BESTEMMINGSPLAN

16 december 2014

Buitengebied Hof van Twente, Herziening
Worsinkweg 2 Markelo

Buitengebied Hof van Twente, Herziening Worsinkweg 2 Markelo

Inhoudsopgave Toelichting

Toelichting

2

3

Hoofdstuk1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Inleiding
Aanleiding
Ligging van het plangebied
De bij het plan behorende stukken
Huidig planologisch regiem
Leeswijzer

4
4
4
5
5
6

Hoofdstuk2
2.1
2.2

Landschapkarakteristiek en huidige situatie plangebied
Landschapskarakteristiek
Het plangebied en omgeving

7
7
7

Hoofdstuk3
3.1
3.2
3.3

Planbeschrijving
Inleiding
Ontwikkeling
Verkeer en parkeren

11
11
11
14

Hoofdstuk4
4.1
4.2
4.3

Beleidskader
Rijksbeleid
Provinciaal beleid
Gemeentelijk beleid

16
16
17
24

Hoofdstuk5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Milieu-aspecten
Geluid
Bodemkwaliteit
Luchtkwaliteit
Externe veiligheid
Milieuzonering
Geur
Ecologie
Archeologie & Cultuurhistorie

31
31
31
32
33
35
36
37
40

Hoofdstuk6
6.1
6.2

Wateraspecten
Vigerend beleid
Waterparagraaf

42
42
43

Hoofdstuk7
7.1
7.2
7.3

Juridische planopzet
Inleiding
Opbouw van de regels
Bestemmingen

45
45
45
47

Hoofdstuk8

Economische uitvoerbaarheid

49

Hoofdstuk9
9.1
9.2

Inspraak en vooroverleg
Vooroverleg
Inspraak

50
50
50

vastgesteld

Buitengebied Hof van Twente, Herziening Worsinkweg 2 Markelo

Toelichting

vastgesteld

3

Buitengebied Hof van Twente, Herziening Worsinkweg 2 Markelo

Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding
In het buitengebied van de gemeente Hof van Twente, aan de Worsinkweg 2 te
Markelo, bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf met diverse
landschapsontsierende bedrijfsgebouwen. De voormalige agrarische bedrijfsgebouwen
worden niet meer gebruikt ten behoeve van agrarische doeleinden en hebben geen
(agrarische) vervolgfunctie. Het is gewenst het erf met toepassing van het VAB-beleid
(Vrijkomende Agrarische Bebouwing) een vervolgfunctie te geven. Initiatiefnemer wil het
erf omvormen tot een locatie waar gewerkt kan worden aan ideeën en producten op het
gebied van duurzaamheid, innovatie en energie. Talentvolle mensen kunnen hier werken
aan haalbare business cases, waarna elders een bedrijf voor verdere ontwikkeling en
productie kan worden opgericht.
Een deel van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden hergebruikt en
opgeknapt. Het gaat hierbij om de boerderij, het kokhoes en de dwarsritschöppe. De te
slopen bebouwing heeft in de huidige situatie geen functie en is ook niet te gebruiken
voor de nieuwe functie en wordt daarom gesloopt. Ter vervanging wordt een nieuw
bedrijfsgebouw opgericht, die ruimte biedt aan diverse flexibele werkruimtes. Naast een
kantoorfunctie hebben de werkruimtes een functie als onderzoeks- en
ontwikkelingsruimte. Het geheel wordt op een landschappelijk verantwoorde wijze
ingepast in het landschap. De ontwikkeling draagt bij aan een versterking van de
sociaal-economische vitaliteit van het buitengebied, in combinatie met een aanzienlijke
versterking van de ruimtelijke kwaliteit.
Voor de realisatie van het plan is een herziening van het bestemmingsplan vereist.
Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. In dit bestemmingsplan zal worden
aangetoond dat het gewenste plan vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt
verantwoord is en de ontwikkelingen in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke
ordening.

1.2

Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen aan de Worsinkweg 2 te Markelo. In afbeelding 1.1 is een
kaart opgenomen waarin de ligging van het plangebied ten opzichte van de kernen
Markelo en Goor en de directe omgeving is weergegeven.

Afbeelding 1.1: Ligging van het plangebied in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente (Bron: ArcGIS)
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1.3

De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Herziening Worsinkweg 2
Markelo" bestaat uit de volgende stukken:
verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1735.MKxWorsinkweg2-VS10) en een renvooi;
regels (met bijbehorende bijlagen);
toelichting (met bijbehorende bijlagen).
Op de verbeelding zijn de bestemmingen binnen het plangebied aangegeven. In de
regels zijn bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen.
Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van
het bestemmingsplan en is een verplicht onderdeel van het bestemmingsplan, maar is
niet juridisch bindend.

1.4

Huidig planologisch regiem
Het plangebied is gelegen binnen het plangebied van bestemmingsplan "Buitengebied
Hof van Twente", zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Hof van Twente op 18
december 2012. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming
'Agrarisch met Waarden' (grotendeels voorzien van een bouwvlak). Tevens kent het
plangebied de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1'. Tot slot
kent het plangebied de gebiedsaanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch met
waarden - openheid', 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied', milieuzone intrekgebied', 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' en 'vrijwaringszone - radar'.
Een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan ter hoogte van het
plangebied is weergegeven in afbeelding 1.2. Overigens is voor deze begrenzing
gekozen, zodat het gehele gebied waar landschapsmaatregelen plaatsvinden op deze
wijze binnen de planbegrenzing valt (in verband met de zogenaamde 'voorwaardelijke
verplichting', zie ook 7.3).

Afbeelding 1.2: Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente" (Bron:
www.ruimtelijkeplannen.nl)

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor behoud van de
aanwezige landschapswaarden zijnde: beeldbepalende landschapselementen,
beslotenheid, hoogteverschillen, rustige omstandigheden, natuur en waterhuishouding.
Daarnaast zijn ze bestemd voor de uitoefening van een grondgebonden agrarisch
bedrijf. De toekomstige functie van het erf staat niet ten dienste van de agrarische
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bedrijfsfunctie. Derhalve is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk om de
gewenste VAB-ontwikkeling mogelijk te maken. De bestaande dubbelbestemming
wordt daarbij overgenomen in het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.
Tevens worden de van toepassing zijnde gebiedsaanduidingen overgenomen daar waar
noodzakelijk geacht.

1.5

Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van (de historische ontwikkeling
van) het landschap en een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied
gegeven.
Hoofdstuk 3 bevat de planbeschrijving.
IN Hoofdstuk 4 worden de relevante ruimtelijke beleidskaders van het Rijk, provincie
Overijssel en de gemeente Hof van Twente beschreven.
In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieuthema's de revue.
Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten.
In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische
aspecten/planverantwoording en de economische uitvoerbaarheid van het project.
Hoofdstuk 9 gaat in op de inspraak en vooroverleg.
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Hoofdstuk 2
Landschapkarakteristiek en huidige
situatie plangebied
2.1

Landschapskarakteristiek
Het plangebied is gelegen in het 'oude hoevenlandschap', ook wel het
'kampenlandschap' genomend. Dit is een landschap met verspreide erven. Het werd
ontwikkeld nadat de complexen met de grote essen 'bezet' waren en een volgende
generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte zocht. De eerste nederzettingen, die
bestonden uit groepjes kleine boerderijen, lagen op de overgangen van hoog naar laag,
op of langs kleine ruggen en rond de koppen in het dekzandgebied. Om het akkerland
tegen het vee te beschermen werd elke kamp omgeven door hagen of houtwallen. Deze
beplantingen bepalen nog grotendeels het karakter van het gebied. De houtwallen,
singels, bosjes, boomgroepen, weg- en erfbeplantingen maken het landschap
aantrekkelijk. De verkaveling die mede gevormd is door de loop van de beken, de
hoogteverschillen en de tracering van de wegen is de afgelopen eeuw weinig veranderd.
Afbeelding 2.1 geeft een goede weergave van de ontwikkelingen die het landschap in de
periode 1824 tot en met 1850 heeft doorgemaakt. Het plangebied, ook wel bekend als
Erve Worsink, is op de historische kaarten duidelijk herkenbaar in het landschap. De
Worsinkweg volgt als het ware de rand van de stuwwal / Zuider Esch. De ligging aan de
rand van de stuwwal, tussen de hoge en droge gronden van de Zuider Esch en de lage
en natte gronden ten noorden van het plangebied, maakte het gebied bijzonder
aantrekkelijk voor de ontwikkeling van een landbouwcultuur. De Worsinkweg heeft zich
hierdoor in de loop der tijd ontwikkelt als aantrekkelijke vestigingsplaats voor
boerderijen. De Worsinkweg ontleend haar naam overigens aan onderhavig plangebied
(Erve Worsink).

Afbeelding 2.1: Historische ontwikkeling landschap op kaartbeelden (Bron: Provincie Overijssel)

2.2
2.2.1

Het plangebied en omgeving
Ruimtelijk-functionele structuur omgeving
Het plangebied is gelegen aan de Worsinkweg 2 te Markelo, op circa 1.7 kilometer
afstand (hemelsbreed) ten noordoosten van de bebouwde kom van Markelo. De
ruimtelijke structuur wordt voornamelijk bepaald door de Zuider Esch, ten zuiden van
het plangebied. De openheid van deze es is waardevol. Langs de flank van de es
hebben zich door dee eeuwen heen diverse boeren gevestigd. Ten noorden van het
plangebied wordt de ruimtelijke structuur voornamelijk bepaald door de Holtdijksbeek.
De functionele structuur van de omgeving bestaat uit diverse veehouderijen, agrarische
cultuurgronden, verspreid liggende woonpercelen (veelal voormalige agrarische erven)
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en enkele bospercelen ten noorden van het plangebied.
2.2.2
2.2.2.1

Erve Worsink
Historie
De oudste vermelding van Erve Worsink dateert al uit 1475. In de Registers en
Rekening van de Bisschop van Utrecht wordt gesproken over Groot en Klein Weerse.
Groot Weerse / Grote Wurse is nu Erve Worsink. Het erf is tot 2012 door vele
generaties Worsink bewoond geweest. De huidige boerderij dateert van 1848 (zie ook
de sluitsteen boven de niendeur). De dwarsritschöppe dateert van 1933. In 1939 krijgt
de wed. H.J. Worsink toestemming van de voormalige gemeente Markelo om een
nieuw voorhuis te bouwen. Op het linker figuur in afbeelding 2.2. is de oorspronkelijke
boerderij zonder voorhuis nog te zien. Na de ruilverkaveling van 1960 omvatte de
boerderij bijna 29 hectare grond. In 1974 werd er een ligboxenstal bijgebouwd, terwijl
het huis in 1976 geschikt werd gemaakt voor dubbele bewoning. De huidige personen
met de naam Worsink stammen allen oorspronkelijk af van deze boerderij.

Afbeelding 2.2: Historische foto's Erve Worsink (Bron: Cultuurhistorisch Netwerk Overijssel)

2.2.2.2

Het huidige erf
Het erf wordt begrensd door de Worsinkweg aan de noordzijde en agrarische
cultuurgronden aan de overige zijden. De oorspronkelijke houtwal ten oosten en zuiden
van het bebouwingscluster is niet meer intact. Het erf is tweezijdig ontsloten via de
Worsinkweg. Het bebouwingsensemble is compact. Zoals in paragraaf 2.2.2.1 is
beschreven, stamt de huidige bebouwing uit diverse bouwperiodes. Ten westen van de
ligboxenstal bevinden zich kuilvoerplaten. De diverse bebouwing is genummerd en
weergegeven op afbeelding 2.3. Foto's van de diverse bebouwing zijn weergegeven op
afbeelding 2.4. en 2.5.
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Afbeelding 2.3: Luchtfoto huidige bebouwing plangebied (Bron: Atlas van Overijssel)

Op afbeelding 2.4. zijn foto's weergegeven van het in 1939 gebouwde voorhuis (foto
linksboven), de achterzijde van de oorspronkelijke boerderij, georiënteerd op de es
(rechtsboven), de sluitsteen boven de niendeur (linksonder) en het bakhuis / kokshoes
(rechtsonder).

Afbeelding 2.4: Foto's boerderij en bakhuis (kokshoes) erve Worsink (Bron: Stichting Heemkunde Markelo)

Op afbeelding 2.5 zijn op de bovenste foto's de dwarsritschöppe en Bentheimer
waterput te zien. Op de onderste foto's zijn de varkensschuur, garage en ligboxenstal
weergegeven. Hier is te zien dat de te slopen bebouwing in vervallen staat verkeert.
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Afbeelding 2.5: Foto's overige bebouwing erve Worsink (Bron: Stichting Heemkunde Markelo & Natuurbank Overijssel)
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Hoofdstuk 3

Planbeschrijving

In hoofdstuk 2 is al ingegaan op de historische en huidige situatie in het plangebied. In
dit hoofdstuk wordt op de ontwikkeling zelf ingegaan.

3.1

Inleiding
De terugloop in de landbouw maakt het voor de leefbaarheid en de economische
vitaliteit van het landelijk gebied wenselijk dat vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
(VAB) worden hergebruikt ten behoeve van andere, niet agrarische, functies. Het
hoofddoel van het Vab-beleid is sociaal-economisch van aard, met andere woorden:
het leveren van een bijdrage aan de versterking van de vitaliteit van het platteland;
het behouden van de sociale structuren;
het realiseren van nieuwe economische dragers in het landelijk gebied;
het benutten van de resterende economische waarde van agrarische
bedrijfsgebouwen voor andere bedrijvigheid.
Een blijvende landelijke uitstraling van de gebouwen en omgeving is gewenst, door
hergebruik kan de omgevingkwaliteit worden verbeterd. Hergebruik voorkomt
kapitaalsvernietiging en startende bedrijven worden gestimuleerd. Het buitengebied blijft
daardoor een streekgebonden werkgebied in plaats van woongebied voor niet
streekgebonden forensen. Belangrijk is dat er een evenredige investering in de
ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt. Onderhavig initiatief sluit hier uitstekend op aan. In
paragraaf 3.2 wordt de ontwikkeling nader beschreven.

3.2
3.2.1

Ontwikkeling
Doel
Doel van de ontwikkeling is om in het kader van de VAB-regeling een erftransformatie
door te voeren, zodat een 'broedplaats' gerealiseerd wordt waarin jonge mensen kunnen
werken aan een duurzame toekomst. De focus is daarbij gericht op gebruik en
doorontwikkeling van mogelijkheden voor kleinschalige duurzame energieopwekking,
innovaties in energiegebruik en slimme toepassingen van elektronische voorzieningen
in huis. Doel is om te komen tot haalbare business cases, waarna elders een bedrijf
voor verdere ontwikkeling en productie kan worden opgericht. De ontwikkeling zorgt
voor een versterking van de ruimtelijke kwaliteit, door het slopen van
landschapontsierende bebouwing, het versterken van de landschappelijke kwaliteit, het
inpassen van nieuwe, streekeigen bebouwing en het versterken van de
sociaal-economische functie van het buitengebied (broedplaatsfunctie).

3.2.2

Te slopen bebouwing
In totaal wordt circa 791 m2 bebouwing gesloopt. De te slopen bebouwing is niet
monumentaal, heeft geen cultuurhistorische betekenis en is aan te merken als
landschapontsierend. Op afbeelding 3.1. is te zien welke bebouwing gesloopt wordt. De
te behouden bebouwing wordt opgeknapt / gerestaureerd. De kuilvoerplaten blijven
behouden.
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Afbeelding 3.1: Te slopen en te behouden bebouwing

3.2.3

Nieuwe bebouwing en erfensemble
Het nieuwe gebouw is noord-zuid geprojecteerd en wordt grotendeel gerealiseerd ter
plaatse van de huidige ligboxenstal, evenwijdig aan de kuilvoerplaat. Het nieuwe
gebouw is circa 12 meter breed en 22 meter lang. Het gebouw heeft een totale
(bebouwde) oppervlakte van 270,8 m2 met een inhoudsmaat van 1454,2 m3. De
voorzijde van het gebouw is gericht op de Worsinkweg. Onder het gebouw wordt een
kelder gerealiseerd ten behoeve van opslag. In het gebouw worden flexibele
werkruimtes gerealiseerd. Naast een kantoorfunctie hebben de werkruimtes een functie
als onderzoeks- en ontwikkelingsruimte.
De entree bevindt zich aan de westzijde van het gebouw. Naast de verblijfsruimtes ten
behoeve van activiteiten zoals vergaderen, presenteren en werken, zijn er ook sanitaire
voorzieningen en een verblijfsruimte aanwezig. De goothoogte bedraagt iets meer dan
2,5 meter. De bouwhoogte bedraagt ongeveer 7 meter. Er wordt gebruik gemaakt van
natuurlijke materialen. Er wordt veel gebruik gemaakt van glas. De maat en schaal van
de nieuwe bebouwing sluit goed aan bij de andere bouwvolumes op het erf.

12
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Afbeelding 3.2: Plattegrond, doorsnede en situatietekening gewenst plan (Bron: Atelier 007)

Afbeelding 3.3: 3D beelden gewenst plan (Bron: Atelier 007)

3.2.4

Landschappelijke inpassing
De initiatiefnemer heeft de ervenconsulent van Het Oversticht gevraagd advies uit te
brengen over de erfinrichting. Hiertoe heeft een erfbezoek plaatsgevonden op 21 mei
2013. Het volledige advies met inrichtingsplanvoorstel is bijgevoegd in Bijlage 1. Voor
het volledige advies wordt verwezen naar deze bijlage. De conclusie van het advies
luidt:
de nieuwe invulling van het erf heeft een positieve uitwerking op de ruimtelijke inrichting
van het erf zelf en daardoor op de omgeving. Het onderscheid tussen voor en achter
blijft duidelijk, de compactheid wordt hersteld en door aanplant van streekeigen bomen
en struiken sluit het erf nog beter aan op de omgeving.
Een weergave van de beoogde erfinrichting wordt hierna weergegeven. De
landschappelijke inpassing bestaat uit de aanplant van diverse eiken (langs de
oostzijde met ondergroei van meidoorn en wilde roos), de aanplant van meidoornhagen,
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gemengde heg en hoogstam boomgaard. Tevens wordt de stijlrand aan de zuidzijde
hersteld.

Afbeelding 3.4: Landschappelijke inpassing (Bron:Het Oversticht)

3.3
3.3.1

Verkeer en parkeren
Verkeer
Het erf blijft in de toekomstige situatie tweezijdig ontsloten op de Worsinkweg.
Gebruikers van het nieuwe bedrijfsgebouw zullen gebruik maken van de meest
westelijke in- en uitrit. Bewoners van de boerderij maken gebruik van de meest
oostelijke in- en uitrit. Deze in- en uitritten zijn reeds overzichtelijk en verkeersveilig. De
in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling zorgt niet voor een onevenredige
toename van het aantal verkeersbewegingen, die de capaciteit van de weg en de
verkeersveiligheid op onevenredige wijze aantasten. Het bedrijfsgebouw en de aard van
de activiteiten is kleinschalig van opzet. De nieuwe functie leidt niet tot zware
verkeersbewegingen. In vergelijking met de huidige planologische situatie kan zelfs
gesteld worden dat er sprake is van een afname van verkeersbewegingen (verdwijnen
van zwaar landbouwverkeer, rijden van mest- en melkwagens etcetera). Gezien het
vorenstaande wordt geconcludeerd dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen
bezwaren zijn tegen de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkelingen.
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3.3.2

Parkeren
De gemeente Hof van Twente kent haar eigen parkeernormen. De beoogde functie van
het nieuwe bedrijfsgebouw kan onderscheiden / vergeleken worden met een
bedrijfsverzamelgebouw, waarvoor een parkeernorm van 1,25 parkeerplaatsen per 100
m2 bvo geldt. Gezien de oppervlakte van het nieuwe bedrijfsgebouw (271 m2) , zijn in
totaal 3,3 parkeerplaatsen benodigd. Gezien de omvang van de kuilvoerplaat (30 meter
bij 10 meter), die wordt ingericht als parkeervoorziening, is er meer dan voldoende
ruimte om te voorzien in het benodigde aantal parkeerplaatsen. Het parkeeraspect
vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4

Beleidskader

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk
beleid. Naast de belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit
plangebied geldende uitgangspunten weergegeven. Het beleid is in dit
bestemmingsplan afgewogen en doorvertaald op de verbeelding en in de regels.

