beschermd
Niet van toepassing, vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing, vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling.
Niet van toepassing, functie is
niet beschermd
Art. 3.1 lid 2

Vliegroute
Doden en verwonden
van dieren
Foerageergebied

Niet aanwezig
Niet aanwezig

(winter)rustplaatsen
Voortplantingsbiotoop
Doden en verwonden
van dieren
Dieren en overige
functies

Vogels
Vogels
Vleermuizen
Vleermuizen

Vleermuizen
Vleermuizen
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Overige soorten

Diverse soorten
Diverse soorten

Mogelijk diverse
soorten
Niet aanwezig
Diverse soorten

Diverse soorten

Niet van toepassing
Art. 3.1 lid 1
Niet van toepassing
Niet van toepassing;
plangebied vormt geen
essentieel foerageergebied
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Geen
Geen
Geen
Beplanting rooien buiten
de voortplantingsperiode
Geen
Beplanting rooien buiten
de voortplantingsperiode
Geen
Geen

Geen
Geen
Geen

Niet aanwezig
Niet aanwezig
Niet aanwezig

Niet van toepassing, functie is
niet beschermd
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Geen

Geen
Geen
Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.

5.6 Historische gegevens en overige bronnen
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.
5.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.
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6 Conclusies
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten4 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden,
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen.
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-,
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als
foerageergebied en mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en/of
voortplantingsplaats en nestelen er vogels in de beplanting. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het
plangebied. Ook bezetten amfibieën er geen (winter)rustplaats.
In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. De beukenhaag dient gerooid te worden buiten de
voortplantingsperiode van vogels.
Voor de beschermde grondgebonden zoogdiersoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het
‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er
sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in
het plangebied voorkomende amfibieën-, vogel- en grondgebonden zoogdiersoorten niet beschermd. Door
het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als foerageergebied
niet aangetast.
Het plangebied ligt op enige afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000
behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de
voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op (beschermd)
natuurgebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van
gebiedsbescherming. Wél ligt een deel van het plangebied in de zone Ondernemen met natuur en water
buiten de NNN. Het bouwen van een garage en het aanleggen van erfverharding in deze zone is vanuit
ruimtelijk (provinciaal) beleid mogelijk, mits voldaan wordt aan de voorwaarden m.b.t. compensatie.
Geadviseerd wordt om dit nader uit te werken en te bespreken met de Provincie Overijssel.
Conclusie (algemeen):
Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke
consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de ligging buiten beschermd natuurgebied en
de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader
van gebiedsbescherming.
Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met
wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden. De Wet natuurbescherming en de
Omgevingsverordening Overijssel vormen geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen
activiteiten. Geadviseerd wordt werkzaamheden die plaatsvinden in de zone Ondernemen met natuur en
water buiten de NNN te bespreken met de Provincie Overijssel.

4

Zie bijlage 2 van dit rapport
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Bijlagen
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht)
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming
Bijlage 3. Fotobijlage
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
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Bijlage 2
Toelichting Wet Natuurbescherming
Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling
of ontheﬃng van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer
230 overige Europese en nationale soorten beschermd.
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheﬀing of vrijstelling moet aan drie criteria
zijn voldaan:
-

-

Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende
oplossing voor de handeling mogelijk is.
Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals
volksgezondheid of openbare veiligheid.
Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

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

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

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

de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer.
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019.
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
Internet:
https://www.verspreidingsatlas.nl
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)
https://calculator.aerius.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
https://pdokviewer.pdok.nl/
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1

plan

Het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bavelsweg 2 de
Lutte" met identificatienummer NL.IMRO.0168.p008vzp17020-0401 van de gemeente Losser.
1.2

bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende
bijlagen.
1.3

aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.4

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5

aan-huis-verbonden beroep of bedrijf:

een dienstverlenend beroep of bedrijf, dat in een woning en/of daarbij behorende
bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is;
1.6

achtergevel

een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw, die gelegen is tegenover de
voorgevel;
1.7

agrarische cultuurgrond

grond die wordt gebruikt voor het telen van gewassen en het houden van dieren;
1.8

archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde gebaseerd op de kennis en studie van de in dat
gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden;
1.9

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.10

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
breakfast-voorziening 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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1.11

bestaand:

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 voorzover sprake was van strijd met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van het
bestemmingsplan, of een andere planologische toestemming;
1.12

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;
1.13

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.14

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;
1.15

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;
1.16

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
1.17

bouwlaag:

een voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke
hoogte liggende vloeren of balklagen wordt begrensd, met uitzondering van onderbouwen,
kelders en kappen; de eerste bouwlaag is de bouwlaag op de begane grond;
1.18

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;
1.19

bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;
1.20

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.21

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;
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1.22

dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
1.23

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen, die de goederen kopen voor gebruik,
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.24

gebouw:

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

gevel

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de
buitenlucht, daaronder begrepen een dak;
1.26

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;
1.27

kleinschalige bedrijfsactiviteit

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten,
geheel of overwegend door middel van handwerk, geen detailhandel of prostitutie zijnde,
waarvan de omvang van de activiteiten zodanig is, dat het woonhuis in overwegende mate de
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is;
1.28

maaiveld

het oppervlak (of de hoogte daarvan) van het land of de bovenkant van het terrein dat een
bouwwerk omgeeft;
1.29

mantelzorg:

langdurige zorg die, niet in het kader van een hulpverlenend beroep, wordt geboden aan een
hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening
rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor
elkaar overstijgt;
1.30

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;
1.31

overkapping

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk met
wanden is omgeven;
1.32

peil:

1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van
de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
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2. 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;
3. indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil;
1.33

permanente bewoning

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf;
1.34

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;
1.35

trekkershut

een houten blokhut met een maximale oppervlakte van 30 m2, waarvoor een vergunning
ingevolge artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo is vereist en dat dient als periodiek verblijf voor
wisselende groepen van recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben; er is sprake van een
trekkershut indien er sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie;
1.36

voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer
dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse
en/of de feitelijke indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;
1.37

woning:

een complex van ruimten dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één afzonderlijk
huishouden;
1.38

woonhuis

een gebouw dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid
kan worden beschouwd;
1.39

zijgevel

een gevel van een hoofdgebouw niet zijnde een voor- of achtergevel;
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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 ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.
2.6

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.
2.7

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.

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

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep of kleinschalige
bedrijfsactiviteit, dan wel mantelzorg;
b. trekkershutten, ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie';
c. behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden in de vorm van karakteristieke erven
en panden in de gemeente Losser die als Bijlage 1 bij de regels is opgenomen;
met de daarbij behorende:
d. gebouwen;
e. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;
f. tuinen, erven en terreinen;
g. nutsvoorzieningen;
h. waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. wegen, paden en parkeervoorzieningen;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
De karakteristieke erven zijn aangeduid met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding karakteristiek erf'. De karakteristieke gebouwen zijn aangeduid als 'karakteristiek'.
3.2

Bouwregels

3.2.1

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, met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - herbouwlocatie', een
hoofdgebouw uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding herbouwlocatie' gebouwd mag worden;
c. het aantal woningen per bestemmingsvlak bedraagt ten hoogste één;
d. ter plaatse van de aanduiding 'relatie' is ten hoogste één woning toegestaan;
e. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 3
m;
f. ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)' mag de inhoud niet meer bedragen
dan is aangegeven, exclusief kelder en inclusief aan- en uitbouwen;
g. de goothoogte bedraagt ten hoogste 3 meter, met dien verstande dat de goothoogte aan
één zijgevel van de woning maximaal 4,5 meter mag bedragen over een afstand van 60%
van de gootlengte van die betreffende zijgevel;
h. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 10 m;
i. de dakhelling bedraagt ten minste 25° en ten hoogste 60°;
j. De toegang van buitenaf voor een kelder mag maximaal 1/3 van de gevelbreedte
bedragen.
3.2.2