4.1
4.1.1

Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijken mobiliteitsbeleid op rijksniveau en heeft de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad
2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits Aanpak en de Structuurvisie voor de
Snelwegomgeving vervangen. 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, 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.
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4.1.2

Toetsing aan het rijksbeleid
Het rijksbeleid laat zich niet specifiek uit over dergelijke ontwikkelingen. Het initiatief
raakt geen rijksbelangen zoals opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte. Derhalve wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van strijd met het
rijksbeleid.

4.2

Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de
Omgevingsvisie Overijssel.

4.2.1

Uitgangspunten van de Omgevingsvisie Overijssel
De Omgevingsvisie Overijssel is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke
leefomgeving van Overijssel. In 2009 is de Omgevingsvisie en -verordening 2009
vastgesteld. Naar aanleiding van monitoring en evaluaties is de Omgevingsvisie en
-verordening op onderdelen geactualiseerd. De Actualisatie Omgevingsvisie en
-verordening is op 3 juli 2013 vastgesteld door Provinciale Staten en is op 1 september
2013 in werking getreden. De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een
toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de
beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden.

4.2.2

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. 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.

4.2.3
4.2.3.1

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving: een ontwikkelingsgerichte aanpak
Algemeen
De provincie wil ontwikkelingen in de Groene omgeving samen laten gaan met een
impuls in kwaliteit. Daarom is de ‘Kwaliteitsimpuls Groene omgeving’ ontwikkelt als
een eenduidige bundeling van diverse bestaande regelingen als rood voor rood, rood
voor groen, vab’s, landgoederen etc. Deze regelingen blijven daarin overigens wel
herkenbaar.
Er is een eenvoudige werkwijze ontwikkeld om principes van ontwikkelingsplanologie
toepasbaar te maken voor sociaal-economische ontwikkelingen in de Groene
omgeving. De basis ligt in de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, de
ontwikkelingsperspectieven en 'Catalogus Gebiedskenmerken'. Ontwikkelingen in de
Groene omgeving worden als volgt benaderd:
Er wordt ruimte voor sociaal-economische ontwikkeling geboden als deze ontwikkeling
vanuit zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik verantwoord is en in het
ontwikkelingsperspectief ter plekke past en volgens de 'Catalogus
Gebiedskenmerken' wordt uitgevoerd.
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Aan de geboden ontwikkelruimte worden dus voorwaarden verbonden om ruimtelijke
kwaliteit te handhaven danwel in voorkomende gevallen de gewenste ruimtelijke
kwaliteit te kunnen realiseren. Het gaat hierbij in alle gevallen in ieder geval om een
goede ruimtelijke inpassing van de ontwikkeling. Een en ander moet nader worden
onderbouwd in een bij het ruimtelijk plan behorende toelichting.
4.2.3.2

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving: Vrijkomende Agrarische Bedrijfslocaties (VAB)
Het doel van de VAB-regeling is het versterken van sociale en economische vitaliteit
van het landelijk gebied, alsmede behoud en versterking van waardevolle boerenerven.
Meestal volstaat een ruimtelijke inpassing van het erf afhankelijk van de schaal en de
gebiedskenmerken. Aanvullende kwaliteitsprestaties worden gevraagd bij een
ingrijpende aanpassing en uitbreiding van de bestaande bebouwing en erfinrichting en/of
bij vestiging van een nieuwe gebiedsvreemde functie. Kwaliteitsprestaties zijn
bijvoorbeeld sanering van landschapsontsierende gebouwen op het erf en prestaties in
de omgeving (landschap, natuur, water e.a.). Indien een nieuwe functie een
maatschappelijke meerwaarde heeft kan dit ook meewegen (bijvoorbeeld: zorg).

4.2.4

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie
zijn in de Omgevingsvisie Overijssel geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de
groene omgeving en stedelijke omgeving. Om de ambities van de provincie waar te
maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is gebaseerd op drie
niveaus, te weten:
Generieke beleidskeuzes
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 de zgn. 'SER-ladder'
gehanteerd. Deze komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaande bebouwing en
herstructurering worden benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden.
Ontwikkelperspectieven
De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen
worden. Daar waar generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn
ze consistent doorvertaald in de ontwikkelingsperspectieven. De
ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en bieden de nodige flexibiliteit voor de
toekomst.
Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch
cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisure-laag) 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.
Het uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel is hieronder schematisch
weergegeven.
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Afbeelding 4.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

4.2.5

Toetsing aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie
Overijsselontstaat globaal het volgende beeld.

4.2.5.1

Generieke beleidskeuzes
In voorliggend geval zijn artikel 2.1.4. (zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik), artikel 2.1.6.
(Kwaliteeitsimpuls Groene Omgeving) en artikel 2.13.3.
(Grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden) van belang. Op de hiervoor
genoemde artikelen wordt hierna nader ingegaan.
Artikel 2.1.4: Principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in andere dan stedelijke ontwikkelingen die
een extra ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen op de groene omgeving
wanneer aannemelijk is gemaakt:
dat (her)benutting van bestaande bebouwing in de groene omgeving in redelijkheid
niet mogelijk is;
dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal zijn
benut.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.4 van de Omgevingsverordening Overijssel
In voorliggend geval vinden er geen fysieke ontwikkelingen plaats die ruimtebeslag op
de groene omgeving met zich meebrengen. De ontwikkeling vindt plaats op een
bestaand erf. Voor een deel wordt gebruik gemaakt van bestaande bebouwing. Deels
wordt vervangende nieuwbouw gepleegd, waarbij er sprake is van een reductie voor wat
betreft bouwvolume, waardoor van extra ruimtebeslag op de groene omgeving geen
sprake is. Het voornemen wordt in overeenstemming geacht met de principes van
'zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik'.
Artikel 2.1.6, lid 1: Kwaliteitsimpuls Groene omgeving
Bestemmingsplannen voor de Groene omgeving kunnen - met in achtneming van het
bepaalde in artikel 2.1.3. en artikel 2.1.4. en het bepaalde in artikel 2.1.5. - voorzien in
nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen van bestaande functies in de Groene
omgeving, uitsluitend indien hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen
voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologisch en/of landschappelijk
waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking
van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving.
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Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.6, lid 1 van de Omgevingsverordening
Overijssel
Het voorliggende project leidt tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het
buitengebied van de gemeente Hof van Twente. Deze meerwaarde vertaalt zich in:
het slopen van landschapontsierende bebouwing;
het opknappen / restaureren van bestaande bebouwing;
het versterken van de landschappelijke kwaliteit (zie ook hoofdstuk 3);
de beeldkwaliteit van de nieuwe bebouwing (streekeigen);
de sociaal-economische bijdrage van het plan (broedplaatsfunctie).
Artikel 2.13.3: Grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden
Bestemmingsplannen voorzien in een aanduiding voor
grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden waarbij alleen functies worden
toegestaan die harmoniëren met de functie voor de drinkwatervoorziening.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.13.3. van de Omgevingsverordening Overijssel
Gelet op de Omgevingsverordening dient het initiatief te voldoen aan de definitie van
nieuwe niet-risicovollefuncties en dient onderbouwd te worden of wordt voldaan aan het
stand-stillprincipe via de methodiek gebiedsgerichte grondwaterbescherming.
Niet-risicovolle functies: alle functies behalve harmoniërende functies en grotere of
grootschalige risicovolle functies.
stand-stillprincipe: beginsel dat erop gericht is verslechtering van de
grondwaterkwaliteit tegen te gaan en het vergroten van risico's op verontreiniging
van het grondwater te voorkomen.
In voorliggend geval is sprake van een functiewijziging van het erf in het kader van de
VAB-regeling. Gesteld wordt dat de ontwikkeling geen verslechtering van de
grondwaterkwaliteit met zich meebrengt. Planologisch gezien is er zelfs sprake van
een verbetering (verdwijnen bedrijfsmatige agrarische functie met daarbijbehorende
effecten). Geconcludeerd wordt dat het initiatief niet strijdig is met de ligging in een
grondwaterbeschermingsgebied en intrekgebied in relatie tot de Omgevingsverordening.
De gebiedsaanduidingen ten aanzien van de ligging in het intrekgebied en
grondwaterbeschermingsgebied zijn overeenkomstig het moederplan overgenomen.
4.2.5.2

Ontwikkelingsperspectieven
Het plangebied behoort grotendeels tot het ontwikkelingsperspectief ‘Buitengebied
accent veelzijdige gebruiksruimte – Mixlandschap met landbouw, natuur, water en
wonen als goede buren’. Voor een klein deel is het ontwikkelingsperspectief
'Buitengebied accent productie - schoonheid van de moderne landbouw'. In afbeelding
4.2 is een uitsnede van de ontwikkelingsperspectievenkaart behorende bij de
Omgevingsvisie opgenomen.
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Afbeelding 4.2: Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel(Bron: Provincie Overijssel)

'Buitengebied accent productie - schoonheid van de moderne landbouw'
Dit betreffen gebieden die bijdragen aan de kwaliteit van de grote open
cultuurlandschappen waar verdere modernisering en schaalvergroting van de landbouw
royaal de ruimte krijgt. Dit ontwikkelingsperspectief omvat de gebieden waar het
ruimtelijk raamwerk van lanen, waterlopen, lintbebouwingen en bosstroken optimaal in
harmonie zijn met deze schaalvergroting. De kwaliteitsambitie is om de diverse
landschappen herkenbaar te houden ten opzichte van elkaar en verschillen en
contrasten binnen deze landschappen te accentueren.
‘Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte (mixlandschap)’
Gebieden, aangewezen als 'Buitengebied - accent veelzijdige gebruiksruimte
(mixlandschap)' zijn bedoeld voor gespecialiseerde landbouw, mengvormen van
landbouw-recreatie-zorg, landbouw-natuur en landbouwwater, bijzondere woon-, werken recreatiemilieus, die de karakteristieke gevarieerde opbouw van het
cultuurlandschappen in deze gebieden versterken. Naast de bescherming van
kwaliteiten wil de provincie vooral ontwikkeling en dynamiek benutten voor
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
Toetsing van het initiatief aan het 'Ontwikkelingsperspectief'
In de geldende ontwikkelingsperspectieven wordt ruimte geboden aan een
mix/verweving van verschillende functies. De onderhavige maatwerktoepassing van de
VAB-regeling, waarbij ruimte wordt gebonden aan bedrijvigheid in een lage
milieucategorie in combinatie met investering in de ruimtelijke kwaliteit , sluiten hier
uitstekend op aan. Met de ontwikkeling wordt ruimte geboden voor een ontwikkeling die
past in haar omgeving en bijdraagt aan verbetering van ruimtelijke kwaliteit en sociale
en economische vitaliteit van het buitengebied.
4.2.5.3

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.
1.
De ‘Natuurlijke laag’
Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen.
Deze vormen de basis voor het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter
afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke laag kan ervoor zorgen dat
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de natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer mede beeldbepalend worden. Ook in
steden en dorpen bij voorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in
stad en dorp.
Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Natuurlijke laag’ aangeduid met de
gebiedstypen 'Stuwwallen' en ‘Dekzandvlakte en ruggen’ . In afbeelding 4.3 is dat
aangegeven.

Afbeelding 4.3: Natuurlijke laag: ‘'Stuwwallen' en 'Dekzandvlakte en ruggen’ (Bron: Provincie Overijssel)

'Stuwwallen '
De stuwwallen zijn tijdens de ijstijd opgestuwde aardlagen. Door de vaak grote
hoogteverschillen zijn ze nu nog steeds goed zichtbaar. 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. Als ontwikkelingen plaats vinden, dan
dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen
en van de overgang tussen stuwwal en omgeving.
‘Dekzandvlakte en ruggen’
In deze gebieden is er afwisseling van opgewaaide ruggen en uitgesleten beekdalen.
De daarbij horende hoogteverschillen kenmerken de dekzandvlaktes van Overijssel. In
het geval dat er ontwikkelingen plaats vinden, dan moeten deze bijdragen aan het beter
zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het watersysteem.
Toetsing van het initiatief aan de 'Natuurlijke laag'
Het plangebied bev indt zich aan de rand van een stuwwal. Onderdeel van de
ontwikkeling zijn de investeringen in het landschap. Door het herstellen van de stijlrand
worden de hoogteverschillen weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Geconcludeerd
wordt dat de ontwikkeling bijdraagt aan het versterken van de 'Natuurlijke laag'.
2.

De ‘Laag van het agrarische cultuurlandschap’

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de
natuurlijke omstandigheden en die ten nutte maakt. Hierbij hebben nooit ideeën over
schoonheid een rol gespeeld. Wel zijn we ze in de loop van de tijd gaan waarderen om
hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral herkenbaarheid, contrast en afwisseling worden
gewaardeerd. De ambitie is gericht op het voortbouwen aan de kenmerkende structuren
van de agrarische cultuurlandschappen door óf versterking óf behoud óf ontwikkeling of
een combinatie hiervan.
De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Laag van het agrarisch
cultuurlandschap’ aangeduid met het gebiedstype ‘Oude Hoevenlandschap’. In
afbeelding 4.4. wordt dit weergegeven.
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Afbeelding 4.4: Laag van het agrarisch cultuurlandschap: 'Oude Hoevenlandschap' (Bron: Provincie Overijssel)

‘Oude hoevenlandschap’
Het Oude Hoevenlandschap betreft een landschap met verspreide erven. Het werd
ontwikkeld nadat de complexen met de grote essen ‘bezet’ waren. 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. Het landschap is contrastrijk met veel variatie op de
korte afstand. Als ontwikkelingen plaats vinden in het oude hoevenlandschap, dan
dragen deze bij aan behoud en accentuering van de dragende structuren
(groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap, en aan de samenhang en de
karakteristieke verschillen tussen de landschapselementen.
Toetsing van het initiatief aan de ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap’
Bij de uitwerking van de toekomstige landschappelijke inpassing zijn de
gebiedskenmerken van de ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap’ als uitgangspunt
genomen. Met de investeringen zoals de aanplant van streekeigen beplanting wordt
bijgedragen aan behoud en accentuering van de dragende structuren (groenstructuur en
routes) van het oude hoevenlandschap. Voor een nadere toelichting op de
landschappelijke inpassingen wordt verwezen naar paragraaf 3.2.4. Tevens wordt
landschapontsierende bebouwing gesloopt, waarbij het ontwerp vande nieuwe
bebouwing voorziet in een streekeigen karakter. Hier wordt geconcludeerd dat het
voornemen een aanzienlijke impuls van de ruimtelijke kwaliteit met zich meebrengt en
in overeenstemming is met de gebiedskenmerken van de ‘Laag van het agrarisch
cultuurlandschap’.
3.

De ’Stedelijke laag’

Het plangebied heeft op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Stedelijke laag' geen bijzondere
eigenschappen. Het gebiedskenmerk kan buiten beschouwing worden gelaten.
4.
De ‘Lust- en leisurelaag’
Het plangebied heeft op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Lust- en leisurelaag' geen
bijzondere eigenschappen. Het gebiedskenmerk kan buiten beschouwing worden
gelaten.
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4.2.6

Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid
Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten
ruimtelijke ontwikkeling in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel
verwoorde en in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

4.3

Gemeentelijk beleid
Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van plannen. De belangrijkste
beleidsdocumenten die van toepassing zijn op de gewenste ontwikkeling worden
hieronder in willekeurige volgorde behandeld.

4.3.1
4.3.1.1

Strategische Visie
Algemeen
In "Hof van Twente, zicht op 2030" is het beleid van de gemeente voor de komende
twintig jaar in hoofdlijnen vastgesteld. De gemeenteraad heeft de strategische visie op 1
juni 2010 definitief vastgesteld. De visie bevat naast een overzicht van te verwachten
trends en ontwikkelingen voor de komende jaren ook informatie over de gewenste
identiteit voor Hof van Twente. Over deze gewenste identiteit is in januari 2009
meegedacht door ruim 60 inwoners uit allerlei geledingen van de gemeente en
daarbuiten. In 20 streefbeelden geeft het gemeentebestuur aan in welke richting het
beleid voor de komende jaren moet worden ontwikkeld. Streefbeeld 10 en 16 zijn in het
voorliggende geval voornamelijk van belang. Deze worden hierna behandeld.

4.3.1.2
Streefbeeld 10: Unieke landschappelijke en cultuurlandschappelijke kwaliteiten verder
ontwikkeld
Het landschap, de parel van Hof van Twente, heeft in 2030 nog altijd een belangrijke
plaats. De structuur van het landschap, met deelgebieden stuwwal/verzamelgebied
(westelijk), dekzandgebied (midden) en plateau (oostelijk), maar ook het reliëf en het
watersysteem zijn leidend. In de waardevolle ensembles (landschap met natuur- en
cultuurhistorische waarden) wordt behoud, onderhoud en herstel van cultuurhistorische
en ecologische waarden in praktijk gebracht. Voltooiing van de ecologische
hoofdstructuur is eveneens een herkenbaar resultaat. In 2030 is deze een feit.
Bestaande natuurgebieden zijn binnen de gemeente en daarbuiten verbonden met
elkaar, waardoor duurzame instandhouding van flora en fauna mogelijk is geworden.
Voor nieuwe inrichting van het landschap door functiewijziging zijn oorspronkelijke
landschapstypen richtinggevend.
4.3.1.3

Streefbeeld 16: Economische impuls door innovatieve duurzame ontwikkeling
In 2030 zijn energieconsumenten steeds vaker energieproducenten geworden.
Voortbouwend op het politieke initiatief 'Naar een duurzame Hof van Twente' zijn
agrariërs in de gemeente tot energieleveranciers geworden. Wat ooit begon als
Millennium-gemeente is uitgegroeid tot een praktijk waarin uitsluitend nog duurzaam
wordt gewerkt. Overheidsgebouwen (waaronder scholen) zijn voorzien van duurzame
energievoorzieningen. Braakliggende gronden worden gebruikt voor het telen van
energiegewassen die worden vergist in bio-energieinstallaties.

4.3.1.4

Toetsing van het initiatief aan de Strategische Visie
De gewenste ontwikkeling sluit goed aan bij de strategische beleidskeuzes van de
gemeente Hof van Twente zoals verwoord in de 'Strategische Visie'. Er is sprake van
een versterking van de sociaal-economische vitaliteit van het buitengebied, waarbij de
toekomstige werkzaamheden en activiteiten aansluiten bij de duurzame
beleidsambities die de gemeente nastreeft (streefbeeld 16). De ontwikkeling gaat
samen met een versterking van de ruimtelijke kwaliteit, wat aansluit bij streefbeeld 10.
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4.3.2
4.3.2.1

Structuurvisie Landelijk Gebied
Algemeen
In 'Structuurvisie Landelijk gebied' van de gemeente Hof van Twente staat de
ontwikkeling van het landelijk gebied voor de komende 10 jaar centraal. Een visie op de
ontwikkeling van de gemeente als geheel en op de langere termijn is ontwikkeld in de
Strategische visie Hof van Twente.
De structuurvisie vormt vooral een integratiekader voor het bestaande beleid van de
gemeente ten aanzien van de verschillende functies en waarden in het gebied. Een
dergelijk 'integratiekader' schetst de bredere achtergrond van beleid dat voor specifieke
thema's (bijvoorbeeld recreatie, rood-voor-rood en vrijkomende agrarische bebouwing) is
uitgewerkt. In voorliggend geval is het thema 'Hergebruik vrijkomende agrarische
bedrijfsgebouwen (VAB) door bedrijvigheid' met name van belang.

4.3.2.2

Hergebruik vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) door bedrijvigheid
Kansen voor nieuwe bedrijvigheid in het landelijk gebied doen zich voor door de
mogelijkheid om vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen voor nieuwe bedrijvigheid te
benutten. In de gemeentelijke beleidsregel 'vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing' is
hiervoor het beleid uitgewerkt. Belangrijk uitgangspunt is een evenredige investering in
de ruimtelijke kwaliteit.

4.3.2.3

Toetsing van het initiatief aan de Structuurvisie Landelijk Gebied
De 'Structuurvisie Landelijk gebied' heeft het VAB-beleid integraal overgenomen zoals
vastgelegd in de 'Beleidsregel 'Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing'. Verwezen
wordt naar paragraaf 4.3.3 waarin dit beleid nader beschreven en getoetst wordt.

4.3.3
4.3.3.1

Beleidsregel 'Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing'
Algemeen
Het hoofddoel van het hergebruik van VAB is sociaal-economisch van aard. Hergebruik
kan een bijdrage leveren aan de versterking van de vitaliteit van het landelijk gebied, het
behouden van de sociale structuren, het realiseren van nieuwe economische dragers in
het landelijk gebied en het benutten van de resterende economische waarde van
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen voor andere bedrijvigheid.
Het buitengebied kan hierdoor een streekgebonden werkgebied worden. De terugloop
van het aantal bedrijven in de landbouw maakt het voor de leefbaarheid en de
economische vitaliteit van het landelijk gebied wenselijk dat er zich andere functies
kunnen vestigen. Een bijkomende doelstelling is het verbeteren van de
omgevingskwaliteit. Bij de afweging om nieuwe bedrijvigheid toe te staan wordt
betrokken in hoeverre de nieuwe bedrijvigheid aanvullende werkgelegenheid biedt en of
er een risico bestaat op ongewenste concurrentie met voorzieningen die in de kernen
worden geboden.

4.3.3.2

Randvoorwaarden toepassing VAB
De aard en omvang van het nieuwe bedrijf is vooral afhankelijk van de reeds aanwezige
bebouwing, de ontsluiting van de locatie en de aard van de bedrijvigheid. In principe is
een aanzienlijke aantrekking van verkeer onacceptabel, tenzij de locatie bijzonder goed
is ontsloten via regionale wegen. Op grond van het geldende beleid kunnen de
bestaande gebouwen voor de nieuwe bedrijvigheid worden benut. Een uitbreiding van
bebouwing is echter niet mogelijk. Ook op lange termijn zal geen medewerking worden
verleend aan de uitbreiding van bedrijven die in vrijgekomen agrarische bebouwing zijn
gevestigd.
Het beleid is gericht op een combinatie van nieuwe bedrijvigheid en het versterken van
landschappelijke kwaliteit. Om de landschappelijke kwaliteit te waarborgen dienen alle
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bedrijfsactiviteiten waaronder de opslag van materialen binnen de bestaande panden
plaats te vinden. Gebouwen die niet worden benut voor de bedrijvigheid dienen te
worden gesloopt. Ook is een zorgvuldige landschappelijke inpassing van het terrein
vereist. Het gaat daarbij om de aanwezigheid van streekeigen erfbeplanting, maar ook
om het bevorderen van bebouwing met een goede beeldkwaliteit en het behoud van de
landelijke uitstraling van het terrein als geheel. De versterking van de ruimtelijke
kwaliteit dient bij ieder initiatief te worden beschreven in een beeldkwaliteitsplan. De
activiteiten mogen geen milieukundige beperkingen opleveren voor de (agrarische)
omgeving. De milieuhinder in zijn algemeenheid dient beperkt te zijn. Om de
toekomstige agrarische ontwikkeling in de landbouwontwikkelingsgebieden veilig te
stellen wordt in deze gebieden terughoudend omgegaan met de mogelijk VAB voor
bedrijvigheid her te gebruiken. De nieuwe functie mag binnen dit gebied niet ten koste
gaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande intensieve veehouderij en de
mogelijkheid om binnen de daarvoor aangewezen gebieden een nieuwe intensieve
veehouderij op te richten (nee, tenzij benadering).
Bij hergebruik kan sloop deel uitmaken van de vereiste investering in de ruimtelijke
kwaliteit. Sloop en volledige nieuwbouw bij een gelijkblijvend bouwvolume is alleen
mogelijk indien dit leidt tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit die niet kan
worden bewerkstelligd bij hergebruik van bestaande bebouwing. Het is denkbaar dat in
uitzonderlijke situaties sloop en nieuwbouw gewenst is, bijvoorbeeld als de ruimtelijke
kwaliteit beter gediend is met slopen en herbouwen of vanwege functionele of
bouwtechnische redenen. Indien sloop en nieuwbouw aan de orde is wordt gestreefd
naar een substantiële reductie van het bouwvolume en een aanzienlijke verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit die tot uitdrukking komt in de architectuur en de
landschappelijke inpassing. De nieuwbouw mag in principe niet groter zijn dan 900 m³.
4.3.3.3

Toetsing van het initiatief aan het VAB-beleid
Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling passend is binnen de kaders van het
gemeentelijke VAB-beleid. Wel wordt opgemerkt dat de nieuwbouw een grotere
inhoudsmaat (1454 m3) heeft dan in principe is toegestaan op basis van het VAB-beleid
(900 m3). Echter, gelet op:
I. de hoeveelheid landschapontsierende bebouwing die wordt gesloopt. De te slopen
stallen zijn niet tot in mindere mate geschikt voor de gewenste vervolgfunctie. De te
slopen agrarische bebouwing heeft een inhoud van circa 3.690 m3. De nieuwbouw
heeft een inhoud van 1.454 m3. Hiermee vindt een substantiële reductie plaats van
het bouwvolume;
II. de landschappelijke inpassing van het geheel, aansluitend bij de huidige
gebiedskenmerken. Nieuwe, streekeigen beplanting wordt aangelegd, de
compactheid en stijlrand wordt hersteld. Waardevolle landschapselementen blijven
behouden;
III. de ruimtelijke kwaliteitsimpuls die wordt bereikt door minder vierkante meters aan
vervangende nieuwbouw te realiseren, samen met de uitstraling van de nieuwe
bebouwing die onder hoogwaardige architectuur wordt gerealiseerd. Door de sloop
van landschapontsierende bebouwing komt de te behouden karakteristieke
bebouwing veel beter tot zijn recht;
IV. de sociaal-economische bijdrage en innovatieve karakter van het plan vormen een
meerwaarde voor de gemeente Hof van Twente;
wordt het aanvaardbaar geacht om een grotere inhoud dan de maximaal toegestane
900 m3 te realiseren.
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4.3.4
4.3.4.1

Archeologiebeleid
Algemeen
Op 1 januari 2010 is het gemeentelijke archeologiebeleid in werking getreden. Op de
bijbehorende archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart is aangegeven welke
gebieden een lage, een middelhoge en een hoge archeologische verwachtingswaarde
hebben. Verder zijn ook de terreinen met bekende archeologische waarden in beeld
gebracht (de archeologische monumenten). Afhankelijk van de verwachtingswaarde
dient bij bouwplannen en ingrepen in de grond met een bepaalde omvang en diepte
archeologisch vooronderzoek plaats te vinden.
Historische kern: bij verstoringen dieper dan 40 cm en een oppervlakte van 50 m2 of
meer;
Hoge verwachting: bij verstoringen dieper dan 40 cm en een oppervlakte van 2500
m2 of meer;
Middelhoge verwachting: bij verstoringen dieper dan 40 cm en een oppervlakte van
5000 m2 of meer;
Lage verwachting: bij verstoringen dieper dan 40 cm en een oppervlakte van 10 ha
of meer.
Dit beleid dient vertaald te worden in de planregels van de bestemmingsplannen die in
procedure worden gebracht.

4.3.4.2

Toetsing van het initiaitef aan het archeologiebeleid
In paragraaf 5.8.1 wordt getoetst aan het gemeentelijke archeologiebeleid. Verwezen
wordt naar deze paragraaf.

4.3.5
4.3.5.1

Bodembeleid
Algemeen
De gemeente heeft in het Bodembeleidsplan haar beleid ten aanzien van
bodemverontreiniging uiteengezet. De ambitie van de gemeente is om
bodemverontreinigingen te voorkomen en de bodem geschikt te houden voor
toekomstige ontwikkelingen. Ten tweede heeft de gemeente de ambitie om
bodemaspecten tijdig mee te nemen in planvorming.
De gemeente geeft prioriteit aan het opheffen van bodemverontreinigingen die actuele
risico’s opleveren voor mensen of milieu. De gemeente besteedt in het bijzonder
aandacht aan de mogelijke aanwezigheid van asbest in de bodem. Hiervoor wordt
verwezen naar het asbestbeleid en de asbestsignaleringskaart.

4.3.5.2

Toetsing
In paragraaf 5.2 wordt de bodemkwaliteit beschreven. Verwezen wordt naar deze
paragraaf.

4.3.6
4.3.6.1

Landschapsontwikkelingsplan Haaksbergen en Hof van Twente
Algemeen
De gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente hebben een gezamenlijk
landschapsontwikkelingsplan laten opstellen (vastgesteld mei 2005). Het
landschapsontwikkelingsplan biedt een samenhangende visie op landschapskwaliteit
en bouwstenen en inrichtingsprincipes voor landschapsontwikkeling. Per
landschapstype is aangegeven welk kenmerken dienen te worden behouden en/of
versterkt. De uitwerking is gebaseerd op vier thema's:
behoud en versterking van waardevolle ensembles: Behoud, herstel, aanleg en
onderhoud van een samenhangend patroon van landschapselementen
(beplantingen inclusief lanen, historische elementen met name in het
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kampenlandschap, open essen en erfbeplantingen) is het speerpunt;
landschappelijke versterking van het watersysteem;
zorg voor het agrarisch werklandschap: Dit doel uit zich met name in het behouden
van relicten van het voormalige kampenlandschap, zonder de patronen te willen
herstellen;
inpassen van kernen en routes. Nieuwe ontwikkelingen dienen getoetst te worden
aan deze visie. Inrichtingsvoorstellen krijgen als leidraad deze visie mee.
4.3.6.2

Uitgangspunten
In de landschapsontwikkelingsvisie is het toekomstbeeld geschetst en de ontwikkeling
per legenda-eenheid aangegeven. Hoofddoel van de visie is het onderscheid en de
diversiteit tussen de landschapseenheden te vergroten en de samenhang te verbeteren
met gerichte investeringen voor de toekomst. De landschapsontwikkelingsvisie is
vertaald in een overzichtelijk kaartbeeld. Een uitsnede van deze kaart wordt hieronder
weergegeven.

Afbeelding 4.5: Ligging van het plangebied in het LOP (Bron: gemeente Hof van Twente)

Voor de ontwikkeling van het landschap zijn in het landschapsontwikkelingsplan vier
thema's benoemd. Uit de bovenstaande uitsnede van de bij de
landschapsontwikkelingsvisie behorende kaart blijkt dat de locatie is gelegen binnen
het thema 'Behoud en ontwikkeling'. Binnen de diverse thema’s worden weer
gebiedstypen onderscheiden. Hierna wordt nader ingegaan op de van toepassing zijnde
thema’s en de daarbij behorende gebiedstypen.
4.3.6.3

Thema: Behoud en ontwikkeling
De opgave in dit gebied is vooral actief beheer en behoud en waar nodig herstel in
samenwerking met de particuliere eigenaren. Het motto daarbij is ‘behoud door
ontwikkeling’ met een belangrijke rol voor de verbrede landbouw en inpassing van
gebruiksfuncties die het gebied laten functioneren. Hte plangebied is gelegen in een
gebied aangemerkt als 'gaaf kampenlandschap':
De kwaliteit van de ensembles is hoog maar staat onder druk door veranderingen in de
landbouw, verdroging, niet-agrarische bestemmingen en nieuwe recreatievoorzieningen.
Waar het kampenlandschap onder deel is van het ensemble, dient het kleinschalige en
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onregelmatige patroon van singels, houtwallen, zandpaden en bosjes rond de omsloten
kampen te worden onderhouden en waar nodig hersteld. Binnen dit verdichte landschap
kunnen kleinschalige vernieuwingen worden ingepast (niet-agrarische functies).
4.3.6.4

Toetsing van het initiatief aan het LOP
Op de locatie wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt nieuwe,
streekeigen beplanting aangelegd, de compactheid hersteld en wordt een stijlrand
hersteld. Waardevolle landschapselementen blijven behouden. Hiermee wordt
bijgedragen aan de ontwikkeling van het landschapspatroon. Dit is in overeenstemming
met de maatregelen zoals die genoemd worden binnen het thema 'Behoud door
ontwikkeling' en de ligging in een 'gaaf kampenlandschap'.

4.3.7
4.3.7.1

Welstandsnota
Algemeen
De gemeenteraad van Hof van Twente heeft voor de hele gemeente een welstandsnota
vastgesteld met criteria voor de welstandstoets. Daarbij is zowel het buitengebied als
de kernen ingedeeld in verschillende gebieden aan de hand van karakteristieken van de
bestaande bebouwing. Per gebied zijn criteria opgesteld die door de
welstandscommissie worden gebruikt bij het beoordelen van aanvragen om vergunning.
Daarbij wordt onder andere gelet op de plaats, de hoofdvorm en de detaillering. Er zijn
geen welstandsvrije gebieden. Naast de gebiedscriteria zijn objectgerichte criteria
opgesteld die niet voor een gebied, maar voor een bouwwerk gelden. Het gaat dan om
regels voor bijvoorbeeld monumenten, landgoederen en serrestallen. Het plangebied
bevindt zich in het welstandsgebied 'kampen en essen'.

4.3.7.2

Kampen en essen
In het beleid worden de kampen en essen als waardevol landschap aangeduid. Ingezet
wordt op landbouw in combinatie met behoud van de onregelmatige verkaveling, de
houtwallen en de boomgroepen. Ook de open essen dienen gespaard te blijven. Met
het culturele erfgoed, de karakteristieke erven, dient voorzichtig te worden
omgesprongen. Voor nieuwe bebouwing zijn in de welstandsnota diverse
welstandscriteria opgenomen ten aanzien van plaatsing, hoofdvorm, gevel, aan-, uit- en
bijgebouwen en dakkapellen en detaillering. Doel van de regels voor dit gebied is om de
karakteristieke vervlechting van de bebouwingsensembles met het omliggende
landschap te behouden en te versterken. In de gevelbehandeling voegt nieuwbouw zich
op een aantal essentiële punten naar de bestaande kenmerken.

4.3.7.3

Toetsing van het initiatief aan de Welstandsnota
Het voorlopige ontwerp is in samenspraak samen met de rayonarchitect vormgegeven.
Bij de uiteindelijke aanvraag omgevingsvergunning voor het aspect bouwen zal het
bouwplan worden getoetst aan de geldende welstandscriteria.

4.3.8
4.3.8.1

Nota Externe veiligheid
Algemeen
De gemeente heeft haar beleid ten aanzien van externe veiligheid vastgelegd in de nota
“Bewuste veiligheid op maat”. Binnen de gemeente zijn een aantal risicovolle
inrichtingen aanwezig. Op de site www.risicokaart.nl is een actueel overzicht van de
risicovolle bedrijven te vinden. Ten aanzien van nieuwvestiging van zwaardere en
risicovolle bedrijvigheid stelt de gemeente zich terughoudend op. Verder moet met
name bij gevoelige functies, rekening gehouden worden met het vervoer van gevaarlijke
stoffen via de weg, het spoor, het water of buisleidingen.
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4.3.8.2

Toetsing van het initiatief aan de Nota Externe Veiligheid
In paragraaf 5.4 wordt het plan getoetst aan het aspect externe veiligheid. Verwezen
wordt naar deze paragraaf.
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Hoofdstuk 5

Milieu-aspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op
het bestemmingsplan een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de
milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden
worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een
belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige
uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit,
externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie en archeologie & cultuurhistorie.

5.1
5.1.1

Geluid
Algemeen
De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen ten aanzien van de geluidsbelasting van
geluidsgevoelige functies. Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient
bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te
worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan de gevel
van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt ondervonden. Het
onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming binnen de
wettelijke geluidszone van de weg gelegen is.

5.1.2

Situatie plangebied
De nieuwe functie (flexibele werktuimtes met kantoor-, onderzoeks- en
ontwikkelingsfunctie) is niet aan te merken als een geluidsgevoelig object. De Wet
geluidhinder is dan ook niet van toepassing op de in dit plan besloten ruimtelijke
ontwikkeling.

5.1.3

Conclusie
De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten
ontwikkeling.

5.2
5.2.1

Bodemkwaliteit
Algemeen
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 een
doorgaans een bodemonderzoek conform de NEN 5740 te worden verricht.
Door Van der Poel Milieu BV uit Markelo is in 2012 een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd. Hierna zal worden ingegaan op de resultaten uit dit onderzoek. Voor een
volledige weergave van het onderzoek wordt verwezen naar Bijlage 2 bij deze
toelichting.

5.2.2

Situatie plangebied
Uit de veld- en laboratoriumwerkzaamheden is het volgende naar voren gekomen:
De bodem van de onderzochte locatie is tot 3,1 m-mv opgebouwd uit zand. De
bovenlaag (0-0,5 m-mv) is zwak humeus. In de ondergrond is roest aangetroffen.
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Tijdens de veldwerkzaamheden bevond het grondwater zich op een diepte van circa
1,6 m-mv.
Het opgeboorde materiaal is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij is in de
bovengrond ter plaatse van de boringen 4,6 en 13 en de gaten 20 en 22 een weinig
puin waargenomen. Ter plaatse van boring 17 is een puinverharding waargenomen
(0-0,5 m-mv). Ter plaatse van boring 16 is in de bovengrond matig puin
waargenomen. Ter plaatse van de deellocatie waar asbestpulp zou zijn verwerkt is
ook daadwerkelijk astbestpulp waargenomen. Verder zijn geen bijzonderheden
waargenomen die duiden op het voorkomen van een mogelijke
bodemverontreiniging. Tijdens het veldwerk is door de veldmedewerkers ter plaatse
van de boringen in de bodem en op het maaiveld van de locatie zintuiglijk geen
asbest verdacht materiaal waargenomen.
In de bovengrond (0-0,5 m-mv) overschrijdt het minerale olie en PCBgehalte de
desbetreffende achtergrondwaarde. In het grondwater overschrijdt het barium en
zinkgehalte de desbetreffende streefwaarde. Verder zijn in grond en grondwater
geen van de onderzochte componenten gemeten in gehalten die de
achterwaarden/streefwaarden en/of rapportagegrenzen overschrijden. De gemeten
waarden voor de pH en de EC kunnen als normaal worden beschouwd.
De gemeten overschrijdingen zijn dusdanig dat aanvullende maatregelen en/of analyses
niet noodzakelijk worden geacht.
Ten aanzien van het asbest wordt opgemerkt dat het aangeboden stukje asbestpulp
inderdaad asbestpulp is. Het mengmonster dat is samengesteld uit de monsterpunten
rondom het gedeelte met de pulp bevat nog asbest ruim boven de norm. De overig
beide samengesteld mengmonsters bevatten geen asbest.
5.2.3

Conclusie
De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan.