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende
regels:
a. indien een bouwvlak is aangegeven, mogen de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw
bedraagt ten hoogste 100 m2;
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c.

de oppervlakte van de karakteristieke bijgebouwen telt niet mee bij het berekenen van de
maximale gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen;
d. de goothoogte bedraagt ten hoogste 3,3 m;
e. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' dient - in afwijking van de in dit artikel
opgenomen maatvoering - de uitwendige hoofdvorm van de bestaande gebouwen,
bestaande uit goot- en bouwhoogte en dakvorm, te worden gehandhaafd, met dien
verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag worden
afgeweken van de bestaande bouwhoogte, mits de bouwhoogte niet meer bedraagt dan
is aangegeven;
f. ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie' mag maximaal het bestaande aantal
trekkershutten worden gebouwd, alsmede gebouwen en overkappingen ten behoeve van
sanitaire voorzieningen, waarbij de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 50 m2
bedraagt, dan wel ten hoogste de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt. De
goothoogte bedraagt ten hoogste 3 m en de dakhelling bedraagt ten minste 18º. De
bouwhoogte van een overkapping bedraagt ten hoogste 3,5 m.
3.2.3

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden
de volgende regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde mogen, met uitzondering van erfen terrasafscheidingen, uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevellijn 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;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste
5 m.
3.3

Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. lid 3.2.1, sub b, en worden toegestaan dat het bouwvlak met ten hoogste 10 m wordt
overschreden;
b. lid 3.2.1, sub e en toestaan dat de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens wordt
verkleind tot 0 m;
c. lid 3.2.1, sub c en toestaan dat het aantal woningen per bestemmingsvlak tijdelijk meer
mag bedragen dan één, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. de te slopen bestaande woning, zoals opgenomen in Bijlage 2 en als zodanig is
aangeduid, binnen één jaar na gereedmelding (als bedoeld in artikel 1.25 lid 2 van het
Bouwbesluit 2012) van de nieuwe woning gesloopt wordt;
d. 3.2.1, sub i, en worden toegestaan dat de dakhelling wordt verkleind tot 0º.
e. lid 3.2.2, sub b, en worden toegestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen
en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot een oppervlakte van ten
hoogste 250 m2, 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 aangrenzendee gronden.
3.4

Specifieke gebruiksregels

3.4.1

Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a. het gebruik van 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
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c.
d.
e.

f.
g.
h.

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;
het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning;
het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van permanente bewoning;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve
doeleinden anders dan de gronden en bouwwerken die van een specifieke aanduiding zijn
voorzien, alsmede met uitzondering van een bed and breakfast in het hoofdgebouw;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de
productiegebonden detailhandel;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische
bedrijfsactiviteiten;
de aanleg van paardrijbakken.

3.4.2 Voorwaardelijke verplichting sloop
a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van
en het in gebruik laten nemen van de nieuw te bouwen woning ter vervanging van de
bestaande woning binnen de bestemming 'Wonen' zonder de sloop van de bestaande
woning zoals is opgenomen in Bijlage 2 en als zodanig is aangeduid;
b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de
in lid 3.1 opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde dat
de bestaande woning zoals is opgenomen in Bijlage 2 en als zodanig is aangeduid, binnen
één jaar na gereedmelding (als bedoeld in artikel 1.25 lid 2 van het Bouwbesluit 2012) van
de nieuwe woning gesloopt is.
3.5

Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. lid 3.4.1, sub c, en worden toegestaan dat een hoofdgebouw wordt gebruikt door meer
dan één huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. dezeafwijkingsbevoegdheid 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;
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 3.4.1, sub c, en worden toegestaan dat een hoofdgebouw in twee afzonderlijke
wooneenheden wordt gesplitst, mits:
1. de inhoud van de woning minstens 1.000 m3 bedraagt;
2. nieuwe woningen een minimale inhoud hebben van 450 m3 en elke woning minimaal
75 m2 van de bestaande bijgebouwen krijgt toebedeeld;
3. de karakteristieke woning wordt behouden;
c. lid 3.4.1 sub d, en worden toegestaan dat vrijstaande bijgebouwen worden gebruikt voor
tijdelijke bewoning door een hulpbehoevende, met als doel het verlenen van mantelzorg,
mits:
1. de hulpbehoevende een naast familielid is;
2. de hulpbehoevendheid wordt geïndiceerd door medewerkers van de afdeling Werk,
inkomen en zorg, team zorg;
3. niet reeds een tweede woning of tweede zelfstandige woonruimte aanwezig is;
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4. de afstand tussen het hoofdgebouw en het mantelzorggebouw ten hoogste 20 m
bedraagt;
5. geen sprake is van een zelfstandige woonunit;
6. voorts wordt voldaan aan de voorwaarden zoals vervat in ter zake vastgestelde
beleidsregel Mantelzorgwoningen gemeente Losser;
d. lid 3.4.1, 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 gebruiksmogelijkhede van
omliggende gronden;
e. lid 3.4.1, sub e, en worden toegestaan dat een kampeerterrein voor kleinschalig kamperen
op het bouwperceel wordt aangelegd, met dien verstande dat:
- er maximaal 25 kampeerplaatsen zijn toegestaan, gedurende het kampeerseizoen van
15 maart tot en met 31 oktober;
- er ten behoeve van een zorgvuldige landschappelijke inpassing een erfinrichtingsplan,
afgestemd op de landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan, wordt
opgesteld.

f.

3.6

Tevens kan een theeschenkerij worden toegestaan bij een kleinschalig kampeerterrein,
mits:
1. de theeschenkerij in de bestaande gebouwen wordt gerealiseerd;
2. er alleen koffie, thee en alcoholvrije dranken worden geschonken;
lid 3.4.1, 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 m2;
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 hoogte 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.
Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning gebouwen of delen
daarvan te slopen, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
b. Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan.
c. De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:
1. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende
wijzigingen aan het pand kan worden hersteld; of
2. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven, en/of het delen van
het pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken en door
sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm
veroorzaken; of
3. er sprake is van verbouw of nieuwbouw met behoud en/of terugbouwen van de
karakteristieke hoofdvorm.
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Artikel 4
4.1

Waarde - Archeologie 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de
gebieden met een hoge verwachtingswaarde.
4.2

Bouwregels

In het belang van de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden en onder de
voorwaarde dat de oppervlakte waarop de aanvraag betrekking heeft groter is dan of gelijk is
aan 2.000 m² en de activiteit op een grotere diepte dan 0,3 m wordt uitgevoerd:
a. dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen als bedoeld in de
Wabo een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat
blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en
wethouders in voldoende mate is vastgesteld; de verplichting om een archeologisch
rapport te overleggen geldt niet voor bouwwerken ter vervanging van bestaande
bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte met niet meer dan 2.000 m² wordt
uitgebreid;
b. kunnen aan een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo de volgende regels
worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan
door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties, tenzij in
het rapport als bedoeld onder a naar het oordeel van burgemeester en wethouders is
aangetoond dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft niet zal leiden
tot een onevenredige aantasting van archeologische waarden.
4.3

Afwijken van de bouwregels

Er kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2 sub a voor de overlegging van het
aldaar genoemde archeologische rapport, indien naar het oordeel van het college van
burgemeester en wethouders de archeologische waarde van het terrein in andere
beschikbare informatie voldoende is vastgesteld. Daarbij maakt de gemeente gebruik van de
archeologische advieskaart van RAAP (RAAP-rapport 264: Herinrichting Losser Noord, een
archeologische inventarisatie, kartering en advieskaart; juni 1997 en RAAP-rapport 640:
Herinrichting Losser-Zuid, provincie Overijssel; een archeologische inventarisatie, kartering en
advieskaart; maart 2001). De woorden 'het rapport als bedoeld onder a' in lid 4.2 sub b, onder
3 dienen in dat geval te worden gelezen als 'andere beschikbare informatie'.
4.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in lid 4.1
omschreven gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden
uit te voeren:
het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,3 m met een oppervlakte groter
dan of gelijk aan 2.000 m², zoals afgraven, diepploegen, egaliseren, frezen, aanleg
of rooien van bos of boomgaard, aanbrengen van oppervlakteverhardingen,
aanleggen van drainage, aanbrengen en verwijderen van funderingen;
met dien verstande dat de omgevingsvergunning ook verplicht is voor:
gebieden met een kleinere oppervlaktemaat dan 2.000 m² en dieper dan 0,3 m die
zijn gelegen binnen een afstand van 50 m uit de bestemming ‘Waarde Archeologie 1‘.
b. De in lid 4.4, sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouwwerken
zijnde, en werkzaamheden die:
1. plaatsvinden in of op gronden waarvan schriftelijk is aangetoond dat zich ter plekke

bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte
NL.IMRO.0168.p008vzp17020-0401

137

geen archeologische waarden bevinden;
2. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
3. de herdrainage, het uitbaggeren van sloten of het normale onderhoud betreffen;
4. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
5. op archeologisch onderzoek zijn gericht;
c. De in lid 4.4, sub a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de plaats
waar werken en/of werkzaamheden zullen worden uitgevoerd voldoende archeologisch is
onderzocht en vaststaat dat er geen onevenredige afbreuk aan de archeologische en/of
cultuurhistorische waarden wordt gedaan, dan wel dat afdoende maatregelen zijn
getroffen tot behoud of bescherming van die waarden of de eventuele bodemvondsten
naar elders zijn overgebracht.
d. Bij de beslissing over de omgevingsvergunning zal worden betrokken de oppervlakte die
aantoonbaar reeds eerder door een van de in lid 4.4 sub a genoemde werkzaamheden is
verstoord.
4.5

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming ‘Waarde
- Archeologie 2‘ wordt verwijderd, mits na voldoende onderzoek van de vindplaats en het
inwinnen van deskundigenadvies blijkt dat voor de archeologisch waardevolle gebieden de
waardebepalende elementen niet zijn te handhaven in relatie tot de functie van de gronden
en de gebouwen en de aanwezige bodemvondsten naar elders zijn overgebracht.
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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
niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of
overtuigingen.
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Artikel 7

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;
4. het bepaalde in de regels over de aan te houden afstand tot de zijdelingse
perceelgrens en kan een kleine afstand worden toegestaan, mits dit geen
onevenredige hinder of beperkingen oplevert voor aangrenzende functies of
bestemmingen.
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Artikel 8
8.1

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.
8.2

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.
8.3

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.
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Hoofdstuk 4
Artikel 9
9.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking
naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 9.1 sub a een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als
bedoeld in het 9.1 sub a met maximaal 10%.
c. 9.1 sub a 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.
9.2

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, behoudens voor
zover uit de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand
onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats
en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de
inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 9.2 sub a te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in 9.2 sub a na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik
daarna te hervatten of te laten hervatten.
d. 9.2 sub a 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 10

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Bestemmingsplan
Buitengebied, partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1

Karakteristieke erven en panden in de gemeente Losser
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Samenvatting
De gemeente Losser ligt in het Nationaal Landschap Noordoost Twente. De
erven in het buitengebied maken onderdeel uit van de cultuurhistorie van dit
unieke landschap met essen, kampen, stuwwallen, beken, akkers, weides en
bossen. Het in stand houden van deze streekeigen erven is een belangrijke
bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het
buitengebied.

stal

Het Oversticht heeft in opdracht van de gemeente Losser een inventarisatie
mogen uitvoeren waarbij karakteristieke erven en panden zijn aangewezen.
Het resultaat, een lijst met karakteristieke panden, zal worden gekoppeld aan
het bestemmingsplan van het buitengebied, waardoor er bij transformaties
op deze erven of aan deze panden voorwaarden gelden en mogelijkheden
worden geboden. In totaal zijn 266 adressen bekeken (waaronder een vijftigtal adressen die niet op de adressenlijst stonden). De erven zijn bezocht
en van elk pand op het erf is aangegeven of het karakteristiek is of niet. Ook
zijn er een tiental panden bekeken die niet aan een erf of agrarische functie
gekoppeld zijn, zoals scholen, villa’s, koetshuizen, transformatorhuisjes. Daarnaast zijn een twintigtal Mariakapellen en landkruizen bekeken. Aan de hand
van de score op zes criteria is af te leiden of het pand karakteristiek is. De zes
criteria zijn gebaseerd op de streekeigen kenmerken van de erven in Losser
en gaan zowel over het gebouw als over de context van het gebouw (erf en
landschap).
De lijst met karakteristieke panden is opgenomen in hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 1 wordt het doel en de werkwijze van de inventarisatie
beschreven.

kapel

boerderij

aardappelkelder

kippenhok

schuur

5

Hoofdstuk 1: Doel en werkwijze van de inventarisatie
1.2 Karakteristieke erven en panden in bestemmingsplan
De gemeente Losser heeft Het Oversticht opdracht gegeven om een inventarisatie te doen naar karakteristieke erven en panden in het buitengebied. Met
karakteristieke erven en panden wordt bedoeld erven en panden die niet
monumentwaardig zijn maar wel een grote bijdrage leveren aan de streekeigenheid van het landschap. Het doel van de inventarisatie is om
karakteristieke erven en panden aan te wijzen. Het eindresultaat van de inventarisatie, een lijst met karakteristieke erven en panden, wordt aan het bestemmingsplan buitengebied gekoppeld. De inventarisatielijst kan beschouwd
worden als een advies. De gemeente Losser kan zelf bepalen of zij de aangedragen lijst ongewijzigd overneemt. De gemeente Losser bekijkt verder welke
voorwaarden en regelingen hieraan gekoppeld worden als het gaat om sloop,
herbestemming en nieuwbouw van het pand of het erf. Soepele voorwaarden voor herbestemming (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) kunnen
bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een gebouw behouden wordt in plaats van
gesloopt. Ook het niet laten meewegen van het aantal vierkante meters van
een karakteristieke aardappelkelder of kippenhok bij het maximum aantal m2
bijgebouw op een erf, kan bij plannen voor nieuwbouw bijdragen aan het behoud van (voormalig) cultuurhistorische gebouwen. Randvoorwaarden voor
nieuwbouw bij/aan het pand of erf kunnen de ruimtelijke kwaliteit borgen. De
gemeente verkent en legt vast wat de mogelijkheden en de voorwaarden zijn
en communiceert daarover met de eigenaren van de karakteristieke panden
en erven.