5.3
5.3.1

Luchtkwaliteit
Algemeen
Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese
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 ondermeer 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).

5.3.1.1

Besluit en de Regeling niet in betekende mate bijdragen
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe
wanneer de bijdrage aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in
betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende mate” is gedefinieerd als 3% van
de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). 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
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luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:
woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog
steeds niet in betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan
minder zijn dan 3% van de grenswaarden.
5.3.1.2

Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige
luchtkwaliteit aanvullend te beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn
bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige
bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit
legt aan weerszijden van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is
deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige
bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die genoemd zijn
in de Wet luchtkwaliteit nodig.

5.3.2

Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit
De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling is van een dergelijke omvang, zodat
deze ontwikkeling is aan te merken als een project welke "niet in betekenende mate
bijdraagt" aan luchtverontreiniging.
Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt dat er, in de omgeving van het
plangebied, langs wegen geen overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn.
Een overschrijding van de grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten.
Tot slot wordt geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een
gevoelige bestemming in het kader van het Besluit gevoelige bestemmingen.

5.3.3

Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoering van de in dit
bestemmingsplan besloten ontwikkeling.

5.4
5.4.1

Externe veiligheid
Algemeen
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. Er moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een
en ander brengt met zich mee dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden
getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat
het 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 (Brzo);
het Vuurwerkbesluit.
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Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke
stoffen (cRvgs). Op transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen is het Besluit externe
veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb)
van toepassing. De gemeente Hof van Twente heeft haar beleid ten aanzien van externe
veiligheid vastgelegd in de nota “Bewuste veiligheid op maat”.
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.
5.4.2

Onderzoeksresultaten externe veiligheid
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. In de volgende afbeelding is een uitsnede van de Risicokaart met
betrekking tot het plangebied en omgeving weergegeven.

Afbeelding 5.1: Uitsnede Risicokaart (Bron: Risicokaart)

Uit de inventarisatie blijkt 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 in 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.
5.4.3

Conclusie
Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en
regelgeving ter zake van externe veiligheid.
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5.5
5.5.1

Milieuzonering
Algemeen
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.

5.5.2

Gebiedstypen
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 de geldende bestemming mogelijk is.
Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van
het omgevingstype. Met betrekking tot het plangebied geldt, gezien de rustige ligging in
het buitengebied, het omgevingstype rustige woonwijk. De richtafstanden die gelden bij
de verschillende gebiedstypes en milieucategoriën zijn hierna weergegeven.

5.5.3

Onderzoeksresultaten milieuzonering
Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie.
Hierbij spelen twee vragen en rol:
1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
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2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).
Ad 1:
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt
tot een situatie die, vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede
ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake als het woon- en leefklimaat van
omwonenden in ernstige mate wordt aangetast. De nieuwe activiteiten binnen het
plangebied vallen binnen categorie 1 en 2 van de VNG-brochure. Er is geen sprake van
externe geluid-, geur- of andere hinder. Voor dergelijke activiteiten geldt een
richtafstand van 30 meter. Het meest nabijgelegen gevoelige object betreft de
bedrijfswoning aan de Worsinkweg 4. De nieuwe activiteiten vinden plaats op circa 140
meter afstand van dit object. De nieuwe bestemming 'Bedrijf - VAB' wordt op meer dan
voldoende afstand (circa 100 meter) van de voorgenoemde woning geprojecteerd. Ook
uitgaande van de maximale planologische invullingsmogelijkheden binnen het
agrarische bouwvlak van Worsinkweg 4 (gemeten vanuit de uiterste rand van het
bouwvlak tot aan het nieuwe bestemmingsvlak 'Bedrijf - VAB') wordt ruimschoots
voldaan aan de richtafstanden.
Ad 2:
Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functie hinder ondervindt van bestaande
functies in de omgeving. In het kader van milieuzonering is er geen sprake van de
toevoeging van nieuwe gevoelige objecten. Derhalve ondervindt de nieuwe functie geen
hinder van bestaande functies.
5.5.4

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

5.6
5.6.1

Geur
Algemeen
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor
vergunningsplichtige veehouderijen, als het gaat om geurhinder. Voor meldingsplichtige
veehouderijbedrijven is het beoordelingskader voor geurhinder opgenomen in het
Activiteitenbesluit.
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.
Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt
dat binnen een concentratiegebied als bedoeld in de Meststoffenwet, de gemeente
Losser is gelegen in 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.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën
waarvoor per dier geen geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en paarden)
en een geurgevoelig object de volgende afstanden aangehouden te worden:
ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is
gelegen, en
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is
gelegen.

36

vastgesteld

Buitengebied Hof van Twente, Herziening Worsinkweg 2 Markelo

Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven op basis van het Activiteitenbesluit gelden
tevens vaste afstandseisen. Deze eisen zijn gebaseerd op en komen overeen met de
vaste afstanden zoals opgenomen in de Wgv. De Wgv heeft betrekking op twee
aspecten. Ten eerste speelt de geurbelasting een rol bij de beoordeling of er in het
kader van een goede ruimtelijke ordening een goed woon- en leefklimaat kan worden
gegarandeerd. Ten tweede moet bij de belangenafweging voor een zorgvuldige
besluitvorming worden nagegaan of een partij niet onevenredig in haar belangen wordt
geschaad. Dit wordt ‘de omgekeerde werking’ genoemd.
5.6.2

Situatie plangebied
In het kader van de toetsing aan de Wet geurhinder kunnen de volgende
uitgangspunten worden gehanteerd:
De nieuwe functie binnen het plangebied wordt in het kader van de Wgv
aangemerkt als een geurgevoelig object / functie. Er is immers sprake van een
'gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te
worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor
permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt '(artikel 1
Wgv). Het nieuwe bedrijfsgebouw met flexibele werkruimtes zal immers gedurende
een aaneengesloten periode op de dag worden gebruikt.
Het plangebied is gelegen buiten de bebouwde kom.
Het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf (Worsinkweg 4) is gelegen ten oosten van het
plangebied.
Indien wordt uitgegaan van de maximale planologische invullingsmogelijkheden, dient
de afstand gemeten te worden tussen de uiterste rand van het agrarisch bouwvlak en
de rand van het bestemmingsvlak 'Bedrijf - VAB'. Deze afstand bedraagt 60 meter,
waarmee voldaan wordt aan de vaste afstand van 50 meter vanuit de Wgv. De afstand
tussen de buitenzijde van dierenverblijven en het nieuwe bedrijfsgebouw bedraagt 160
meter.

5.6.3

Conclusie
Op basis van de Wgv en een goede ruimtelijke ordening is er geen belemmering voor
de realisatie van het plan.

5.7

Ecologie

5.7.1

Algemeen
Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebiedsen soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de
Natuurbeschermingswet en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet.
Natuurbank Overijssel uit Haaksbergen heeft in verband met de ontwikkelingen een
Quickscan Natuurwaardenonderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn in
deze paragraaf verwerkt. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de
onderzoekrapportage welke is opgenomen in Bijlage 3 bij deze toelichting.
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5.7.2
5.7.2.1

Gebiedsbescherming
Algemeen
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000
bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn
(79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op grond van de Europese
Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 beschermd.
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De
EHS is in provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de EHS
geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als
zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.

5.7.2.2
5.7.2.2.1

Onderzoeksresultaten gebiedsbescherming
Natura 2000-gebieden
Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich het Natura 2000-gebied "Borkeld". Dit
Natura 2000-gebied is gelegen op circa 1,7 kilometer afstand. De ligging van het
plangebied ten opzichte van dit Natura 2000-gebied wordt weergegeven op afbeelding
5.2.

Afbeelding 5.2: Ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied "Borkeld" (Bron: Provincie Overijssel)

Voorgenomen activiteit leidt niet tot aantasting van de kernkwaliteiten en
omgevingscondities voor de duurzame instandhouding van het beschermd
natuurmonument. Nader onderzoek en/of het aanvragen van een
natuurbeschermingswetvergunning wordt niet noodzakelijk geacht.
5.7.2.2.2

Ecologische Hoofdstructuur
Het plangebied is niet gelegen in de EHS. Het meest nabijgelegen gebied dat is
aangewezen als EHS bevindt zich ten zuidwesten van het plangebied, op een afstand
van circa 400 meter. De ligging van het plangebied ten opzichte van gebieden
aangewezen als EHS wordt weergegeven op afbeelding 5.3.
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Afbeelding 5.3: Ligging van het plangebied ten opzichte van de EHS (Bron: Provincie Overijssel)

Voorgenomen activiteit heeft geen nadelig effect op de kernkwaliteiten en
omgevingscondities van de EHS. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden
en er hoeft geen ontheffing in het kader van de Omgevingsverordening Overijssel te
worden aangevraagd.
5.7.3
5.7.3.1

Soortenbescherming
Algemeen
Wat betreft de soortbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hierin wordt
onder andere de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke
ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de
aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden
gevraagd.

5.7.3.2

Onderzoeksresultaten soortenbescherming
De inrichting en het gevoerde beheer maken het onderzoeksgebied tot een nagenoeg
ongeschikte leefomgeving voor de meeste beschermde flora- en faunasoorten. Het is
niet uitgesloten dat sommige algemene- en weinig kritische amfibieën- en
zoogdiersoorten incidenteel in het gebied voorkomen en dat de te slopen stallen als
broedplaats voor vogels worden gebruikt.
De zoogdier- en amfibieënsoorten (uitgezonderd de steenmarter) hebben geen vaste
verblijfplaats (en voortplantingslocatie) in het gebied. Deze soorten staan vermeld in
tabel 1 van de Ff-wet. Voor het verstoren, verwonden en doden van deze soorten geldt
een algemene vrijstelling. Specifieke maatregelen in het kader van de algemene
zorgplicht zijn niet nodig omdat deze soorten incidenteel en in lage aantallen in het
gebied voorkomen. Indien de loopstal buiten de voortplantingsperiode van de
steenmarter wordt gesloopt en bij de sloop van de stal rekening wordt gehouden met de
mogelijke aanwezigheid van deze soort, wordt voldaan aan uitgangspunten van de
gedragscode voor de 'bouw en ontwikkelingssector'. Hierdoor hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en is geen ontheffing ex. art. 75c van de Ff-wet vereist.
Er nestelen ieder voortplantingsseizoen vogels in de te slopen stallen. Dit zijn soorten
waarvan uitsluitend de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude nesten of de
nestplaats. Bezette nesten van vogels, evenals de vogels zelf, zijn strikt beschermd
volgens de Ff-wet. Er kan geen ontheffing verkregen worden voor het verstoren van
bezette nesten en het verwonden/doden van vogels omdat de voorgenomen activiteit
niet wordt erkend als een in de wet genoemd 'wettelijk belang'. De stallen dienen buiten
de voortplantingsperiode van vogels gesloopt te worden. De meest geschikte periode
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om de stallen te slopen is augustus-februari.
De te slopen bebouwing wordt als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen
beschouwd. De voorgenomen activiteit heeft geen negatief op beschermde soorten
waarvan het onderzoeksgebied tot het functionele leefgebied behoort, maar die een
vaste verblijfplaats erbuiten hebben.
5.7.3.3

Conclusie
De Flora- en faunawet, evenals beschermde gebieden, vormen geen belemmering voor
uitvoering van de voorgenomen activiteiten.

5.8
5.8.1
5.8.1.1

Archeologie & Cultuurhistorie
Archeologie
Algemeen
Op grond van de Monumentenwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te
worden met archeologische waarden. In de Monumentenwet is bepaald dat gemeenten
een archeologische zorgplicht hebben en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de
bodem wordt verstoord, verplicht zijn 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.

5.8.1.2

Onderzoeksresultaten archeologie
Op basis van de archeologische verwachtingskaart is het plangebied gelegen in een
gebied met een 'hoge archeologische verwachting in zone om historisch element'.
Hiervoor geldt dat bij ingrepen dieper dan 40 cm en met een oppervlakte groter dan of
gelijk aan 2.500 m2 archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Een uitsnede van de
archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart wordt weergegeven op afbeelding
5.4.

Afbeelding 5.4: Uitsnede archeologische verwachtings- en advieskaart (Bron: gemeente Hof van Twente)
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Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk waarbij
bodemingrepen worden beoogd met een diepte en oppervlakte die archeologisch
onderzoek nodig maken. Nader archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. Ter
bescherming van de (mogelijke) archeologische waarden is de bestaande
dubbelbestemming ter bescherming van de archeologische waarden overgenomen op
de verbeelding.
5.8.2
5.8.2.1

Cultuurhistorie
Algemeen
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. Deze wet
is vooral gericht op het behouden van historische elementen voor latere generaties.

5.8.2.2

Onderzoeksresultaten cultuurhistorie
Het plangebied zelf kent, op basis van de Cultuurhistorische Atlas Overijssel, geen
bijzondere cultuurhistorische waarden. In de directe omgeving van het plangebied
komen eveneens geen monumenten of cultuurhistorische waarden voor. Geconcludeerd
wordt dat cultuurhistorie geen belemmering vormt. Wel wordt opgemerkt dat de te
behouden bebouwing wordt opgeknapt / gerestaureerd, wat een positieve uitwerking zal
hebben op de cultuurhistorische waarden.

5.8.3

Conclusie
Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is in het kader van dit
bestemmingsplan niet noodzakelijk. Tevens bevinden er zich in het plangebied geen
cultuurhistorische waarden die een belemmering vormen voor de uitvoering van het
gewenste plan.
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Hoofdstuk 6
6.1
6.1.1

Wateraspecten

Vigerend beleid
Waterschap Vechtstromen
Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf
deelstroomgebieden. Het deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de
waterschappen Reest en Wieden, Vechtstromen (voorheen Velt en Vecht en Regge en
Dinkel), Groot Salland en Rijn en IJssel. Om te voldoen aan de eisen van de
Kaderrichtlijn Water hebben deze waterschappen de afgelopen jaren intensief
samengewerkt met elkaar en met andere partners. Het nieuwe Waterbeheerplan is één
van de resultaten van deze samenwerking. De opzet en grote delen van dit
Waterbeheerplan zijn inhoudelijk hetzelfde als dat van de andere waterschappen in
Rijn-Oost.
Waterschap Vechtstromen hanteert het waterbeheerplan, dat is opgesteld voor de
periode 2010-2015. Het plan gaat over het waterbeheer in het hele stroomgebied en het
omvat alle watertaken van het waterschap: waterkwantiteit, waterkwaliteit en
waterketen.
Het waterbeleid van het waterschap is met name gericht op een duurzame aanpak van
het waterbeheer: geen afwenteling, herstel van de veerkracht van het watersysteem,
streven naar een meer natuurlijker waterbeheer, zoeken naar meer ruimte voor water,
water toepassen als ordenend principe middels het gebruik van waterkansenkaarten en
water langer vasthouden mede door flexibeler peilbeheer. Ook het streven naar een
betere waterkwaliteit als onderdeel van duurzaamheid is een belangrijk speerpunt
(tegengaan van lozingen, minder belasting van het water en het zoveel mogelijk
tegengaan van diffuse verontreinigingen).

6.1.2

Waterplan Hof van Twente
Het waterplan is een overkoepelend beleidsstuk over het waterbeheer in de gemeente
Hof van Twente dat ook door de waterbeheerders – de waterschappen Vechtstromen
(voorheen Regge en Dinkel) en Rijn en IJssel en drinkwaterleidingbedrijf Vitens is
vastgesteld. Het waterplan geeft een visie hoe het watersysteem binnen de gemeente
over ongeveer 25 jaar er uit ziet en welke maatregelen er op korte en lange termijn
daarvoor nodig zijn. De visie wordt op basis van drie invalshoeken beschreven, te
weten:
Twents landschap: Water speelt een belangrijke rol in het gevarieerde en
kleinschalige landschap. Het water is zo ingericht dat meerdere functies tegelijk
kunnen vervullen. Het waterbeheer sluit zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke
omstandigheden, zoals hoogteligging, grondwaterstroming en bodemsoort.
Ruimte voor water: De visie is gericht op het ontwikkelen van een robuust en
veerkrachtig watersysteem met als doel wateroverlast en verdroging zoveel
mogelijk te voorkomen. Om dit te bereiken is er voldoende ruimte nodig voor het
vasthouden en tijdelijk bergen van water. Voor de verbetering van de waterkwaliteit
dienen de vervuilende lozingen te worden beperkt. Door het afkoppelen van schoon
hemelwater van de riolering wordt de emissie door lozingen vanuit riooloverstorten
en rioolwaterzuiveringen gereduceerd.
Beleving van water: In de woon- en werkomgeving is water zichtbaar, bereikbaar en
veilig voor bijvoorbeeld vissers en wandelaars. Zichtbaar water dat beleefd wordt, is
er niet alleen om van te genieten, maar ook er van bewust van te zijn. Om dit te
bereiken wordt het hemelwater bij voorkeur met bovengrondse voorzieningen
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ingezameld en geïnfiltreerd.
6.1.3

Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012(GRP)
In de Waterwet en de Wet milieubeheer zijn de gemeentelijke watertaken geregeld.
Deze taken hebben betrekking op de gemeentelijke zorgplicht voor:
inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
het inzamelen en verwerken van afvloeiend hemelwater;
grondwater(maatregelen).
De doelmatige uitvoering van deze zorgplichten is in het GRP vastgelegd en gaat uit
van de volgende principes:
De trits “vasthouden – bergen – afvoeren” houdt in dat in eerste instantie getracht
wordt het (gebiedseigen) water in de bodem te infiltreren. Indien dit niet mogelijk is
dient het afstromend regenwater lokaal te worden geborgen in vijvers en
watergangen. Pas in de laatste instantie kan overwogen worden het water (zo traag
mogelijk) af te voeren naar de omgeving.
De trits “schoonhouden – scheiden – schoonmaken” omvat ten eerste het niet
toelaten dat de kwaliteit van water verslechtert (schoon houden), vervolgens het
gescheiden houden van schone en vuile waterstromen en als laatste het zuiveren
(schoonmaken) van verontreinigd water. Door water schoon te houden en vuile
waterstromen zoveel mogelijk gescheiden te houden kan de omvang van te
zuiveren water worden beperkt en tevens het zuiveringsrendement te worden
verhoogd.
In het GRP zijn de gemeentelijke zorgplichten nader gedefinieerd. Maatregelen in
particulier gebied behoren tot de zorgplichten van de eigenaar.

6.2
6.2.1

Waterparagraaf
Watertoets
Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer
(waterbeheer 21e eeuw) gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met
minimale risico's op wateroverlast of watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de
watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is verankerd. In de
toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen.
Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen
van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).
Het doel van de 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).

6.2.2

Watertoetsproces
De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geïnformeerd 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 geeft een
positief wateradvies. De watertoets is bijgevoegd in Bijlage 4. Hieronder volgt een
uitwerking van de relevante wateraspecten.
Oppervlaktewater
In gebied zijn geen (hoofd)watergangen aanwezig.
Grondwater
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Het plangebied bevindt zich in een intrekgebied en grondwaterbeschermingsgebied. De
jurdisch-planologische doorvertaling van de ligging in deze gebieden is opgenomen in
Artikel 9 van de regels (Algemene aanduidingsregels).
Hemelwater
De gemeente streeft er naar waar mogelijk de duurzaamheidprincipes voor waterbeheer
toe te passen. De nadruk ligt daarbij op nieuw te ontwikkelen bebouwing, maar dit
wordt tevens beoordeeld voor delen waar geen structurele ingrepen zijn voorzien. De
aandacht is hierbij voornamelijk gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en de
afkoppeling van schoon verhard oppervlak van de riolering. Dit is alleen mogelijk
wanneer gelijktijdig voldoende ruimte wordt gerealiseerd ten behoeve van waterberging.
In voorliggend geval is geen toename van verhard oppervlak aan de orde. Er zelfs
sprake van een afname. Extra voorzieningen ten behoeve van waterberging worden niet
noodzakelijk geacht.
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Hoofdstuk 7
7.1

Juridische planopzet

Inleiding
De in deze toelichting beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een
bestemmingsregeling, die (digitaal) bindend is voor overheid en burgers. Het
bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels en is voorzien van een
toelichting. De regels en verbeelding vormen het juridisch bindende deel, terwijl de
toelichting geen juridische binding heeft, maar moet worden beschouwd als handvat
voor de uitleg en de onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.De regels
bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de
gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het
gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een rol
voor toepassing van de regels, alsmede de functie van visualisering van de
bestemmingen.

7.2
7.2.1

Opbouw van de regels
Algemeen
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de
verplichting opgenomen om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De
digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 2010. In de ministeriële Regeling
standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard Vergelijkbare
Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van
bestemmingsplannen. Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke
Ordening en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het
vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.
De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale
verbeelding van het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de
normen van de SVBP2012.
Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan c.q. wijzigingsplan bestaat uit
planregels en bijbehorende verbeelding waarop de bestemmingen zijn aangegeven.
Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. De verbeelding en de
planregels dienen in samenhang te worden bekeken.
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:
1. Inleidende regels (begripsbepalingen en wijze van meten);
2. Bestemmingsregels;
3. Algemene regels;
4. Overgangs- en slotregels.

7.2.2
7.2.2.1

Inleidende regels
Begrippen
In Artikel 1 zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte
begrippen. Deze zijn 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.
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7.2.2.2

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 (Artikel 2)
uitleg gegeven wat onder de diverse meetvoorschiften wordt verstaan.

7.2.3

Bestemmingsregels
Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied
voorkomende bestemmingen. Dit gebeurt in alfabetische volgorde. Per bestemming is
het toegestane gebruik geregeld en zijn bouwregels en, eventueel, ook bepalingen met
betrekking tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden
opgenomen. Een dubbelbestemming ten aanzien van archeologie is ook in dit
hoofdstuk opgenomen. Ieder artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane
gebruik geformuleerd in de bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn bouwregels
opgenomen. Aansluitend volgen afwijkingsregels met betrekking tot bouw- en/of
gebruiksregels. Ten slotte zijn eventueel bepalingen met betrekking tot het uitvoeren
van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden opgenomen. Belangrijk om
te vermelden is dat naast de bestemmingsregels ook in andere artikelen relevante
informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moet worden. Alleen zo ontstaat
een volledig beeld van hetgeen is geregeld.

7.2.4

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel (Artikel 6): deze regel is opgenomen om te voorkomen dat,
wanneer volgens een plan 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 (Artikel 7): Dit artikel bevat diverse regels omtrent
bestaande maatvoering, dakhelling van gebouwen, situering van woningen, herbouw
of nieuwbouw van gebouwen in geval van calamiteit en situering van bijgebouwen en
paardenbakken.
Algemene gebruiksregels (Artikel 8): in deze regel is aangegeven wat onder
verboden gebruik wordt verstaan. Deze regel gaat uit van de gedachte dat het
gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming.
Algemene aanduidingsregels (Artikel 9): in de algemene aanduidingsregels zijn
zones aangegeven waarvoor bijzondere regels gelden. Deze zones zijn
weergegeven op de verbeelding.
Algemene afwijkingsregels (Artikel 10): in deze regel is aan burgemeester en
wethouders de bevoegdheid gegeven om bij een omgevingsvergunning af te wijken
van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. De criteria, die bij
toepassing van deze bevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn
aangegeven.
Algemene wijzigingsregels (Artikel 11): In dit artikel worden de algemene
wijzigingsregels beschreven. Deze regels geven burgemeester en wethouders de
bevoegdheid om het plan op de in de regels genoemde punten te wijzigen.
Overige regels: (Artikel 12); In dit artikel zijn regels in verband met nieuwe functies
voor vrijkomende agrarische bebouwing opgenomen. Toepassing is gekoppeld aan
diverse voorwaarden.

7.2.5

Overgangs- en slotregels
In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels
is aangegeven wat de juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd
zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel is aangegeven hoe het bestemmingsplan
wordt genoemd.
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7.3

Bestemmingen
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt
van toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn
toegestaan en welke bebouwing mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit
bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar worden mogelijk
gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.
Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouwen gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Zij zijn het juridische
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste
planologische situatie voor het plangebied is. In deze paragraaf worden de gemaakte
keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde volgorde als in
de regels worden behandeld.
'Agrarisch met waarden' (Artikel 3)
De gronden buiten het feitelijke bebouwingsensemble zijn nu reeds agrarisch in gebruik
(grasland) en zijn overeenkomstig dit gebruik bestemd tot 'Agrarisch met waarden'
(zonder bouwvlak). Alle gronden waar landschappelijke inpassing plaatsvindt, zijn
opgenomen binnen het plangebied. De tot 'Agrarisch met waarden' aangegeven gronden
zijn bestemd voor behoud van de aanwezige landschapswaarden zijnde:
beeldbepalende landschapselementen, beslotenheid, hoogteverschillen, rustige
omstandigheden, natuur en waterhuishouding. Daarnaast zijn ze hoofdzakelijk bestemd
voor de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf en hobbymatig agrarisch
gebruik, water en voorzieningen voor de waterhuishouding etcetera. De bestemming
kent alleen bouwmogelijkheden voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Gebouwen
zijn niet toegestaan.
'Bedrijf - VAB' (Artikel 4)
Het toekomstige erf dat gebruikt gaat worden ten dienste van de bedrijfsfunctie zijn
bestemd tot 'Bedrijf - VAB'. Deze gronden zijn bestemd voor de ter plaatse gevestigde
bedrijven. Deze bedrijvigheid is qua functie en oppervlakte vastgelegd in de
bestemmingsomschrijving en bouwregels. Tevens zijn de gronden bestemd voor het
bestaande en legale aantal bedrijfswoning(en), waarbij inwoning is toegestaan, bed &
breakfast, aan huis verbonden beroepen, met bijbehorende gebouwen, bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen,
water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven. De bouwregels
maken onderscheid in woningen, overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen
zijnde. Diverse maatvoering is gelimiteerd. Daar waar nieuwbouw plaatsvindt is qua
bouwregels maatwerk geleverd.
'Waarde - Archeologische verwachting 1' (Artikel 5)
De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 1' aangewezen gronden zijn, behalve
voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming
en veiligstelling van archeologische waarden. Ter bescherming van deze gronden zijn
bepalingen opgenomen met betrekking tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
zijnde, en werkzaamheden.
Voorwaardelijke verplichting
In voorliggend bestemmingsplan is gebruik gemaakt van een zogenoemde
‘voorwaardelijke verplichting’. De voorwaardelijke verplichting voorziet in een borging
opdat verzekerd is dat de maatregelen om te komen tot een ruimtelijke kwaliteitsimpuls
in de groene omgeving verzekerd zijn. Deze maatregelen zijn (mits ruimtelijk relevant,
niet geheel geborgd middels sectorale wetgeving of middels de privaatrechtelijke
overeenkomst welke is gesloten) als voorwaardelijke verplichting in de regels van het
plan opgenomen. Concreet betekent dit dat het gebruik van, en het in gebruik laten
nemen van gronden en bouwwerken pas is toegestaan nadat de
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landschapsmaatregelen als opgenomen in het inrichtingsplan zijn gerealiseerd. Dit
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing van het gehele erf.
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Hoofdstuk 8

Economische uitvoerbaarheid

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.
In het voorliggende geval is een overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de
gemeente Hof van Twente. Hierin is tevens het risico van planschade opgenomen zodat
het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat
vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven.
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Hoofdstuk 9
9.1

Inspraak en vooroverleg

Vooroverleg
Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de
diensten van de provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke
ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding
zijn.

9.1.1

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

9.1.2

Provincie Overijssel
Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 heeft de provincie de mogelijkheid om plannen aan te
wijzen waarvoor geen vooroverleg is vereist. Bij nieuwe ontwikkelingen in het
buitengebied/Groene Omgeving moeten deze passen in de geldende
gebiedskenmerken en bijdragen aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit
conform de gebiedskenmerken (zoals beschreven in de Catalogus Gebiedskenmerken
bij de Omgevingsvisie Overijssel).
Bij ontwikkelingen genoemd onder sub 4 kan vooroverleg achterwege blijven:
Agrarische bouwblokken, Rood voor Rood en VAB’s
Plannen/projectbesluiten voor uitbreiding van agrarische bouwblokken, Rood voor Rood
en Vrijkomende Agrarische Bedrijfslocaties (VAB’s), mits passend in een gemeentelijk
kwaliteitskader dat in lijn is met het Werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en
de Omgevingsvisie Overijssel 2009. Voor plannen en besluiten die (tevens) andere
provinciale belangen raken (zoals EHS en verblijfsrecreatie) blijft vooroverleg
noodzakelijk.
Geconstateerd wordt dat de ontwikkeling passend is binnen het gemeentelijk
kwaliteitskader, de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en de Omgevingsvisie Overijssel
. Voor het overige worden geen provinciale belangen geraakt. Provinciaal vooroverleg is
niet noodzakelijk.

9.1.3

Waterschap Vechtstromen
De watertoets heeft plaats gevonden op de website www.dewatertoets.nl. Daarmee zijn
de waterhuishoudkundige aspecten voldoende belicht. De beantwoording van de vragen
heeft er niet toe geleid dat er nader overleg met het waterschap moet worden gevoerd.

9.2

Inspraak
Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of
inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Bij dit plan wordt
afgezien van het ter inzage leggen van een voorontwerpbestemmingsplan.
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Samenvatting
Er zijn concrete plannen voor de herontwikkeling van een erf op het adres Worsinkweg 2 in Markelo. Op
het erf worden drie schuren gesloopt en een nieuw gebouw opgericht. De agrarische functie wordt
vervangen voor een ‘broedplaats’ voor kleinschalige duurzame energieopwekking, innovaties in
energiegebruik en slimme toepassingen van elektronische voorzieningen in huis. Natuurbank Overijssel is
gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de Flora- en
Faunawet en wet- en regelgeving met betrekking tot beschermd natuurgebied en de Ecologische
Hoofdstructuur.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten,
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die door de
uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of de
voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermde leefgebieden van dieren in de directe
omgeving van het plangebied. Tevens is onderzocht of voorgenomen activiteit een negatief effect heeft
op beschermde natuurgebieden zoals Natura 2000-gebied en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van
tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet,
mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal
dat de ‘Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door ‘Bouwend Nederland’
en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: www.NEPROM.NL).
Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op
bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van
bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.
De inrichting en het gevoerde beheer maken het onderzoeksgebied tot een nagenoeg ongeschikte
leefomgeving voor de meeste beschermde flora- en faunasoorten. Het is niet uitgesloten dat sommige
algemene- en weinig kritische amfibieën- en zoogdiersoorten incidenteel in het gebied voorkomen en dat
de te slopen stallen als broedplaats voor vogels worden gebruikt.
De zoogdier- en amfibieënsoorten (uitgezonderd de steenmarter) hebben geen vaste verblijfplaats (en
voortplantingslocatie) in het gebied. Deze soorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor het
verstoren, verwonden en doden van deze soorten geldt een algemene vrijstelling. Specifieke maatregelen
in het kader van de algemene zorgplicht zijn niet nodig omdat deze soorten incidenteel en in lage
aantallen in het gebied voorkomen. Indien de loopstal buiten de voortplantingsperiode van de
steenmarter wordt gesloopt en bij de sloop van de stal rekening wordt gehouden met de mogelijke
aanwezigheid van deze soort, wordt voldaan aan uitgangspunten van de gedragscode voor de ‘bouw en
ontwikkelingssector’. Hierdoor hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en is geen ontheffing
ex. art. 75c van de Ff-wet vereist.
Er nestelen ieder voortplantingsseizoen vogels in de te slopen stallen. Dit zijn soorten waarvan uitsluitend
de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude nesten of de nestplaats. Bezette nesten van vogels,
evenals de vogels zelf, zijn strikt beschermd volgens de Ff-wet. Er kan geen ontheffing verkregen worden
voor het verstoren van bezette nesten en het verwonden/doden van vogels omdat de voorgenomen
activiteit niet wordt erkend als een in de wet genoemd ‘wettelijk belang’. De stallen dienen buiten de
voortplantingsperiode van vogels gesloopt te worden. De meest geschikte periode om de stallen te slopen
is augustus-februari.
De te slopen bebouwing wordt als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. De
voorgenomen activiteit heeft geen negatief op beschermde soorten waarvan het onderzoeksgebied tot
het functionele leefgebied behoort, maar die een vaste verblijfplaats erbuiten hebben.
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Het onderzoeksgebied ligt niet in- of direct naast een beschermd natuurgebied of de EHS. De
voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van beschermd
natuurgebied of de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS. Er hoeft geen nader onderzoek
uitgevoerd te worden, er hoeft geen ontheffing of natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te
worden.
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1. Inleiding
Er zijn concrete plannen voor de herontwikkeling van een erf op het adres Worsinkweg 2 in Markelo. Op
het erf worden drie schuren gesloopt en een nieuw gebouw opgericht. De agrarische functie wordt
vervangen voor een ‘broedplaats’ voor kleinschalige duurzame energieopwekking, innovaties in
energiegebruik en slimme toepassingen van elektronische voorzieningen in huis. Natuurbank Overijssel is
gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de Flora- en
Faunawet en wet- en regelgeving met betrekking tot beschermd natuurgebied en de Ecologische
Hoofdstructuur.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten,
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die door de
uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of de
voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermde leefgebieden van dieren in de directe
omgeving van het plangebied. Tevens is onderzocht of voorgenomen activiteit een negatief effect heeft
op beschermde natuurgebieden zoals Natura 2000-gebied en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de resultaten van het
onderzoek en de wettelijke consequentie.
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2. Het onderzoeksgebied
2.1 Situering
Het onderzoeksgebied is gelegen aan de Worsinkweg 2 in Markelo. Het ligt in het buitengebied, ten
noordoosten van de kern Markelo. Op onderstaande kaart wordt de globale ligging van het plangebied
weergegeven.

Globale ligging van het onderzoeksgebied in de omgeving. Het onderzoeksgebieden wordt met de gele cirkel aangeduid.

2.2 Beschrijving van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied bestaat uit een deel van een erf waar voorheen een gemengd veehouderijbedrijf
gevestigd was. Op het erf staan, naast het hoofdgebouw, een loopstal en vijf agrarische bijgebouwen. Het
hoofdgebouw en één schuur zijn (gedeeltelijk) gedekt met riet en dakpannen. De schuren zijn gedekt met
golfplaat. De schuren beschikken niet over dakisolatie. Alleen langs de onderste rand van de loopstal is
dakisolatie aangebracht. Dit betreft hardschuimen isolatiepanelen. Het plangebied wordt, met
uitzondering van de noordzijde, aan alle zijden omgeven door agrarische cultuurgrond. Langs de rand van
het erf staan enkele forse zomereiken. Open water ontbreekt in het onderzoeksgebied.

Detail van het onderzoeksgebied.
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3 Voorgenomen activiteiten
3.1 Algemeen
De voorgenomen activiteit bestaat uit het slopen van vier bijgebouwen en het oprichten van een nieuw
bijgebouw op het erf. Op de onderstaande afbeelding wordt de nieuwe wenselijke situatie weergegeven.

Weergave van de te slopen/behouden gebouwen en het wenselijke eindbeeld (rechts).

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd om tot het wenselijke eindbeeld te komen;
• Sloop bebouwing;
• Verwijderen erfverharding;
• Bouw nieuw gebouw;
• Landschappelijke inpassing erf.

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten
Er wordt een perceel bouwrijp gemaakt voor woningbouw. Deze activiteit heeft mogelijk een negatieve
invloed op beschermde soorten en natuurgebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
Mogelijke tijdelijke invloeden:
• Geluid en trillingen door sloop- en bouwwerkzaamheden;
• Licht, stof en geluid door bouwwerkzaamheden.
Mogelijke permanente invloeden:
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soort en;
• Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden.
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3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit
een negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het
onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door
de aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van het negatieve
effect verschilt per soorten en soortgroep.
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
Er zijn concrete plannen om enkele bestaande stallen te slopen en een nieuw gebouw op het erf op te
richten. Het agrarisch gebruik van het erf komt te vervallen. In voorliggende situatie wordt een agrarisch
erf omgevormd naar een innovatiecentrum voor duurzame energieopwekking en –benutting. De
invloedsfeer van de voorgenomen activiteit wordt als lokaal beschouwd. Dat wil zeggen dat er geen effect
van de bouw- of exploitatie merkbaar is buiten het plangebied. Mogelijk zijn tijdens de sloop- en
bouwfase geluid, trilling of stof merkbaar buiten het plangebied. Dit effect is incidenteel en kortdurend en
heeft geen negatief effect op beschermde soorten of natuurgebied in de omgeving.

3.4 Vaststellen onderzoeksgebied
Indien de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit groter is dan het plangebied (zoals bij aantasting
(grond)waterstromen of de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen), dan dient het effect van deze
activiteit onderzocht te worden tot zover het effect merkbaar is. Dan kan het voorkomen dat het
onderzoeksgebied groter is dan het plangebied. De invloedsfeer van deze activiteit is lokaal en heeft
daarom geen effect op gebieden/soorten erbuiten. Het onderzoeksgebied komt daarom voor dit project
overeen met het plangebied.

8

4. Gebiedsbescherming
4.1 Algemeen
Er is sprake van herontwikkeling van een agrarisch erf naar een innovatiecentrum. De invloedsfeer van de
voorgenomen activiteit is lokaal en heeft geen (negatief) effect op soorten en gebieden erbuiten. In dit
hoofdstuk wordt de ligging van het onderzoeksgebied t.o.v. beschermd natuurgebied en de EHS
besproken.
4.2 Natura 2000-gebied en Beschermd Natuurmonument-gebied
De bescherming van Natura 2000-gebied en Beschermde Natuurmonumenten wordt geregeld via de
Natuurbeschermingswet. Provincies vormen het bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze
gebieden in hun provincie. Voor activiteiten die leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding
van deze gebieden dient een natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.
Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied
Het plangebied ligt niet in- of in de direct naast een Natura 2000-gebied of Beschermd Natuurmonument.
Binnen een straal van drie kilometer rondom het onderzoeksgebied ligt geen beschermd natuurgebied.
(bron: Provincie Overijssel, 2014).
Effectbeoordeling
Het plangebied ligt niet in of grenzend aan beschermd natuurgebied. Gelet op de invloedsfeer en de
ligging op ruime afstand van beschermd natuurgebied, wordt gesteld dat de instandhoudingsdoelen van
beschermd natuurgebied niet negatief beïnvloed wordt. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te
worden en er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.

4.3 Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur
in hun provincies. De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in de EHS, 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 of zeer
beperkt, van belang.
Ligging t.o.v. de EHS
Het plangebied ligt niet in- of direct naast de EHS (bron: Provincie Overijssel, 2014).Op onderstaande kaart wordt
de EHS in de directe omgeving van het onderzoeksgebied weergegeven.