1.1 Aandacht voor streekeigen erven en panden
Het buitengebied van de gemeente Losser heeft nationale waarde en is
beschermd als Nationaal Landschap Noordoost Twente. Kenmerkend voor dit
bijzondere landschap is de unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en
cultuurhistorie. Noordoost Twente kent een grote mate van kleinschaligheid,
een groen karakter en samenhangende complexen van beken, essen, kampen
en jongere ontginningen. Dit is o.a. zichtbaar in de talrijke erven in het buitengebied van de gemeente Losser.
Streekeigen erven en boerderijen zijn beeldbepalend voor het landschap
en de streek. Daarnaast is het gebruik en de geschiedenis van het (cultuur)
landschap af te lezen aan de erven en de boerderijen. Daarmee zijn ze vanuit
cultuurhistorisch oogpunt waardevol. Ook andere objecten en panden in
het buitengebied die buiten het erf liggen kunnen vanuit cultuurhistorisch
oogpunt waardevol zijn. Voorbeelden hiervan zijn panden en objecten ten behoeve van industrie/nijverheid (fabrieken, opslagloodsen, molens), waterhuishouding (sluizen, gemalen, schotbalkenloodsen), landbouw (veldschuren),
energie (transformatorhuisjes), religie (landkruizen, mariakapellen) enz.
Het in stand houden van de (karakteristieken van deze) waardevolle elementen is een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Deze elementen behoren tot de identiteit van de gemeente en zorgen
voor een aantrekkelijke omgeving voor wonen, werken en recreëren. De gemeente Losser wil zorgvuldig omgaan met dit waardevolle buitengebied en
heeft beleid hieromtrent vastgelegd in een kadernota. In deze kadernota buitengebied van 2009 staat beschreven dat de gemeente voornemens is een inventarisatie naar karakteristieke bebouwing in het buitengebied uit te voeren.
Deze inventarisatielijst wordt gekoppeld aan het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied dat in 2011/2012 geactualiseerd wordt. Ook stelt de gemeente
een regime op waardoor duidelijk wordt hoe zij binnen het bestemmingsplan
buitengebied om willen gaan met karakteristieke bebouwing.
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1.3 Werkwijze
De karakteristieke Mariakapellen, landkruizen en niet-agrarische objecten zijn
opgenomen in Hoofdstuk 2.

Adressenlijst

Voor de inventarisatie van de objecten is door de gemeente een adressenlijst
opgesteld. Deze adressenlijst vormde de basis voor het veldwerk waarbij deskundigen van Het Oversticht de objecten hebben bekeken en gefotografeerd.
Tijdens de uitvoering van het veldwerk is er gekeken of er objecten misten
op de lijst. Wanneer dat nodig bleek, zijn adressen toegevoegd. Uiteindelijk
zijn een vijftigtal adressen toegevoegd. Per adres is gekeken welke gebouwen
karakteristiek zijn. Op één erf kunnen dus meerdere karakteristieke gebouwen
staan. De karakteristieke gebouwen zijn aangemerkt op een uitdraai van de
gemeentelijke GBKN. Tijdens het veldwerk zijn ook niet-agrarische gebouwen
(zoals een koetshuis, droogloods, school, enz.) en Mariakapellen en landkruizen meegenomen.

Betrokken personen

Het veldwerk is uitgevoerd door mw. drs. M. van Hellemondt
(erfgoeddeskundige) en mw. L. de Haan MA (landschapsdeskundige) van
Het Oversticht. Voor de rapportage werden zij ondersteund door mw.
M. van Eunen (secretaresse). De projectleiding werd verzorgd door mw.
mr. H.A.J. Meelissen (projectmanager). Vanuit de gemeente Losser waren de
ambtenaren dhr. H. Snippert, dhr. G. Kwekkeboom en dhr. A. Nijland
betrokken.
Er is twee maal met hen overleg gepleegd over de opzet van het project en
over de tussentijdse resultaten. Tijdens een derde en laatste bijeenkomst, zijn
in aanwezigheid van de wethouder, de definitieve resultaten
gepresenteerd.

Inventarisatie in het veld

De inventarisatiewerkzaamheden hebben in eerste instantie plaatsgevonden
vanaf de openbare weg. Tijdens de werkzaamheden bleek dit niet haalbaar
aangezien een groot deel van de erven niet goed zichtbaar was omdat veel
erven ver van de openbare weg lagen of omdat er veel beplanting of reliëf
rondom het erf aanwezig was. Veel erven zijn uiteindelijk dus toch betreden.
Hierdoor is een veel completer beeld verkregen van de erven en de gebouwen. Desondanks kan het nog steeds zo zijn dat een aantal objecten niet
(goed) zichtbaar was, zoals een bakhuis dat achter een boerderij verscholen
staat of een kippenhok in een bosje. Met dit voorbehoud is niettemin een
nagenoeg complete lijst ontstaan.

1.4 Selectiecriteria
Om te bepalen of een pand/erf al dan niet karakteristiek is, richt Het
Oversticht zich op drie hoofdonderdelen/schaalniveau’s, namelijk de relatie
met het landschap, de erfstructuur en de gebouwen. Het gaat namelijk niet
alleen om de individuele objecten of panden, maar ook om de situering in het
landschap en de stedenbouwkundige situaties (ensembles). Samen bepalen
zij de ruimtelijke kwaliteit. Dit zorgt voor een integrale benadering, zowel de
‘rode’ component (bebouwing) als de ‘groene’ component (beplanting/
landschap) worden beoordeeld. Deze drie hoofdonderdelen vormen de basis
van zes criteria die Het Oversticht bij de inventarisatie en selectie van
karakteristieke panden en erven hanteert. De criteria zijn gedestilleerd uit de
landelijke criteria, die gebruikt worden ter beoordeling van monumenten. Per
criterium is gekeken naar de toepasbaarheid voor de gemeente Losser. De
kenmerken die hiervoor gebruikt zijn, zijn overgenomen uit het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Losser.

Mariakapellen, landkruizen en andere niet-agrarische panden of objecten

Tijdens het veldwerk zijn veel Mariakapellen en landkruizen gevonden. Enkele
hiervan zijn benoemd tot gemeentelijk monument en hebben een beschermde status. Door de cultuurhistorische waarde van Mariakapellen en landkruizen zijn ze allemaal even bijzonder. Wij stellen voor om alle Mariakapellen en
landkruizen die geïnventariseerd zijn (en geen monumentale status hebben)
als karakteristiek te benoemen. Alleen de Mariakapellen en landkruizen die
op de route lagen zijn geïnventariseerd, waarbij ‘op de route’ wil zeggen in
alle gebieden waar te beoordelen adressen lagen. Daarnaast hebben wij een
onderscheidt gemaakt tussen agrarische objecten en niet-agrarische panden
of objecten. Ook hiervoor geldt dat zij een hoge cultuurhistorische waarde
hebben en daarom als karakteristiek aan te wijzen zijn.

1. Relatie met het landschap 		
2. Erfstructuur				
3. Streekeigen verschijningsvorm 		
4. Herkenbaarheid 				
5. Mate van gaafheid 				
6. Architectuur- en cultuurhistorische waarde
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(landschap en erf )
(gebouw en erf )
(gebouw)
(gebouw)
(gebouw)
(gebouw)
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1. Relatie met het landschap

2. Erfstructuur

Bij dit criterium is gekeken naar de ligging van het object in het landschap,
met accent op de relatie tussen het erf en het landschap alsmede de mate
waarin het erf of gebouw beeldbepalend is voor zijn directe omgeving.

Waar staat alles op het erf?
Bij dit criterium is gelet op de ligging van hoofd- en bijgebouwen en de
onderlinge samenhang van de bebouwing en beplanting op het erf. De erfstructuur bepaalt de ordening van ‘rode’ (gebouwen), ‘groene’(erfbeplanting)
en ‘blauwe’ (water) componenten op het erf. De ordening ten opzichte van
elkaar, ten opzichte van de weg en ten opzichte van het landschap.

Voor erven in het essen- en kampenlandschap zijn de volgende kenmerken
van belang:
• oude erven liggen veelal met de achterzijde naar de weg;
• erven liggen in clusters of zwermen;
• erven liggen veelal aan doodlopende, kronkelige zandweggetjes;
• ‘rafelig’ silhouet van erven in het landschap (gebouwen en beplanting
wisselen elkaar af );
• oude erven liggen aan de rand van een kamp, es, zandrug of stuwwal;
• beplanting erf en landschap gaan in elkaar over;
• aanwezigheid van landschapselementen, zoals eikengaarden, erfbossen
en boomgaarden op de erven.