Ligging van EHS-gronden in de omgeving van het onderzoeksgebied. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid.
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Effectbeoordeling
Het onderzoeksgebied behoort niet tot de EHS en grenst er niet aan. Vanwege de lokale invloedsfeer en
de ligging van het plangebied buiten de EHS, wordt gesteld dat de voorgenomen activiteit geen negatief
effect heeft op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS.

4.4 Slotconclusie
Het plangebied ligt niet in de Ecologische Hoofdstructuur of een beschermd natuurgebied. Ook grenst het
er niet aan. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal en heeft geen negatief effect op
beschermd natuurgebied of de EHS erbuiten. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er
hoeft geen ontheffing of natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.
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5. Soortenbescherming; het onderzoek
5.1 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 25 juni 2014 onderzocht op
het voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van deze soorten
(geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Er zijn verder geen andere aanvullende
onderzoeken uitgevoerd m.b.t. vogels, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en
kevers. De inventarisatie is te voet in het terrein uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden ( half
bewolkt, droog, temperatuur 19 ℃ en een zwak zuidwestenwind).
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
onderdelen:
• Veldbezoek op 19 juni 2014, uitgevoerd door een ervaren veldbioloog;
• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet);
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
• Digitale atlas van amfibieën en reptielen (RAVON 2014);
• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;
• Atlas van de zoogdieren van Overijssel;

Flora en vegetatie
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De
onderzoeksperiode is geschikt voor floristisch onderzoek. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische
parameters kan verder een goede inschatting gemaakt worden wat de potentie van het
onderzoeksgebied is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.
Vogels
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de
mogelijkheid dat er zich nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het
onderzoeksgebied bevinden. De onderzoeksperiode is geschikt om alle in Nederland voorkomende
broedvogels vast te stellen. Op basis van een beoordeling van de biotoop kan een goede inschatting
gemaakt worden van de potentieel aanwezige soorten.
Zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde zoogdieren. Er is gekeken
naar graaf, vraat-, krabsporen, uitwerpselen, prooiresten, pootafdrukken, haren en holen. De
onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden zoogdieren en vleermuizen.
Potentieel geschikte verblijfplaatsen van zoogdieren (incl. vleermuizen) in gebouwen en/of natuurlijke
holen zijn visueel geïnspecteerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een endoscoop met minicamera om holle
ruimtes te inspecteren. Op basis van de bouwstijl, gebruikte materialen, staat van onderhoud en de
landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied, kan een goede inschatting gemaakt worden van
de potentiële functie van het onderzoeksgebied voor vleermuizen en of de uitgevoerde inventarisatie
voldoet aan de gestelde eisen.

Amfibieën & reptielen
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van amfibieën en reptielen. De
onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar amfibieën en reptielen, al bepaalt het weer tijdens
het onderzoek sterk de trefkans op het waarnemen van reptielen. Het weer tijdens het onderzoek was
geschikt voor onderzoek naar reptielen (half bewolkt met af en toe felle zonnige periode). Op basis van
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landschappelijke kenmerken kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is
voor beschermde soorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.
Dagvlinders
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van dagvlinders. De onderzoeksperiode is
beperkt geschikt voor onderzoek naar dagvlinders omdat het onderzoek buiten de vliegtijd van sommige
soorten is uitgevoerd. Ook speelt het weer tijdens het onderzoek een grote rol in de trefkans op het
waarnemen van vlinders. Het weer tijdens het onderzoek was geschikt voor onderzoek naar dagvlinders.
Op basis van landschappelijke kenmerken kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het
onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de
gestelde eisen.
Libellen
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van libellen. De onderzoeksperiode is
beperkt geschikt voor onderzoek naar libellen omdat de onderzoeksperiode buiten de vliegtijd van de
sommige libellensoorten valt. Het weer tijdens het onderzoek was geschikt voor onderzoek naar libellen.
Op basis van landschappelijke kenmerken kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het
onderzoeksgebied voor beschermde soorten is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de
gestelde eisen.
Kevers en mieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van kevers en mieren. De
onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar kevers en mieren. Het weer tijdens het onderzoek
was geschikt voor onderzoek naar kevers en mieren. Op basis van landschappelijke kenmerken kan goed
beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.
Vissen en kreeftachtige
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van vissen en kreeftachtige. De
onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar vissen en kreeftachtige. Onderzoek naar vissen wordt
nauwelijks beïnvloed door weersomstandigheden. Op basis van landschappelijke kenmerken kan goed
beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.

5.2 Verwachting
Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, bouwstijl en gebruikte
bouwmaterialen, aard, omvang en gebruik van het onderzoeksgebied, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er
beschermde soorten worden aangetroffen uit de volgende groepen:
•
•
•
•
•
•

Libellen;
Kevers;
Dagvlinders;
Vissen en kreeftachtigen;
Reptielen;
Vaatplanten;

Mogelijk komen de volgende soortgroepen in het gebied voor:
• Grondgebonden zoogdieren;
• Vogels (gebouw bewonende soorten);
• Amfibieën;
• Vleermuizen (gebouw bewonende soorten)
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5.3 Resultaten
Planten
Er zijn in het onderzoeksgebied geen beschermde soorten aangetroffen. Het onderzoeksgebied bestaat
hoofdzakelijk uit erfverharding en bebouwing. De inrichting en het gevoerde beheer maken het gebied tot
een nagenoeg ongeschikte groeiplaats voor beschermde soorten.
Broedvogels
Het is aannemelijk te stellen dat er ieder voortplantingsseizoen vogels nestelen in de stallen. Tijdens het
bezoek zijn bezette nesten van de Boerenzwaluw in een stal waargenomen. Het is aannemelijk dat ook
soorten als Gekraagde Roodstaart, Spreeuw, Witte Kwikstaart, Holenduif en Merel de gebouwen
benutten als broedplaats. Op en rond de woning zijn Huismussen waargenomen. Deze nestelen
vermoedelijk onder de pannen van de woning. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat Huismussen in de
te slopen gebouwen nestelen.
Zoogdieren; vleermuizen
Er zijn geen vleermuizen waargenomen in het onderzoeksgebied en er zijn geen sporen gevonden die op
de aanwezigheid van een verblijfplaats duiden. Natuurlijke verblijfplaatsen in oude bomen ontbreken en
de bebouwing wordt als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. De te slopen
schuren zijn vrij laag en hebben geen dakisolatie of anderszins geschikte verblijfplaatsen zoals houten
gevelbetimmeringen of windveren. De aanwezigheid van een solitaire dwergvleermuis kan bij dergelijke
gebouwen niet volledig uitgesloten worden, maar de gebouwen worden als een ongeschikte verblijfplaats
voor groepen vleermuizen (zoals een kraamkolonie, zomer- of winterverblijfplaats) beschouwd. De te
behouden gebouwen zijn niet onderzocht op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen.
Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, dan behoort het onderzoeksgebied niet tot
foerageergebied van vleermuizen. Mogelijk foerageren sommige soorten kortstondig langs de randen en
kronen van de loofbomen aan de rand van het onderzoeksgebied. Gelet op de beperkte oppervlakte, is de
betekenis van deze bomen als foerageergebied voor vleermuizen heel beperkt.
Sommige vleermuissoorten gebruiken lijnvormige landschapselementen als vliegroute van- en naar de
kolonie. Het onderzoeksgebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en
maakt daarom geen onderdeel uit van een vliegroute.
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn in het onderzoeksgebied geen beschermde soorten waargenomen. Gelet op de ligging van het
gebied in het buitengebied, de inrichting en het gevoerde beheer, vormt het onderzoeksgebied mogelijk
een geschikte habitat voor sommige algemene- en weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als
haas, konijn, steenmarter en egel. Uitgezonderd de steenmarter, hebben deze soorten geen vaste
verblijfplaats in het gebied.
De holle ruimte tussen de golfplaat en dakisolatie in de loopstal, vormt een bekend type verblijfplaats van
steenmarters. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat steenmarters een verblijfplaats in het dakbeschot
hebben, maar de aanwezigheid van een verblijfplaats van een solitaire steenmarter is niet altijd zichtbaar
vanaf de buitenzijde.

Amfibieën& reptielen
In het onderzoeksgebied zijn geen amfibieën en reptielen waargenomen. Het onderzoeksgebied vormt
een ongeschikte habitat voor reptielen en nagenoeg alle soorten amfibieën. Het is niet uitgesloten dat
incidenteel een (verdwaald) individu van een algemene- en weinig kritische amfibieënsoort zoals de
gewone pad of bruine kikker in het onderzoeksgebied op duikt. Het gebied behoort niet tot het
functionele leefgebied van amfibieën. Geschikte voortplantingslocaties ontbreken, evenals foerageer- en
overwinteringsgebied.
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Dagvlinders
Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebieden geen geschikt leefgebied
aanwezig voor beschermde soorten.
Libellen
Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied
aanwezig voor beschermde soorten.
Kevers en mieren
Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied
aanwezig voor beschermde soorten.
Vissen en kreeftachtigen
Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied
aanwezig voor beschermde soorten.

5.4 Toetsingskader
Voor het verstoren van soorten van tabel 1 is geldt een algemene vrijstelling indien er sprake is van een
ruimtelijke ontwikkeling en/of bestendig beheer. Voor verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet
geldt ook een vrijstelling, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient
rekening gehouden te worden met jaar rond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette
vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot
verstoring of het doden van soorten is een ontheffing noodzakelijk. Dit is ook noodzakelijk voor het
uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten, wanneer er niet
gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van
tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet,
mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal
dat de ‘Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door ‘Bouwend Nederland’
en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: www.NEPROM.NL).
Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op
bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van
bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep
Flora
De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op beschermde plantensoorten en heeft daarom
geen wettelijke consequentie. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan een goede
inschatting gemaakt worden van de potentie van het onderzoeksgebied en of de uitgevoerde
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt
niet noodzakelijk geacht.
(Broed)vogels
Er nestelen zeer waarschijnlijk ieder voortplantingsseizoen vogels in de te slopen gebouwen in het
onderzoeksgebied. Dit zijn soorten waarvan uitsluitend de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude
nesten, nestplaats of het functionele leefgebied. Bezette nesten (eieren) en vogels zijn beschermd. Het
het verstoren/vernielen van bezette nesten vormt een overtreding van de Ff-wet. De stallen dienen
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buiten de voortplantingsperiode gesloopt te worden. De meest geschikte periode om de stallen te slopen
is augustus-februari.
Door de voorgenomen activiteit wordt het functionele leefgebied van de Huismus niet dusdanig aangetast
dat deze ongeschikt wordt. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen
ontheffing ex. art. 75C van de Ff-wet aangevraagd te worden voor dit aspect van het functionele
leefgebied van vleermuizen.

Zoogdieren; vleermuizen
Om het effect van de voorgenomen ingreep op het leefgebied van vleermuizen volledig te kunnen
toetsen, moet onderscheid gemaakt worden in de functie die het onderzoeksgebied kan hebben voor
vleermuizen. We onderscheiden de volgende functies; vaste verblijfplaats, foerageergebied en vliegroute.

Functionaliteit als verblijfplaats
Er zijn in het onderzoeksgebied zeer waarschijnlijk geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig.
Natuurlijke verblijfplaatsen in bomen zijn niet aangetroffen en de gebouwen worden niet als een
geschikte verblijfplaats beschouwd. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie m.b.t.
dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te
worden en er hoeft geen ontheffing ex. art. 75C van de Ff-wet aangevraagd te worden voor dit aspect van
het functionele leefgebied van vleermuizen.

Functionaliteit als leefgebied; foerageergebied
Op basis van gebiedskenmerken kan voldoende geconcludeerd worden over de functie van het
plangebied als foerageergebied. Het plangebied kan beschouwd worden als een vrijwel ongeschikt
foerageergebied voor vleermuizen. Mogelijk foerageren sommige soorten incidenteel en kortstondig in
het gebied, in het bijzonder langs de loofbomen aan de rand van het onderzoeksgebied. Door de
voorgenomen activiteit wordt de kwaliteit van het gebied als foerageergebied niet aangetast.
De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie m.b.t. dit aspect van het functionele
leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen
ontheffing ex. art. 75C van de Ff-wet aangevraagd te worden voor dit aspect van het functionele
leefgebied van vleermuizen.

Functionaliteit als leefgebied; vliegroutes
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige landschapselementen als vliegroute van- en naar de
verblijfplaats. Op basis van gebiedskenmerken kan voldoende geconcludeerd worden over de functie van
het onderzoeksgebied als vliegroute. Het onderzoeksgebied vormt geen verbindend onderdeel van een
lijnvormig landschapselement. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal en heeft daarom
geen negatief effect op eventuele vliegroutes van vleermuizen buiten het onderzoeksgebied. De
voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie m.b.t. dit aspect van het functionele
leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen
ontheffing ex. art. 75C van de Ff-wet aangevraagd te worden voor dit aspect van het functionele
leefgebied van vleermuizen.

Zoogdieren; grondgebonden soorten
De inrichting en het gevoerde beheer van het onderzoeksgebied maken het gebied tot een geschikte
habitat voor sommige algemene- en weinig kritische soorten zoogdieren. Deze soorten, met uitzondering
van de steenmarter, staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor het verstoren, verwonden en doden van
deze soorten geldt een algemene vrijstelling. Specifieke maatregelen in het kader van de algemene
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zorgplicht zijn niet nodig omdat deze soorten incidenteel en in lage aantallen in het gebied voorkomen.
Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.
De steenmarter staat vermeld in tabel 2 van de Ff-wet. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan de
aanwezigheid van een verblijfplaats in de loopstal niet uitgesloten worden. Indien de stal volgens de
‘Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector’ gesloopt wordt, is geen ontheffing vereist.
Steenmarters zijn mobiel. De stal dient buiten de voortplantingsperiode gesloopt te worden en tevens
dient een sloopmethode gebruikt te worden die de eventueel aanwezige steenmarters de mogelijkheid
biedt om de stal tijdig te verlaten. Wanneer rekening wordt gehouden met deze randvoorwaarden, wordt
grotendeels voldaan aan de uitgangspunten van de gedragscode.

Amfibieën en reptielen
Het onderzoeksgebied behoort niet tot het functionele leefgebied van amfibieën en reptielen. Het is niet
uitgesloten dat een ‘verdwaalde’ amfibieënsoort incidenteel in het onderzoeksgebied op duikt. Mogelijk
incidenteel aanwezige soorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor het verstoren, verwonden en
doden van deze soorten geldt een algemene vrijstelling. Specifieke maatregelen in het kader van de
algemene zorgplicht zijn niet nodig omdat deze soorten incidenteel en in lage aantallen in het gebied
voorkomen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.
Dagvlinders
De inrichting en het gevoerde beheer van het onderzoeksgebied maken het gebied tot een ongeschikte
habitat voor beschermde dagvlindersoorten. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke
consequentie. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.
Libellen
De inrichting en het gevoerde beheer van het onderzoeksgebied maken het gebied tot een ongeschikte
habitat voor beschermde libellensoorten. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie.
Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.
Kevers en mieren
De inrichting en het gevoerde beheer van het onderzoeksgebied maken het gebied tot een ongeschikte
habitat voor beschermde kever- en mierensoorten. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke
consequentie. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.

Vissen en kreeftachtigen
De inrichting en het gevoerde beheer van het onderzoeksgebied maken het gebied tot een ongeschikte
habitat voor beschermde vissoorten en kreeftachtigen. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke
consequentie. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.

Soortgroep

Soorten planlocatie

Verbodsbepalingen*

aandachtspunt

Flora
Zoogdieren;
grondgebonden

Niet aanwezig
Geen soorten van
tabel 3, mogelijk
steenmarter in
loopstal

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

geen
Loopstal slopen buiten
voortplantingsperiode
van de steenmarter.
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Broedvogels tijdens
broedseizoen (1)

div. soorten

Artikel 9: Verbod: opsporen,
vangen, bemachtigen, doden,
verwonden van beschermde
dieren
Artikel 10: Verbod: opzettelijk
verontrusten van beschermde
dieren
Artikel 12: Verbod: zoeken,
rapen, beschadigen, vernielen
of uit nesten nemen van
eieren

stallen slopen buiten
voortplantingsperiode.

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

Niet aanwezig

Niet van toepassing

geen

Onbekend

Niet van toepassing

geen

Zeer waarschijnlijk
niet aanwezig
Niet aanwezig
Geen soorten van
tabel 2-3
Niet aanwezig
Geen soorten van
tabel 2-3
Geen soorten van
tabel 2-3
Niet aanwezig

Niet van toepassing

geen

Niet van toepassing
Niet van toepassing

geen
geen

Niet van toepassing
Niet van toepassing

geen
geen

Niet van toepassing

geen

Vissen
Dagvlinders
Libellen

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

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

17

6. Conclusies en advies
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van
tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet,
mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal
dat de ‘Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door ‘Bouwend Nederland’
en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: www.NEPROM.NL).
Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op
bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van
bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.
De inrichting en het gevoerde beheer maken het onderzoeksgebied tot een nagenoeg ongeschikte
leefomgeving voor de meeste beschermde flora- en faunasoorten. Het is niet uitgesloten dat sommige
algemene- en weinig kritische amfibieën- en zoogdiersoorten incidenteel in het gebied voorkomen en dat
de te slopen stallen als broedplaats voor vogels worden gebruikt.
De zoogdier- en amfibieënsoorten (uitgezonderd de steenmarter) hebben geen vaste verblijfplaats (en
voortplantingslocatie) in het gebied. Deze soorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor het
verstoren, verwonden en doden van deze soorten geldt een algemene vrijstelling. Specifieke maatregelen
in het kader van de algemene zorgplicht zijn niet nodig omdat deze soorten incidenteel en in lage
aantallen in het gebied voorkomen. Indien de loopstal buiten de voortplantingsperiode van de
steenmarter wordt gesloopt en bij de sloop van de stal rekening wordt gehouden met de mogelijke
aanwezigheid van deze soort, wordt voldaan aan uitgangspunten van de gedragscode voor de ‘bouw en
ontwikkelingssector’. Hierdoor hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en is geen ontheffing
ex. art. 75c van de Ff-wet vereist.
Er nestelen ieder voortplantingsseizoen vogels in de te slopen stallen. Dit zijn soorten waarvan uitsluitend
de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude nesten of de nestplaats. Bezette nesten van vogels,
evenals de vogels zelf, zijn strikt beschermd volgens de Ff-wet. Er kan geen ontheffing verkregen worden
voor het verstoren van bezette nesten en het verwonden/doden van vogels omdat de voorgenomen
activiteit niet wordt erkend als een in de wet genoemd ‘wettelijk belang’. De stallen dienen buiten de
voortplantingsperiode van vogels gesloopt te worden. De meest geschikte periode om de stallen te slopen
is augustus-februari.
De te slopen bebouwing wordt als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. De
voorgenomen activiteit heeft geen negatief op beschermde soorten waarvan het onderzoeksgebied tot
het functionele leefgebied behoort, maar die een vaste verblijfplaats erbuiten hebben.
Het onderzoeksgebied ligt niet in- of direct naast een beschermd natuurgebied of de EHS. De
voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van beschermd
natuurgebied of de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS. Er hoeft geen nader onderzoek
uitgevoerd te worden, er hoeft geen ontheffing of natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te
worden.

18

Bijlagen:
Bijlage 1. De natuurkalender
Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet
Bijlage 3. Fotobijlage
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Bijlage 2
Toelichting Flora en faunawet
Algemeen
De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse
planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen
verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en
beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om
beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te
beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het
verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of
andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen,
weg te nemen of te verstoren.
De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de
Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in
zoverre er geen ‘andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een
gunstige staat van instandhouding van de soort.
Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:
•
•

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

Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen
worden om de negatieve effecten op de ‘gunstige staat van instandhouding’ te voorkomen. Indien de
mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op
welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden.
Toelichting Flora- en Fanawet, Wijzigingen Artikel 75 ( AMvB)
Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake
art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en
vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig.
Globaal betekent dit het volgende:
Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van
‘zwaarte’:
Tabel 1: (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem)
Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een
vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te
worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte
toets).
Tabel 2: (soorten als div. orchideeën, vogels)
Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een
vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de
minister van LNV goedgekeurde ‘gedragscode’. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode
moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor
andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde
vogelsoorten: zie 3)

20

Tabel 3: (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR)
Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is
ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium ‘geen
afbreuk aan gunstige staat van instandhouding’ ook ‘dwingende redenen van openbaar belang’,
mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld
in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.
Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ffwet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te
verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet). Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang
zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen
hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of
standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op
populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011).
De verbondsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit
artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen
vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan beschermde dier- of
plantensoort bieden als voorheen
In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure ‘Buiten aan het werk’ van
het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen
van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie).
Zorgplicht
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen.
Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede
voor hun directe leefomgeving.
Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die
gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken.

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

22

datum
25-6-2014
dossiercode 20140625-63-9213
Geachte heer/mevrouw Jeroen ter Avest,
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 Buitengebied Hof van Twente, herziening Worsinkweg 2
Markelo.
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
2010-2015. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en retentiecompensatie. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet
worden gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het
gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.
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
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.

Intrekgebied grondwaterwinning
Het plan ligt in een intrekgebied voor de winning van grondstof voor de drinkwaterbereiding. De provincie is bevoegd gezag voor
de bescherming van het winnen van grondstof voor de drinkwaterbereiding. Daarvoor kunnen eisen gesteld worden aan
ontwikkelingen binnen het intrekgebied.

_________________________________________________________________________________________________________
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.

_________________________________________________________________________________________________________
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.
De WaterToets 2014
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1

plan:
het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Herziening Worsinkweg 2
Markelo" met identificatienummer NL.IMRO.1735.MKxWorsinkweg2-VS10 van de
gemeente Hof van Twente;

1.2

bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij
behorende bijlagen;

1.3

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

1.4

aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5

aan- en uitbouwen:
een gebouw dat is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding
staat en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.6

aan huis verbonden beroep:
een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, ontwerptechnisch,
adviesgevend of daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep, alsmede
nevenactiviteiten in de vorm van kappers, autorijscholen, assurantiekantoren,
verzekeringskantoren, schoonheidsspecialistes, hondentrimsalons, kindercrèches,
pedicures en naar de aard daarmee qua uitstraling op het woonmilieu vergelijkbare
activiteiten en met uitzondering van detailhandel, dat in (bijgebouwen bij) de eigen
woning wordt uitgeoefend, waarbij ten hoogste 25% van het woonoppervlak wordt
gebruikt met een maximum van 50 m² en de woning in overwegende mate haar
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de
woonfunctie in overeenstemming is;

1.7

achtererfgebied:
erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant,
op meer dan 1 m van de voorkant van het hoofdgebouw;

1.8

afwijken van de bouwregels en/of van de gebruiksregels:
een afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke
ordening;
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1.9

agrarisch bedrijf:
een bedrijf dat is gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van producten door middel
van het telen van gewassen en/of het houden, fokken en/of africhten van dieren, met
dien verstande dat gebruiksgerichte paardenhouderijen niet zijn toegestaan;

1.10

archeologisch deskundige:
de regionaal (beleids)archeoloog of een andere door het college van burgemeester en
wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologische
monumentenzorg;

1.11

archeologische relicten:
zaken welke zijn overgebleven uit een vroeger tijd en getuigen van een toestand die
toenmaals was, en daarmee cultuurhistorisch waardevol zijn;

1.12

archeologische verwachting:
een toegekende hoge, middelhoge of lage archeologische verwachting in verband met
de kennis en wetenschap van de in dat gebied te verwachten overblijfselen van
menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.13

archeologische waarde:
een toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en studie van de in
dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit
het verleden;

1.14

archeologisch onderzoek:
onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of geofysisch onderzoek en/of graven en/of
begeleiden) verricht door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College van de
Archeologische Kwaliteit (CvAK/SIKB), beschikkend over een opgravingsvergunning ex
artikel 39 MW en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie;

1.15

bebouwing:
een gebouw dat is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding
staat en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.16

bedrijf:
een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen,
bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig
verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen;

1.17

bedrijfsgebouw:
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf, niet zijnde de bedrijfswoning;

1.18

bedrijfswoning
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het
gebouw of het terrein noodzakelijk is;
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1.19

bed & breakfast:
een kleinschalige overnachtingaccommodatie bestaande uit maximaal vier bedden,
gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en kortdurend verblijf in de
bestaande en legale woning in combinatie met het serveren van ontbijt, met dien
verstande dat de gezamenlijke oppervlakte ten behoeve van bed & breakfast maximaal
50 m2 mag bedragen;

1.20

begane grondvloer:
de vloer van een gebouw, niet zijnde een keldervloer, op het peilniveau;

1.21

bestaand en legaal:
a. bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het
plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens
een omgevingsvergunning, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van
inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;
b. bij gebruik: het gebruik dat op het moment van de inwerkingtreding van het
bestemmingsplan bestaat en in overeenstemming is met het voorheen geldende
planologische regime, met dien verstande dat voor zover het gebruik betrekking
heeft op nevenactiviteiten, deze nevenactiviteiten mogen worden uitgeoefend in de
vorm en omvang zoals toegestaan op grond van het voorheen geldend planologisch
regime;

1.22

bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;

1.23

bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente':
het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS30
van de gemeente Hof van Twente, zoals dat is vastgesteld op 18 december 2012;

1.24

bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.25

bijgebouw:
een vrijstaand gebouw, dat door zijn vorm, functie, situering en/of afmetingen
ondergeschikt is aan dat op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

1.26

bouwen:
een gebouw dat is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding
staat en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.27

bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;

1.28

bouwlaag:
het geheel van op gelijke of nagenoeg gelijke vloerhoogte gelegen ruimten in een
gebouw, uitgezonderd kelders;
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1.29

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

1.30

bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;

1.31

bouwstrook:
het maatvoeringsvlak op het bouwperceel dat grenst aan de voorgevelbouwgrens;

1.32

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

1.33

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

1.34

calamiteit:
een (natuur)ramp of een niet-verwachte gebeurtenis, die ernstige schade veroorzaakt;

1.35

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

1.36

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

1.37

erfensemble:
het geheel van binnen een bouwperceel voorkomende bebouwing dat in samenhang
zorgt voor een kenmerkend beeld van dat bouwperceel;

1.38

evenement:
een georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, themadag of -week in de
vorm van een voor publiek bestemde uitvoering/ verrichting van vermaak op het gebied
van sport, muziek of op sociaal-cultureel vlak;

1.39

extensieve dagrecreatie:
recreatief medegebruik van gronden zoals wandelen, paardrijden, fietsen, varen,
zwemmen en vissen, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte;
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1.40

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

1.41

gebruiken:
gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;

1.42

grondgebonden agrarisch bedrijf:
een agrarisch bedrijf waarvan de bedrijfsvoering volledig of nagenoeg volledig is gericht
op het gebruik maken van grond als productiemiddel;

1.43

hobbymatig agrarisch gebruik:
het gebruik van grond ten behoeve van agrarische activiteiten in een omvang die niet als
bedrijfsmatig kan worden beschouwd;

1.44

hoofdgebouw:
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet
op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.45

horeca:
een bedrijf waar hoofdzakelijk dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse
worden verstrekt en/of waarin logies wordt verstrekt, zoals bijvoorbeeld een café,
restaurant, hotel, pension, en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen
bedrijven, een en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie met
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.46

huishouden:
een persoon die of groep personen die gezamenlijk een huishouding voert;

1.47

inrichtingsplan:
een plan bij realisering van nieuwe bouw- en/of gebruiksmogelijkheden waarin de
ruimtelijke inpassing hiervan in de bestaande situatie wordt beschreven;

1.48

inwoning:
twee of meer huishoudens die één woning bewonen met gemeenschappelijk gebruik
van een of meerdere voorzieningen en waarbij de woning uiterlijk uit één bouwvolume
bestaat;

1.49

karakteristieke bebouwing:
gebouwen die zijn aangewezen als Rijksmonument of gemeentelijk monument,
alsmede gebouwen met een typisch Twentse bouwstijl of bebouwing die deel uitmaakt
van een beeldbepalend ensemble, dan wel bebouwing die door de welstandscommissie
of de ervenconsulent van het Oversticht als zodanig kan worden aangemerkt;

1.50

kelder:
een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, beneden of
tot ten hoogste 0,5 m boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen;
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1.51

landschappelijke waarden:
de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare -al dan
niet begroeide- deel van het aardoppervlak, dat wordt bepaald door de onderlinge
samenhang en beïnvloeding van niet-levende en levende natuur;

1.52

nevenactiviteit:
een activiteit ondergeschikt aan de hoofdactiviteit in zowel oppervlakte (m2), omzet (€)
als de effecten op het woon- en leefklimaat en de omgevingskwaliteit;

1.53

omgevingsvergunning:
een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;

1.54
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;
1.55

ondergronds:
onder peil;

1.56

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

1.57

peil:
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: 35 cm boven
de kruin van die weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de
hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
c. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde bouwhoogte van
het aansluitend terrein;

1.58

prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander
tegen vergoeding;

1.59

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

1.60

Staat van bedrijfsactiviteiten:
een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van
bedrijven en instellingen;
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1.61

teeltondersteunende voorzieningen:
bouwwerken, niet zijnde kassen, die door grondgebonden agrarische bedrijven
toegepast worden om de teelt van fruit, bomen, groente of potplanten te bevorderen en
te beschermen; hieronder wordt mede begrepen afdekfolies;

1.62

uitvoeren:
uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven;

1.63

voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met
meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die op het moment van
inwerkingtreding van het plan kennelijk als zodanig diende te worden aangemerkt;

1.64

woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden;
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Artikel 2

Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1

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

2.2

de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.3

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

2.4

de inhoud van een bouwwerk:
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.5

de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren,
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter
plaatse van het bouwwerk;

2.6

de afstand tot de perceelgrenzen:
tussen de grenzen van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar
die afstand het kortst is.

2.7

ondergeschikte bouwdelen
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen,
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels,
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q.
bestemmingsgrens, met niet meer dan 1 m wordt overschreden.
Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Agrarisch met waarden
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch met waarden' aangegeven gronden zijn bestemd voor behoud van de
aanwezige landschapswaarden zijnde: beeldbepalende landschapselementen,
beslotenheid, hoogteverschillen, rustige omstandigheden, natuur en waterhuishouding.
Daarnaast zijn ze bestemd voor:
a. de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf;
b. hobbymatig agrarisch gebruik;
c. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
d. de bestaande nutsvoorzieningen;
e. extensieve dagrecreatie met bijbehorende wegen en paden;
f. het behoud en de bescherming van openheid ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van agrarisch met waarden - openheid';
g. het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een
maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per
evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het
evenement hieronder begrepen;
met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ontsluitingsvoorzieningen,
groenvoorzieningen, tuinen en erven.

3.2
3.2.1

Bouwregels
Gebouwen
Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde teeltondersteunende voorzieningen,
voldoen aan de volgende kenmerken:
a. de bouwhoogte is maximaal 1 m;
b. lichtmasten zijn niet toegestaan.

3.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
3.3.1

Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 3.1
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit
te voeren:
a. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie-, en/of
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en
apparatuur;
b. het aanleggen, verbreden, verharden en verwijderen van wegen, paden,
parkeergelegenheden en andere oppervlakteverhardingen;
c. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting, diepwortelende beplanting,
houtopstanden en bebossing en het aanplanten van gronden;
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d. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen
en ophogen van gronden met meer dan 0,4 m;
e. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige
waterpartijen.
3.3.2

Voorwaarden
Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.3.1 mag alleen en moet worden
geweigerd, indien door het uitvoeren van het werk, geen bouwwerk zijnde of de
werkzaamheid dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen
blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ter plaatse aanwezige
landschappelijke waarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of
onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

3.3.3

Uitzonderingen op verbod
Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.3.1 is nodig voor:
a. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die het normale onderhoud,
gebruik en beheer betreffen;
b. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die op het moment van het
van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op
grond van de een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.
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Artikel 4
4.1

Bedrijf - VAB
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - VAB' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijvigheid met kantoor-, onderzoeks- en ontwikkelingsruimten, gericht op
gebruik en doorontwikkeling van mogelijkheden voor duurzaamheid, innovatie en
energie.
b. het bestaande en legale aantal bedrijfswoning(en), waarbij inwoning is toegestaan;
c. bed & breakfast;
d. aan huis verbonden beroepen;
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden,
parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de
waterhuishouding, tuinen en erven.

4.2
4.2.1

Bouwregels
Woningen
Bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:
a. de goothoogte is maximaal 4 m;
b. de bouwhoogte is maximaal 10 m;
c. de inhoud is maximaal 750 m3.

4.2.2

Overige gebouwen
Overige gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
a. uitsluitend de bestaande gebouwen zijn toegestaan;
b. herbouw en/of nieuwbouw van gebouwen is niet toegestaan, met uitzondering van
gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - nieuwbouw'
met dien verstande dat:
1. goothoogte maximaal 3 m;
2. bouwhoogte maximaal 7 m;
3. het bebouwd oppervlak maximaal 1.050 m2;
4. in afwijking van het bepaalde in artikel 2.7 het dakoverstek maximaal 2 m.
c. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar
bovengrondse gebouwen aanwezig zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend
toegestaan in één bouwlaag, met dien verstande dat de verticale diepte niet meer
mag bedragen dan 3 m.

4.2.3

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m.

4.2.4

Toepassing bouwregels
Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in artikel 4.2 worden tevens de
algemene bouwregels zoals opgenomen in Artikel 7 in acht genomen.

4.3
4.3.1

Specifieke gebruiksregels
Strijdig gebruik
Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan een gebruik
van gronden en bouwwerken ten behoeve van:
a. buitenopslag;
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b. detailhandel;
c. bedrijven als bedoeld in artikel 2.1, derde lid van het Besluit
omgevingsrecht;bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi);
d. vuurwerkbedrijven;
e. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r.
f. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage 2.2. van de omgevingsverordening van de
provincie Overijssel.
4.3.2

Voorwaardelijke verplichting
Tot een met de bestemming strijdig gebruik in elk geval wordt gerekend het gebruik van
en het in gebruik laten nemen van het nieuwegebouw ter plaatse van de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding - nieuwbouw' overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen
bestemmingsomschrijving zonder de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen erfinrichtingsplan,
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

4.4
4.4.1

Afwijken van de gebruiksregels
Ander bedrijf
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.1 voor het
toestaan van een ander bedrijf dan ter plaatse is toegestaan, met uitzondering van
nutsvoorzieningen, mits:
a. het bedrijf is opgenomen in de categorieën 1 of 2 van de in Bijlage 2 opgenomen
Staat van Bedrijfsactiviteiten dan wel het een bedrijf betreft dat voor wat betreft de
aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden
gesteld met een bedrijf genoemd in de categorieën 1 of 2;
b. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
c. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun
ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
d. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen
gronden niet onevenredig worden geschaad;
e. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door
middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;
f. het bedrijf niet is opgenomen in bijlage 2.2 van de omgevingsverordening van de
provincie Overijssel.

4.4.2

Voorwaardelijke verplichting
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.3.2,
voor het treffen van andere landschapsmaatregelen, mits:
a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 1 opgenomen
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van
de landschappelijke waarden waarvoor de in Bijlage 1 genoemde
landschapsmaatregelen zijn bepaald;
b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies
en waarden.
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4.5
4.5.1

Wijzigingsbevoegdheid
Omschakeling van bedrijf naar wonen
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het na bedrijfsbeëindiging
van het bedrijf omzetten van de bestemming 'Bedrijf - VAB' in de bestemming Wonen'
als vervat in het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente', met inachtneming van
de volgende voorwaarden:
a. uitsluitend de bestaande en legale bedrijfswoning mag worden gebruikt voor wonen;
b. bijgebouwen zijn toegestaan met een maximale oppervlakte van 150 m2 per
woning, dan wel de bestaande grotere oppervlakte;
c. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door
middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;
d. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun
ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
e. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen
gronden niet onevenredig worden geschaad.
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Artikel 5
5.1

Waarde - Archeologische verwachting 1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 1' aangewezen gronden zijn, behalve
voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming
en veiligstelling van archeologische waarden.

5.2

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

5.3
5.3.1

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

5.3.2

Uitzonderingen
Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3.1 is niet vereist, indien:
a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat
op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten
aanwezig zijn;
b. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing,
waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande en legale fundering
wordt benut;
c. de, voor het bouwen benodigde, grondbewerkingen niet dieper zijn dan 0,40 m
vanaf maaiveld;
d. het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 2.500 m2.

5.3.3

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

5.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
5.4.1

Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 5.1
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit
te voeren:
a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het verlagen van de bodem of afgraven van gronden;
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,40 m vanaf maaiveld;
d. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige
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waterpartijen en het aanbrengen van drainage;
e. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
f. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden
en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
g. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport- energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies.
5.4.2

Voorwaarden
Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.4.1 wordt slechts verleend, indien
door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden, dan wel door de
daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de archeologische waarden niet
onevenredig (kunnen) worden geschaad.

5.4.3

Uitzondering
Het in artikel 5.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing, indien:
a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande
bestratingen en beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van
kabels en leidingen;
b. er sprake is van bodemingrepen kleiner dan 2.500 m2 of van bodemingrepen niet
dieper dan 0,40 m vanaf maaiveld;
c. op basis van bureauonderzoek, inventariserend of aanvullend archeologisch
vooronderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige
archeologische relicten aanwezig zijn;
d. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:
1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning
als bedoeld in artikel 5.4.1 of een ontgrondingvergunning;
e. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden op aanvullend of definitief
archeologisch onderzoek zijn gericht.

5.4.4

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

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 7
7.1
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

Bestaande oppervlaktes
Het bepaalde in artikel 7.1.1 met betrekking tot de bestaande oppervlakte is niet van
toepassing in geval van sloop en herbouw van bestaande bijgebouwen.

7.1.5

Bestaande inhoud
Het bepaalde in artikel 7.1.1 met betrekking tot de bestaande inhoud is niet van
toepassing in geval van sloop en herbouw van bestaande woningen.

7.2
7.2.1

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

7.2.2

Afwijken dakhelling
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 7.2.1 voor het
toestaan van een lagere dakhelling in het geval van bijzondere bouwvormen die door de
welstandscommissie als zodanig zijn aangemerkt.

7.3
7.3.1

Situering woningen
Afstand tot de weg
De afstand van een (bedrijfs)woning tot de openbare weg bedraagt minimaal de
bestaande afstand.

7.3.2

Afwijking afstand tot de weg
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.3.2 voor
het toestaan van een kleinere afstand van een woning tot de openbare weg, mits een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.
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7.3.3

Afstand woning tot agrarisch bedrijf
De afstand van een woning tot een bouwvlak van een agrarisch bedrijf bedraagt
minimaal 50 m, dan wel de bestaande kleinere afstand.

7.4

Herbouw of nieuwbouw van gebouwen in geval van een calamiteit
Voor zover op grond van de regels van dit plan herbouw en/of nieuwbouw wordt beperkt
of uitgesloten, is in afwijking van die regels herbouw of nieuwbouw wel toegestaan in
verband met het teniet gaan van de betreffende gebouwen ten gevolge van een
calamiteit, met dien verstande dat de bestaande oppervlakte, inhoud en goot- en
bouwhoogte niet mogen worden overschreden.