Bij erven in het essen- en kampenlandschap zijn de volgende kenmerken van
belang:
• schijnbaar losse strooiing van gebouwen op het erf;
• onregelmatige kavelvorm;
• aanwezigheid van reliëf;
• veelheid van beplanting op het erf;
• veelheid van (kleine) bijgebouwen op een erf;
• aanwezigheid van een bescheiden siertuin met nutstuin;
• meestal geen water aanwezig.

Voor erven in het jongere ontginningenlandschap zijn de volgende kenmerken van belang:
• jonge erven liggen in linten aan rechte wegen;
• jonge erven hebben singels aan de rand van het erf;
• ligging veelal aan/bij beken, aanwezigheid van sloten op/bij het erf;
• vaak heeft het erf een lange toerit.

Voor erven in het jongere ontginningenlandschap zijn de volgende kenmerken van belang:
• ‘rechtlijnige’ opzet;
• gebouwen staan parallel aan en haaks op elkaar;
• minder (kleine) bijgebouwen op het erf;
• meer open karakter;
• aanwezigheid van windsingels;
• aanwezigheid van een siertuin (in combinatie met een nutstuin).
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3. Streekeigen verschijningsvorm

Voor het jongere ontginningenlandschap in Twente zijn de volgende
kenmerken van belang:
• gebruik van jaren ’30 detailleringen van raam – en deurpartijen;
• meer symmetrische indeling van de gevels;
• ook bij jongere erven is voortgebouwd op Twentse kenmerken zoals steile
rode pannendaken, witte windveren, vakwerkgevels, houten topgevels.

Het Oversticht hanteert verschillende typen van het hoofdgebouw op basis
van de hoofdvorm. Bij deze indeling worden drie typen onderscheiden:
• erin: woning en bedrijf ineen (hallenhuis);
• eraan: woning en bedrijf gescheiden in één gebouw;
• erbij: woning en bedrijf gescheiden als afzonderlijke gebouwen.

Bij boerderijen kunnen verschillende soorten bijgebouwen staan.
Kenmerkende Twentse bijgebouwen zijn:
• wagenschuur/kapschuur;
• kippenhok;
• bakhuis;
• aardappelkelder;
• vakwerkschuur.

Onder streekeigen verschijningsvorm verstaat Het Oversticht een typische
hoofdvorm en detaillering die kenmerkend is voor een bepaalde streek of
gebied of in het algemeen kenmerkend voor (voormalige) agrarische bebouwing. Bij dit criterium is gelet op de streekeigen verschijningsvorm van
hoofdgebouw en bijgebouwen.

In Losser komen alle drie de boerderijtypologieën voor. Grofweg komt het
type ‘eraan’ en ‘erbij’ voornamelijk voor in het jongere ontginningsgebied. Het
type ‘erin’ komt verreweg het meeste voor. Het type ‘erin’ wordt ook wel hallenhuis genoemd. Kenmerken hiervan zijn:
• rechthoekige plattegrond;
• indeling in woonhuis (voor) en stal (achter);
• gebintconstructie (middenbeuk en zijbeuken);
• asymmetrische voorgevels;
• lage goot.

4. Herkenbaarheid

Bij dit criterium is gelet op de volgende elementen:
• herkenbaarheid hoofdvorm en silhouet (van hoofdgebouw);
• herkenbaarheid in relatie tot zijn functie of voormalige functie.

5. Mate van gaafheid

De mate van gaafheid zegt iets over de authenticiteit van de boerderij,
authentieke elementen en materialen. De meest gave exemplaren met hoge
architectonische waarde zijn over het algemeen reeds als rijks- of gemeentelijk monument beschermd. Bij karakteristieke panden gaat het bij dit criterium
om gave exemplaren met minder hoge architectonische waarden. Wijzigingen
doen echter niet per definitie afbreuk aan de karakteristieken van een pand
of erf: zij kunnen een pand of erf ook een extra historische ‘laag’ geven. Gelet
is op de mate van gaafheid, de manier van aanbrengen van wijzigingen en
materialisering.

Bij het essen- en kampenlandschap in Twente zijn de volgende specifieke
kenmerken van belang:
• geschakelde boerderij (’meerkapsboerderijen’);
• steil met rode pannen belegd dak met witte windveren;
• vakwerkgevels;
• houten topgevels;
• geveltekens;
• baanderdeuren met middenstijl (stiepel);
• een onderschoer;
• luiken langs de ramen;
• ends- of bovenkamer aan de voorgevel.

6. Architectonische en/of cultuurhistorische waarde

De architectonische en cultuurhistorische waarde zegt iets over de bijzonderheid van de architectuur van het pand; de stijl is bijvoorbeeld typisch voor de
bouwperiode of voor een gebied. Daarnaast zegt deze waarde iets over de
geschiedenis van het pand of zijn omgeving. Daarbij is het van belang of de
vroegere functie nog afleesbaar is aan het gebouw en/of de ligging.
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1.5 Beoordelingssystematiek
Het beoordelingssysteem is gebaseerd op zes criteria:
1. Relatie met het landschap 		
(landschap en erf )
2. Erfstructuur					
(gebouw en erf )
3. Streekeigen verschijningsvorm 			
(gebouw)
4. Herkenbaarheid 				
(gebouw)
5. Mate van gaafheid 				
(gebouw)
6. Architectuur- en cultuurhistorische waarde
(gebouw)

1. Erven

Een erf, bestaande uit een boerderij en eventueel bijgebouwen, is karakteristiek wanneer het 8 punten of hoger scoort. De criteria 1 t/m 6 zijn hierbij van
toepassing. Daarbij is wel een voorwaarde dat 7 van de 8 punten gescoord
worden op de criteria voor bebouwing (criteria 3 t/m 6).

2. Agrarische bijgebouwen

Het gaat hier om een of meer bijgebouw(en) op een erf waarvan de boerderij
niet karakteristiek is of al een beschermde status heeft, of solitaire
veldschuren. Agrarische bijgebouwen zijn karakteristiek wanneer ze 7 punten
of hoger scoren. De criteria ‘relatie met het landschap’ en ‘erfstructuur’ zijn
hierbij niet van toepassing, aangezien de context van de gebouwen afwijkt.
Ze scoren dus op criteria 3 t/m 6.

Per criterium kan onderstaande score worden behaald:
0
0/X
X
XX
?

= negatief
-> niet aanwezig				
= neutraal
-> matig/redelijk aanwezig		
= positief
-> grotendeels aanwezig			
= zeer positief -> compleet aanwezig			
= niet goed zichtbaar, niet met zekerheid te zeggen

0 punten
1 punten
2 punten
3 punten

3. Niet-agrarische panden

Daarnaast zijn er objecten en panden die geen agrarische functie hebben. Dit
zijn bijvoorbeeld transformatorhuisjes, scholen, koetshuizen, droogloodsen,
villa’s, woonhuizen, enz. Omdat selectiecriteria 1 t/m 5 hierop niet van toepassing zijn, zijn deze alleen gewaardeerd aan de hand van criteria 6; de architectuur- en cultuurhistorische waarde. Van elk object is aangegeven of deze
waarde aanwezig is. Dez objecten zijn karakteristiek wanneer ze 2 punten of
meer scoren

We hebben de geïnventariseerde objecten in 3 categorieën ondergebracht:
1. Erven (boerderij (met bijgebouwen));
2. Agrarische bijgebouwen (bijgebouwen op erf en solitaire veldschuren);
3. Niet agrarische panden (zoals Mariakapellen, landkruizen, school, droogloods etc).

4. Mariakapellen en landkruizen

De criteria zijn in eerste instantie opgesteld voor erven (het geheel van boerderij, bijgebouwen en beplanting). Aangezien het hier soms incomplete erven
betreft of niet-agrarische gebouwen, hebben wij per categorie het beoordelingssysteem aangepast.

Daarnaast is er nog een aparte categorie objecten en dat zijn de Mariakapellen en landkruizen. Deze zijn typisch voor de streek en komen vooral op het
grondgebied van de gemeente Losser veel voor. Voor deze objecten geldt dat
zij naast cultuurhistorische waarde ook een hoge mate van streekeigenheid
hebben, ze horen bij de tradities van de streek. Criteria 3; streekeigenheid en
criteria 6; architectuur- en cultuurhistorische waarde zijn hierbij van toepassing. De kapellen en landkruizen zijn karakteristiek als ze 4 of meer punten
scoren.
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1.6 Index met aantallen en adressen

Adres en huisnummer		
pagina
Honingloweg			
46
Hoofdstraat 4			
47
Koppelboerweg 5		
51
Kruisseltlaan 11			
52
Kruisseltlaan 11			
52
Lossersedijk 10			
54
Lossersedijk 16			
55
Lossersestraat 78		
56
Lossersestraat 79		
56
Lutterzandweg 9-11		
57
Lutterzandweg 15		
57
Lutterzandweg 24		
58
Hoofdstraat 3			
59
Matenweg 2			
60
Molterheurneweg 6		
62
Nijenhaerweg 6			
63
Nijenhaerweg 29		
64
Oldenzaalsestraat 128-130
65
Oldenzaalsestraat 135-135b
66
Oldenzaalsestraat 135a		
66
Oldenzaalsestraat Losserhof
67
Paandersdijk 10			
69
Ravenhorsterweg 3		
74
Ravenhorsterweg 5		
75
Snippertweg 14			
78
Tichelweg 2			
82
Veldmatenweg 2		
83
Volterdijk 6 			
85
Voswinkelweg 11			
86
Willemsweg 3			
87
Zandhuizerweg 21		
87
Zoekerweg 2			
88
Zoekerweg 6 			
89
Zoekerweg 8-10			
89

Aantallen
266 adressen bekeken
69 erven als karakteristiek beoordeeld
61 agrarische bijgebouwen als karakteristiek beoordeeld
12 niet-agrarische panden als karakteristiek beoordeeld
16 Mariakapellen en landkruizen als karakteristiek beoordeeld (waarvan 5 als
onderdeel van een erf ).

1. Adressen met karakteristieke erven
Adres en huisnummer		
Austibergweg 2			
Austweg 11			
Bavelsweg 2			
Bentheimerstraat 15		
Bethlehemsweg 4		
Bethlehemsweg 6		
Beuningerveldweg 2		
Beverborgsweg 9		
Borgbosweg 5			
Denekamperstraat 15		
Duivelshofbosweg 2		
Elfterheurneweg 2		
Enschedesestraat 113		
Farwickweg 2			
Fleuerweg 1			
Gildehauserweg 20		
Glanerbrugdijk 7			
Glanestraat 7			
Grensweg 2			
Haermansweg 4			
Hakenbergweg 18		
Hanhofweg 13			
Harbertweg 1			
Hengelheurneweg 3		
Hengelmansweg 4		
Hoge Lutteweg 1		
Hoge Luttweg 3-5		
Holsterheurneweg 2		
Holtweg 1			

pagina
16		
16		
17		
17		
18		
19		
21		
22		
23		
25		
27		
29		
30		
30		
32		
33		
33		
34		
37		
38		
40		
41		
41		
43		
43		
44		
45		
45		
46
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2. Adressen met karakteristieke agrarische panden
Adres en huisnummer		
Alleeweg 1			
Bentheimerstraat 75-77		
Beuningerstraat 49		
Beverborgsweg bij 2		
Borgbosweg bij 6		
Denekamperstraat 3		
Denekamperstraat 6		
Denekamperstraat 23		
Denekamperdijk 50		
Denekamperdijk 57		
Duivendalweg 8			
Farwickweg bij 9			
Fleerderhoekpad 1		
Goormatenweg 7		
Goormatenweg 8		
Gronausestraat 323		
Haermansweg 8			
Hakenbergweg 22		
Hoenderkampweg 5		
Hoofdstraat 1			
Hoofdstraat 300			
Judithhoeveweg 5		
Kampbrugweg 1			
Kolkersweg 1			
Koopsweg 9			
Koopsweg 13			
Lage Kaviksweg 2		
Lossersedijk bij 9		
Lossersedijk 14			
Lossersedijk 32
Lutterzandweg bij 23		
Lutterzandweg t.o. 23		
Mekkelhorsterstraat 24		
Mekkelhorsterstraat 27		
Mekkelhorsterstraat 31		
Middelkampweg 3		

Molterheurneweg 7		
Nijenhaerweg 9			
Paandersdijk 6			
Paandersdijk bij 10		
Paasbergweg 5			
Postweg 33			
Postweg bij 33			
Postweg 56			
Puntbeekweg 3			
Punthuizerweg t.o. 5		
Puttenpostweg 1		
Puttenpostweg 3-5		
Rhododendronlaan bij 8		
Roorderheurneweg 2		
Singravenweg 9			
Snoeyinksweg 1			
Strokappenweg 5		
Veldweg 5			
Veldmatenweg 1		
Volterdijk 2			
Volterdijk 3			
Volterdijk 10			
Zoekerweg to Willemsweg 3

pagina
15
18
21
21
23
24
25
26
26
27
29
31
31
35
36
38
39
40
44
47
48
48
49
49
50
51
53
53
54
55
58
59
60
61
61
62
13

62
64
68
69
70
70
70
71
72
73
73
74
75
76
78
79
81
82
83
84
84
85
88

3.Adressen met karakteristieke niet- agrarische panden
Adres en huisnummer		
Beuningerstraat to 49		
Broekhoekweg 1			
Enschedesestraat 82-84		
Goormatenweg 6		
Koppelboerweg to 5		
Oldenzaalsestraat bij 146		
RuhenbergerwegWelpeloweg			
Singraven			
Snoeyinksweg 1			
Smuddeweg 3			
Smuddeweg 6			

pagina
20
24
29
35
52
67
76
77
79
80
80

4.Adressen met Mariakapellen en landkruizen

Adres en huisnummer			
Fleuerweg 3a				
Goormatenweg-Tiekenveenweg		
Volterdijk				

pagina
32
36
86

Overige Mariakapellen en landkruizen maken onderdeel uit van een erf.
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Hoofdstuk 2: Lijst met karakteristieke erven en panden
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Alleeweg 1

Adres: Alleeweg tegenover 1

Volumes: boerderij

Volumes: veldschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

0

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

10

Totaalscore

8
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Austiebergweg 2

Adres: Austweg 11

Volumes: kapschuur, boerderij, stal

Volumes: boerderij, stal, kapschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

xx

Erfstructuur

x

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

13

Totaalscore

14
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Bavelsweg 2

Adres: Bentheimerstraat 15

Volumes: boerderij, stal, kapschuur, mariakapel

Volumes: boerderij, kapschuur, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

xx

Erfstructuur

x/0

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

0

Architectonische / cultuurhistorische waarde

xx

Totaalscore

9

Totaalscore

15
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Bentheimerstraat 75 - 77

Adres: Bethlehemsweg 4

Volumes: schuur, stal, kapschuur, bijenschuur, kippenhok 2x

Volumes: boerderij, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Mate van gaafheid

0

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

7

Totaalscore

10
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Bethlehemsweg 6

Adres: Beuningerstraat 49

Volumes: boerderij, schuur

Volumes: boerderij, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

x/0?

Erfstructuur

o/x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x/0

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

10

Totaalscore

12
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Beuningerstraat 49

Adres: Beuningerstraat tegenover 49

Volumes: transformatorhuisje

Volumes: veldschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

n.v.t.