7.5

Situering bijgebouwen en paardenbakken
Voor het bouwen van bijgebouwen en paardenbakken geldt dat deze uitsluitend mogen
worden gebouwd op een afstand van minimaal 3 m achter (het verlengde van) de
voorgevel van de, op het betrokken bouwperceel gelegen (bedrijfs)woning.
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Artikel 8
8.1

Algemene gebruiksregels
Strijdig gebruik
Onder gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval verstaan:
a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met
uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte
gebruik en onderhoud;
b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het
gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een
zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en
onderhoud;
c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten
behoeve van prostitutie;
d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatie, anders dan de
regels van de bestemmingen toestaan.
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Artikel 9
9.1
9.1.1

Algemene aanduidingsregels
Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied'
zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de
bescherming van de kwaliteit van het grondwater in verband met de
drinkwatervoorziening, met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

9.1.2

Bouwregels
a. Gebouwen mogen niet worden gebouwd;
b. Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 3 m.

9.1.3

Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de artikel 9.1.2
voor het bouwen overeenkomstig de daar voorkomende bestemmingen ter plaatse, mits
advies is gevraagd aan het waterleidingbedrijf.

9.1.4

Specifieke gebruiksregels
In afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen is de uitoefening
van (glas)tuinbouw, fruit- en boomteelt niet toegestaan. Deze bepaling is niet van
toepassing op akkerbouw.

9.1.5
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 artikel
9.1.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
1. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen, mengen
en ophogen van gronden;
2. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen,
parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
3. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en
overige waterpartijen;
4. het gebruiken, storten en opslaan van meststoffen, bestrijdingsmiddelen,
verontreinigde grond en/of schadelijke stoffen;
5. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies,
installaties en apparatuur;
6. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die een verandering van
de waterhuishouding of grondwaterpeil tot gevolg hebben, zoals drainage en
(onder)bemaling.
b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt niet verleend dan nadat advies
is gevraagd aan het waterleidingbedrijf.
c. Geen omgevingsvergunning als bedoeld onder a is nodig voor:
1. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die het normale
onderhoud en beheer betreffen;
2. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die in uitvoering zijn op
het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden
op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende
omgevingsvergunning.
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9.2
9.2.1

Milieuzone - intrekgebied
Aanduidingsomschrijving
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - intrekgebied' zijn, behalve voor
de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de
kwaliteit van het grondwater in verband met de drinkwatervoorziening, met bijbehorende
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

9.2.2

Bouwregels
a. Gebouwen mogen niet worden gebouwd;
b. Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 3 m.

9.2.3

Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.2.2 voor
het bouwen overeenkomstig de daar voorkomende bestemmingen ter plaatse, mits
advies is gevraagd aan het waterleidingbedrijf.

9.2.4

Specifieke gebruiksregels
In afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen is de uitoefening
van (glas)tuinbouw, fruit- en boomteelt niet toegestaan. Deze bepaling is niet van
toepassing op akkerbouw.

9.2.5
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 artikel
9.2.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
1. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen, mengen
en ophogen van gronden;
2. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen,
parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
3. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en
overige waterpartijen;
4. het gebruiken, storten en opslaan van meststoffen, bestrijdingsmiddelen,
verontreinigde grond en/of schadelijke stoffen;
5. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies,
installaties en apparatuur;
6. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die een verandering van
de waterhuishouding of grondwaterpeil tot gevolg hebben, zoals drainage en
(onder)bemaling.
b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt niet verleend dan nadat advies
is gevraagd aan het waterleidingbedrijf.
c. Geen omgevingsvergunning als bedoeld onder a is nodig voor:
1. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die het normale
onderhoud en beheer betreffen;
2. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die in uitvoering zijn op
het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden
op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende
omgevingsvergunning.
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9.3

Vrijwaringszone - radar

9.3.1

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

9.3.2

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

9.3.3

Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.3.2 voor
het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is gevraagd aan de
beheerder van het radarverstoringsgebied.
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Artikel 10
10.1

Algemene afwijkingsregels
Afwijking herbouw karakteristieke woningen
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de maximaal toegestane
inhoudsmaat van een woning met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. de inhoud bedraagt maximaal de inhoud van de bestaande en legale woningen met
de aangebouwde bedrijfsruimte;
b. de afwijking is alleen van toepassingen op woningen:
1. met een voor de streek kenmerkende bouwstijl;
2. die zijn gesitueerd binnen een traditioneel erfensemble;
3. waarvan de karakteristieke gevelindeling verloren is gegaan en niet kan worden
hersteld;
4. waarvan de oorspronkelijke bouwkundige karakteristiek niet in redelijkheid is te
herstellen;
c. het bepaalde onder b is aangetoond door middel van een bouwhistorisch
onderzoek;
d. het traditionele erfensemble blijft behouden;
e. de bouwhoogte bedraagt maximaal de bestaande bouwhoogte;
f. de goothoogte bedraagt maximaal de bestaande goothoogte;
g. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door
middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.

10.2

Afwijking herbouw bijgebouwen tot 450 m2
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken voor het herbouwen van één of meer
bijgebouwen binnen een woonbestemming tot een gezamenlijke oppervlakte van meer
dan 150 m2, mits:
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen niet meer bedraagt dan 450 m2;
b. de oppervlakte van de nieuwe bijgebouwen maximaal 300 m2 bedraagt;
c. binnen de gemeente Hof van Twente het drievoudige van de nieuw te bouwen
oppervlakte wordt gesloopt;
d. de op het erf bestaande karakteristieke bebouwing behouden blijft;
e. de nieuw te bouwen bijgebouwen aansluiten bij de (karakteristiek van de) te
handhaven bebouwing;
f. uit een inrichtingsplan blijkt dat slooplocatie en bouwlocatie landschappelijk wordt
versterkt;
g. uit een inrichtingsplan blijkt dat de erfstructuur wordt gehandhaafd dan wel
verbeterd, zowel ten aanzien van beplanting als bebouwing;
h. op de slooplocatie(s) na sloop maximaal 450 m2 aan bijgebouwen blijft staan;
i. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en
gebruikers van omliggende gronden;
j. de uitvoerbaarheid van het bouwplan waarvoor afwijking wordt toegepast, in verband
waarmee in elk geval aangetoond moet worden:
1. de milieuhygiënische situatie van de bodem de ontwikkeling waarvoor afwijking
wordt toegepast niet belemmerd;
2. dat geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde
archeologische waarden zal plaatsvinden.

10.3

Algemene afwijkingsregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van zend-, ontvang- en/of sirenemasten
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wordt vergroot tot maximaal 40 m;
b. van de regels en de bouw toestaan van niet voor bewoning bestemde gebouwen
met een inhoud van ten hoogste 75 m3 en een bouwhoogte van ten hoogste 3,5 m
ten dienste van het openbaar nut, zoals schakelhuisjes, wachthuisjes,
transformatorhuisjes, telefooncellen, vleermuizenkelders, alsmede andere
bouwwerken, zoals muurtjes, standbeelden, kleine religieuze bouwwerken en
lichtmasten; gasdrukmeetstations en verkooppunten voor motorbrandstoffen
uitgezonderd.
10.4

Voorwaarden algemene afwijkingsregels
Afwijkingen als bedoeld in lid 10.3 kan slechts worden toegepast, mits:
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen
gronden niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig
worden geschaad.

vastgesteld
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Artikel 11

Algemene wijzigingsregels
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor:
a. het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van
bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven;
2. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen
gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
3. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet
onevenredig worden geschaad;
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Artikel 12
12.1
12.1.1

Overige regels
Regels in verband met vrijkomende agrarische bebouwing
Nevenactiviteiten
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan voor het gebruik van
bestaande en legale bedrijfsgebouwen binnen een agrarisch bouwvlak dan wel voor het
gebruik van bestaande en legale voormalige agrarische bedrijfsgebouwen binnen een
andere bestemming ten behoeve van:
sociale, culturele, kunstzinnige, medische, therapeutische, algemeen
maatschappelijke en educatieve (buitengebied)functies, waaronder begrepen
expositieruimten;
verblijfsrecreatie in de vorm van kampeerboerderijen en daarmee gelijk te stellen
activiteiten;
lichte horeca;
stalling en opslag;
kantoren;
kunstnijverheidsbedrijven;
agrarisch hulpbedrijven en agrarisch verwante bedrijven zoals veehandelsbedrijven
en bijenhouderijen;
overige bedrijvigheid in de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten,
dan wel daaraan gelijk te stellen activiteiten;
met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. uitsluitend 25% van de oppervlakte aan de bestaande gebouwen, die gedurende
minimaal drie jaren in agrarisch gebruik zijn geweest, mogen worden gebruikt voor
de niet-agrarische activiteiten;
b. indien aangetoond wordt dat de nieuwe activiteiten ondergeschikt blijven aan de
hoofdfunctie kan van het percentage in lid b worden afgeweken;
c. detailhandel, anders dan verkoop van ter plaatse geproduceerde goederen, is niet
toegestaan;
d. de karakteristiek van het gebouw (blijkens de bouwhoogte, goothoogte en dakvorm)
en het ensemble van het (voormalige) boerenerf, alsmede de landschappelijke
kenmerken mogen niet worden aangetast;
e. omliggende agrarische bedrijven mogen niet onevenredig in hun
ontwikkelingsmogelijkheden worden belemmerd;
f. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige
functies en waarden, waaronder in ieder geval wordt gerekend het (leef)milieu en
het landschap;
g. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en
gebruikers van omliggende gronden;
h. de verkeersaantrekkende werking mag geen onevenredige afbreuk doen aan de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen;
i. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door
middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;
j. In het geval dat het een toeristische ontwikkeling betreft een positieve bijdrage
wordt geleverd aan het toeristisch profiel van de gemeente.
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12.1.2

Gebruik inpandige bedrijfsruimte van een boerderij voor bewoning
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan voor het gebruik van een
bestaande en legale boerderij ten behoeve van bewoning, met inachtneming van de
volgende voorwaarden:
a. de nieuwe woonruimte maakt onderdeel uit van de bouwmassa van en vormt een
geheel met de (bedrijfs)woning in de boerderij;
b. de karakteristiek van het gebouw én het beeldbepalende onderscheid tussen
woongedeelte en het voormalige bedrijfsgedeelte van de boerderij mogen niet
worden aangetast;
c. omliggende agrarische bedrijven mogen niet onevenredig in hun
ontwikkelingsmogelijkheden worden belemmerd.

12.1.3

Wijziging functie in verband met vrijkomende agrarische bebouwing
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van niet-agrarische
bedrijvigheid in de vorm van:
sociale, culturele, kunstzinnige, medische, therapeutische, algemeen
maatschappelijke en educatieve (buitengebied)functies, waaronder begrepen
expositieruimten;
verblijfsrecreatie in de vorm van plattelandsappartementen, kampeerboerderijen en
daarmee gelijk te stellen activiteiten;
lichte horeca;
stalling en opslag;
kantoren;
kunstnijverheidsbedrijven;
agrarisch hulpbedrijven en agrarisch verwante bedrijven in de vorm van
loonbedrijven, veehandelsbedrijven, bijenhouderijen;
overige bedrijvigheid in de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten,
dan wel daaraan gelijk te stellen activiteiten;
met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. uitsluitend de bestaande gebouwen, die gedurende minimaal drie jaren in agrarisch
gebruik zijn geweest, mogen worden gebruikt voor de niet-agrarische activiteiten,
nieuwbouw en uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan;
b. detailhandel,anders dan verkoop van ter plaatse geproduceerdegoederen, is niet
toegestaan;
c. uitsluitend de bewoning van de (voormalige) bedrijfswoning(en) mag worden
voortgezet, nieuwe bedrijfswoningen, met uitzondering van vervangende nieuwbouw
van bestaande (voormalige) bedrijfswoning(en), mogen niet worden gerealiseerd;
d. de karakteristiek van het gebouw (blijkens de bouwhoogte, goothoogte en dakvorm)
en het ensemble van het (voormalige) boerenerf, alsmede de landschappelijke
kenmerken mogen niet worden aangetast;
e. alle gebouwen die niet worden hergebruikt en niet als monumentaal of
karakteristiek kunnen worden aangemerkt dienen te worden gesloopt;
f. sloop en vervangende nieuwbouw is uitsluitend mogelijk mits:
1. dit leidt tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;
2. een substantiële reductie van het bouwvolume plaatsvindt;
3. de inhoud van de nieuwbouw bedraagt maximaal 900 m3 en mag niet groter
zijn dan de gesloopte inhoud;
g. omliggende agrarische bedrijven mogen niet onevenredig in hun
ontwikkelingsmogelijkheden worden belemmerd;
h. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige
functies en waarden, waaronder in ieder geval wordt gerekend het (leef)milieu en
het landschap;
i. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en
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gebruikers van omliggende gronden;
j. geen onevenredige verkeersaantrekkende werking;
k. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door
middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;
l. In het geval dat het een toeristische ontwikkeling betreft een positieve bijdrage
wordt geleverd aan het toeristisch profiel van de gemeente.
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Hoofdstuk 4
Artikel 13
13.1

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 kan worden gebouwd krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
b. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en
in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling
van dat plan.

13.2

Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het
eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt
verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na 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. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen
van dat plan.
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Artikel 14

Slotregel
Deze regels worden aangehaald als Regels van het bestemmingsplan "Buitengebied
Hof van Twente, Herziening Worsinkweg 2 Markelo"
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014.
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Staat van Bedrijfsactiviteiten
CATEGORIE

OMSCHRIJVING
nummer

SBI-2008

10, 11
1052
1071
1071

2
0
1

10821
3
10821
6
1102 t/m 1104

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met
p.o. <= 200 m²
- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²
Vervaardiging van wijn, cider e.d.

14
141

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)

2

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK
E.D.
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

2

1
2
1
2
2
2
1

-

2
2
2
2
2

16
162902

-

58
581
18129
1814
1814
1813
1814
182

-

A
B

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Uitgeverijen (kantoren)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media

20
2120
2120

0
2

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
Farmaceutische produktenfabrieken:
- verbandmiddelenfabrieken

2

26, 28, 33
26, 28, 33

A

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie

2

26, 27, 33
293

-

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN
BENODIGDH.
Elektrotechnische industrie n.e.g.

2

26, 32, 33

-

26, 32, 33

A

31
9524
321
322
32991

2

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN
INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl.
reparatie

2

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sociale werkvoorziening

1
2
2
2

35
35
35
35
35
35
35
35

C0
C1
D0
D3
D4
E0
E2

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM
WATER
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
- < 10 MVA
Gasdistributiebedrijven:
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
- blokverwarming

36
36
36

B0
B1

WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
- < 1 MW

2

41, 42, 43
41, 42, 43

3

BOUWNIJVERHEID
- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²

2

45, 47
451, 452, 454
45204
45205
453
473
473

-

46
461
4622
4634
4635
4636
4637
4638, 4639
464, 46733
46499
46499
46499

B

0
3
-

0
1
5

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN;
BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven
Autobeklederijen
Autowasserijen
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires
Benzineservisestations:
- zonder LPG
GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)
Grth in bloemen en planten
Grth in dranken
Grth in tabaksprodukten
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige voedings- en genotmiddelen
Grth in overige consumentenartikelen
Grth in vuurwerk en munitie:
- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton
- munitie

2
1
2
2

2
1
2
2
2

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4673
4673
46735
46735
4674
4674
46752
4676
466, 469

0
2
4
6
0
2

Grth in hout en bouwmaterialen:
- algemeen: b.o. <= 2000 m²
zand en grind:
- algemeen: b.o. <= 200 m²
Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
- algemeen: b.o. < = 2.000 m²
Grth in kunstmeststoffen
Grth in overige intermediaire goederen
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.

47
47
471
4722, 4723
4724
4773, 4774
4752
4778
952

A

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
Detailhandel voor zover n.e.g.
Supermarkten, warenhuizen
Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken
Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel
Apotheken en drogisterijen
Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten
Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)

55
5510

-

LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra
Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding,
viskramen e.d.
Café's, bars
Discotheken, muziekcafé's
Kantines
Cateringbedrijven

561
563
563
5629
562

1
2

49
493
495

-

50, 51
50, 51

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
2
1
2

VERVOER OVER LAND
Taxibedrijven
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen

2
2

A

VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

1

52
52109
5221
5222
791
5229

B
1

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)
Autoparkeerterreinen, parkeergarages
Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)
Reisorganisaties
Expediteurs, cargadoors (kantoren)

2
2
1
1
1

53
531, 532
61
61
61
61

-

POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten
Telecommunicatiebedrijven
zendinstallaties:
- FM en TV
- GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig)

A
B0
B2
B3

2
1
1
1

64, 65, 66
64, 65, 66

A

FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen

1

41, 68
41, 68

A

VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
Verhuur van en handel in onroerend goed

1

77
7711
772

-

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE
GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.

2
2

62
62
58, 63

A
B

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
Datacentra

1
2

72
721
722

-

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

2
1

63, 69tm71, 73,
74, 77, 78,
80tm82
63, 69tm71, 73,
74, 77, 78,
80tm82
A
74203
82992

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Overige zakelijke dienstverlening: kantoren
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.

1
2
1

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
Openbaar bestuur (kantoren e.d.)

1

85
852, 8531
8532, 854, 855

ONDERWIJS
Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs
Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs

2
2

86
8610
8621, 8622,
8623
8691, 8692
871
8891

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
Ziekenhuizen

2

1
2

Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven
Consultatiebureaus
Verpleeghuizen
Kinderopvang

1
1
2
2

37, 38, 39
3700
382
382

B
A0
A7

MILIEUDIENSTVERLENING
rioolgemalen
Afvalverwerkingsbedrijven:
- verwerking fotochemisch en galvano-afval

84
84

A

-

2
2

94
941, 942
9491
94991

-

A

DIVERSE ORGANISATIES
Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)
Kerkgebouwen e.d.
Buurt- en clubhuizen

59
591, 592, 601,
602
5914
9004
8552
85521
9101, 9102
91041
931
B
931
H
931
F
9200
92009

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

96
96012
96013
96013
9602
9603
9603
96031
9313, 9604
9609

OVERIGE DIENSTVERLENING
Chemische wasserijen en ververijen
Wasverzendinrichtingen
Wasserettes, wassalons
Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
Begrafenisondernemingen:
- uitvaartcentra
- begraafplaatsen
Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden
Persoonlijke dienstverlening n.e.g.

A
B
0
1
2
B

Studio's (film, TV, radio, geluid)
Bioscopen
Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen
Muziek- en balletscholen
Dansscholen
Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.
Kinderboerderijen
Bowlingcentra
Golfbanen
Sportscholen, gymnastiekzalen
Casino's
Amusementshallen

1
2
2

2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2

2
2
1
1
1
1
2
1

LEGENDA
Plangebied

Worsi
nkweg
Plangrens

Bestemmingen

AW

B-VAB

Agrarisch met waarden

Bedrijf - VAB

Dubbelbestemmingen

43
1

WR-AV1

Waarde - Archeologische verwachting 1

Gebiedsaanduidingen

B-VAB
2

milieuzone - intrekgebied

WR-AV1

milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

vrijwaringszone - radar

Functieaanduidingen

(saw-oh)

specifieke vorm van agrarisch met waarden - openheid

Bouwaanduidingen

[sba-nb]

[sba-nb]

specifieke bouwaanduiding - nieuwbouw

Verklaring
12
10
6

Ondergrond

8

ntz

AW
4

(saw-oh)
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