Herkenbaarheid

xx

Mate van gaafheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

2

Totaalscore

10

21

Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Beuningerstraat - Lossersedijk

Adres: Beuningerveldweg 2

Volumes: landkruis

Volumes: boerderij, stal, kapschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

xx

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

xx

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

n.v.t.

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

4

Totaalscore

15
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Beverborgweg bij 2

Adres: Beverborgweg 9

Volumes: aardappelkelder

Volumes: boerderij, schuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

19

Totaalscore

12
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Borgbosweg bij 6

Adres: Borgbosweg 9

Volumes: schuur

Volumes: boerderij, stal, kippenhok

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

xx

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

xx

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

11

Totaalscore

11
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Broekhoekweg 169

Adres: Denekamperstraat 3

Volumes: transformatorhuisje

Volumes: kapschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

n.v.t.

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

2

Totaalscore

8
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Denekamperstraat 6

Adres: Denekamperstraat 15

Volumes: schuur

Volumes: boerderij, garage

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

0/x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

0

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

xx

Totaalscore

7

Totaalscore

9
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Denekamperstraat 23

Adres: Denekamperdijk 50

Volumes: schuur, dienstwoning

Volumes: veldschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

xx

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

8

Totaalscore

8
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Denekamperdijk 57

Adres: Duivelshofbosweg 2

Volumes: stal, schuur, kippenhok, mariakapel

Volumes: boerderij, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

nvt

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

0/x

Erfstructuur

nvt

Erfstructuur

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

xx

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

xx

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

11

Totaalscore

10
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Duivendalweg 8

Adres: Duivendalweg 8

Volumes: boerderij, stal

Volumes: aardappelkelder, schuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

x/0

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x/0

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

11

Totaalscore

7
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Ensschedesestraat 82-84

Adres: Elfterheurneweg 2

Volumes: dienstgebouw, woning

Volumes: boerderij
Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x/0

Erfstructuur

0

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

8
30

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

n.v.t.

Herkenbaarheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

n.v.t.

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

2

Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Enschedesestraat 113

Adres: Farwickweg 2

Volumes: boerderij

Volumes: bakhuis, boerderij, hooiberg, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

0

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

0

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

xx

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

9

Totaalscore

12
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Farwickweg bij 9

Adres: Fleerderhoekpad 1 of 7

Volumes: kippenhok

Volumes: aardappelkelder (foto ontbreekt), bakhuis, kippenhok, schuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

nvt

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

nvt

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

8

Totaalscore

8
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Fleuerweg 1

Adres: Fleuerweg 3a

Volumes: boerderij, stal

Volumes: landkruis

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

x

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

n.v.t.

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

12

Totaalscore

4
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Gildehauserweg 20

Adres: Glanerbrugdijk 7

Volumes: boerderij, stal, schuur

Volumes: boerderij

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

0

Erfstructuur

0

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

xx

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

11

Totaalscore

11
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Glanestraat 4

Adres: Glanestraat 7

Volumes: boerderij

Volumes: boerderij, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

0

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

0

Totaalscore

9

Totaalscore

10
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Goormatenweg 6

Adres: Goormatenweg 7

Volumes: school

Volumes: stal, bakhuis

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

n.v.t.

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

0

Totaalscore

2

Totaalscore

7
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Goormatenweg - Tiekenveenweg

Adres: Goormatenweg 8

Volumes: mariakapel

Volumes: kapschuur
Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

0

Totaalscore

6

37

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

n.v.t.

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

4

Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Grensweg 2

Adres: Gronausestraat tussen 319 en 323

Volumes: boerderij, stal, kapschuur

Volumes: mariakapel

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

0

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

n.v.t.

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

11

Totaalscore

4
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Gronausestraat 323

Adres: Haermansweg 4

Volumes: schuur

Volumes: boerderij

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

0

Streekeigen verschijningsvorm

0

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

xx

Architectonische / cultuurhistorische waarde

xx

Totaalscore

7

Totaalscore

11
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Haermansweg bij 5

Adres: Haermansweg 8

Volumes: landkruis

Volumes: schuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

n.v.t.

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

xx

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

4

Totaalscore

9
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Hakenbergweg 18

Adres: Hakenbergweg 22

Volumes: boerderij, stal

Volumes: kapschuur, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

0

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

xx

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

11

Totaalscore

8
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Hanhofweg 13

Adres: Harbertweg 1

Volumes: boerderij, stal

Volumes: boerderij, stal 2x, kapschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

0

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

10

Totaalscore

11
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Harbertweg/Beuningerstraat

Adres: Hassinkhofweg bij 2

Volumes: landkruis

Volumes: landkruis

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

n.v.t.

Herkenbaarheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

n.v.t.

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

4

Totaalscore

4
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Hengelmansweg 3

Adres: Hengelmansweg 4

Volumes: boerderij, kapschuur, stal

Volumes: boerderij, stal, veldschuur, schuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

0/x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

0/x

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

10

Totaalscore

12
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Hoenderkampweg 5

Adres: Hoge Lutteweg 1

Volumes: stal

Volumes: boerderij
Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

7

Totaalscore

11

Waardering
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Hoge Lutteweg 3-5

Adres: Holsterheurneweg 2

Volumes: boerderij, stal

Volumes: boerderij, 2 stallen

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

0/x

Erfstructuur

x

Erfstructuur

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

12

Totaalscore

10
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Holtweg 1

Adres: Honingloweg 4

Volumes: boerderij, bakhuis, kapschuur

Volumes: boerderij, bakhuis, kapschuur, aardappelkelder

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

xx

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

0/x

Erfstructuur

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

xx

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

14

Totaalscore

12
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Hoofdstraat 1

Adres: Hoofdstraat 4

Volumes: schuur, kapschuur

Volumes: boerderij, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

0/x

Erfstructuur

x

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

xx

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

xx

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

0

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

12

Totaalscore

11
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Hoofdstraat 300

Adres: Judithhoeveweg 5

Volumes: schuur

Volumes: kapschuur, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

xx

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Mate van gaafheid

xx

Architectonische / cultuurhistorische waarde

0

Architectonische / cultuurhistorische waarde

xx

Totaalscore

7

Totaalscore

11
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Kampbrugweg 1

Adres: Kolkersweg 1

Volumes: kapschuur, stal

Volumes: schuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

0

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

xx

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

8

Totaalscore

7
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Kolkersweg 6-8

Adres: Koopsweg 9

Volumes: boerderij, schuur, schuur

Volumes: schuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

x

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

xx

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

0

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

12

Totaalscore

9
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Koopsweg 13

Adres: Koppelboersweg 5

Volumes: kapschuur, stal

Volumes: boerderij en stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

8

Totaalscore

11
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens
Objectgegevens

Adres: Kruiseltlaan 11

Adres: Koppelboersweg tegenover 5

Volumes: boerderij, stal, kippenhok

Volumes: koetshuis

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

xx

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

x

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

n.v.t.

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

n.v.t.

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x
Totaalscore

14

Totaalscore

2
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Lage Kaviksweg 2

Adres: Lossersedijk bij 9

Volumes: aardappelkelder

Volumes: veldschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Mate van gaafheid

xx

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

7

Totaalscore

10
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Lossersedijk 10

Adres: Lossersedijk 14

Volumes: boerderij, kapschuur, mariakapel, stal, bakhuis

Volumes: bakhuis, kapschuur, stal, veldschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

xx

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

xx

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

xx

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

16

Totaalscore

12
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Lossersedijk 16

Adres: Lossersedijk 32

Volumes: boerderij, kapschuur, stal, schuur, veldschuur

Volumes: schuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

0/x

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

xx

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

xx

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

14

Totaalscore

9
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Lossersestraat 78

Adres: Lossersestraat 79

Volumes: boerderij, bakhuis, stal

Volumes: boerderij, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

0/x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

0/x

Erfstructuur

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Architectonische / cultuurhistorische/ ensemble waarde/ zeldzaamheid

x

Architectonische / cultuurhistorische/ ensemble waarde/ zeldzaamheid

x

Totaalscore

10

Totaalscore
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Lutterzandweg 9-11

Adres: Lutterzandweg 15

Volumes: boerderij

Volumes: schuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

0/x

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

10

Totaalscore

9
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Lutterzandweg 24

Adres: Lutterzandweg bij 23

Volumes: stal, boerderij

Volumes: kapschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

xx

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

x

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

13

Totaalscore

9
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Lutterzandweg tegenover 23

Adres: Hoofdstraat 3

Volumes: veldschuur

Volumes: boerderij, stal, kippenhok

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

9

Totaalscore

12
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Matenweg 2

Adres: Mekkelhorsterstraat 24

Volumes: boerderij, stal

Volumes: schuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

0/x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

x

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

0

Totaalscore

10

Totaalscore

7
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Mekkelhorsterstraat 25 en 27

Adres: Mekkelhorsterstraat 31

Volumes: stal (links 25) en stal (rechts 27)

Volumes: schuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

9

Totaalscore

9
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Middelkampweg 3

Adres: Molterheurneweg 6

Volumes: kapschuur

Volumes: boerderij, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Mate van gaafheid

xx

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

7

Totaalscore

14

63

Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Molterheurneweg 7

Adres: Nijenhaerweg 8

Volumes: stal (in midden van foto)

Volumes: boerderij

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

0/x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

8

Totaalscore

9
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Nijenhaerweg 9

Adres: Nijenhaerweg 29

Volumes: schuur

Volumes: boerderij, stal, stal, kapschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

0

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

7

Totaalscore

12
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Oldenzaalsestraat 129-130

Adres: Oldenzaalsestraat 128-130

Volumes: mariakapel

Volumes: boerderij, stal
Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

0

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

xx

Totaalscore

11
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Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

n.v.t.

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

4

Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Oldenzaalsestraat 135-135b

Adres: Oldenzaalsestraat 135 a

Volumes: boerderij

Volumes: boerderij, kapschuur, kapschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

0

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

xx

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

12

Totaalscore

13
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Oldenzaalsestraat bij 146

Adres: Oldenzaalsestraat, kinderboerderij Losserhof

Volumes: transformatorhuisje

Volumes: boerderij, houten schuur, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

n.v.t.

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

2

Totaalscore

13
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Paandersdijk 6

Adres: Paandersdijk 9

Volumes: schuur, aardappelkelder

Volumes: boerderij, stal, stal, kapschuur, kippenhok, kippenhok

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

x

Erfstructuur

xx

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Mate van gaafheid

0

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

0

Totaalscore

12

Totaalscore

10
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Paandersdijk 10

Adres: Paandersdijk bij 10

Volumes: boerderij (links), stal (midden, achter), schuur (rechts)

Volumes: veldschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

x

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

12

Totaalscore

8
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Paasbergweg 5

Adres: Postweg 33

Volumes: aardappelkelder, bakhuis, kapschuur, stal

Volumes: stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

0/x

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

11

Totaalscore

8
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Postweg bij 33

Adres: Postweg 56

Volumes: veldschuur

Volumes: kapschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

8

Totaalscore

7
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Puntbeekweg 3

Adres: Punthuizerweg 5

Volumes: aardappelkelder, kippenhok

Volumes: stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

9

Totaalscore

7
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Punthuizerweg tegenover 5

Adres: Puttenpostweg 1

Volumes: aardappelkelder

Volumes: kapschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

9

Totaalscore

8
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Puttenpostweg 3-5

Adres: Ravenhorsterweg 3

Volumes: stal

Volumes: boerderij, schuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

8

Totaalscore

13
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Ravenhorsterweg 5

Adres: Rhodondendronlaan bij 8

Volumes: boerderij, schuur, hooiberg

Volumes: kippenhok

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

0/x

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

10

Totaalscore

8
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Roorderheurneweg 5

Adres: Ruhenbergerweg/Welpeloweg

Volumes: stal

Volumes: mariakapel

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

n.v.t.

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

8

Totaalscore

4
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Schoolweg/Paandersdijk

Adres: Singraven

Volumes: mariakapel

Volumes: koetshuis, 2 stallen (foto ontbreekt)
Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

n.v.t.

Herkenbaarheid

n.v.t.

Herkenbaarheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

n.v.t.

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

4

Totaalscore

2

Waardering
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Singravenweg 9

Adres: Snippertweg 14

Volumes: schuur

Volumes: boerderij, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

xx

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

9

Totaalscore

12
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Snoeyinksweg 1

Adres: Snoeyinksweg 1

Volumes: kippenhok, mariakapel, stal

Volumes: veldschuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

8

Totaalscore

8
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Smuddeweg 3

Adres: Smuddeweg 6

Volumes: droogloodsen (bij steenfabriek)

Volumes: woning (ensemble met steenfabriek en/of droogloodsen)

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

n.v.t.

Herkenbaarheid

n.v.t.

Herkenbaarheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

n.v.t.

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

2

Totaalscore

2
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Strokappenweg 3

Adres: Strokappenweg 5

Volumes: boerderij

Volumes: stal, aardappelkelder

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

0/x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

x

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

xx

Herkenbaarheid

xx

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

12

Totaalscore

14
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Tichelweg 2

Adres: Veldweg 5

Volumes: boerderij en stal

Volumes: aardappelkelder, kippenhok

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

x

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

12

Totaalscore

8
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Veldmatenweg 1

Adres: Veldmatenweg 2

Volumes: schuur

Volumes: boerderij, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

0

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

xx

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

0

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

8

Totaalscore

9

84

Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Volterdijk 2

Adres: Volterdijk 3

Volumes: schuur, stal

Volumes: houten schuur, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

8

Totaalscore

8
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Volterdijk 6

Adres: Volterdijk 10

Volumes: boerderij, 2 stallen

Volumes: stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

0/x

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

x

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

10

Totaalscore

8
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Volterdijk

Adres: Voswinkelweg 11

Volumes: landkruis

Volumes: boerderij

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

n.v.t.

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

n.v.t.

Mate van gaafheid

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

4

Totaalscore

12
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Willemsweg 3

Adres: Zandhuizerweg 21

Volumes: boerderij, kapschuur, 2 schuren

Volumes: boerderij, aardappelkelder

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

0/x

Erfstructuur

x

Erfstructuur

0/x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

xx

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0

Mate van gaafheid

0/x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

11

Totaalscore

9
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Zoekerweg tegenover Willemsweg 3

Adres: Zoekerweg 2

Volumes: veldschuur

Volumes: boerderij, schuur

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

0

Erfstructuur

n.v.t.

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Mate van gaafheid

0/x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

7

Totaalscore

9
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens

Objectgegevens

Adres: Zoekerweg 6

Adres: Zoekerweg 8-10

Volumes: boerderij, landkruis

Volumes: boerderij, stal

Waardering

Score

Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

x

Erfstructuur

0/x

Erfstructuur

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

xx

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

xx

Mate van gaafheid

0/x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

13

Totaalscore

11
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Tabel I - karakteristieke erven gemeente Losser

Objectgegevens
Adres: Snippertweg 12
Volumes: 1 schuur
Waardering

Score

Relatie met het landschap / stedenbouwkundige waarden

n.v.t.

Erfstructuur

n.v.t.

Streekeigen verschijningsvorm

x

Herkenbaarheid

x

Mate van gaafheid

0/x

Architectonische / cultuurhistorische waarde

x

Totaalscore

7
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Bijlage 2

Voorwaardelijke verplichting sloop

bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte
NL.IMRO.0168.p008vzp17020-0401
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