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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 

Op het terrein aan de zuidzijde van het dorp Sibculo bestaat de wens om woningbouw te 
realiseren. Hiervoor heeft Buytenhof Planontwikkeling B.V. een woningbouwplan ontwikkeld. 
In het plangebied zullen 14 woningen worden gerealiseerd. Deze ontwikkeling past niet 
binnen het geldende bestemmingsplan (beheersverordening Sibculo), waardoor een 
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Voorliggend bestemmingsplan is 
opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken.   

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Ligging

Het terrein waar de nieuwe woningen zijn gepland bestaat uit het gebied nabij het voormalige 
klooster in Sibculo. Het plangebied ligt op ca. 200 meter ten noordwesten van de provinciale 
weg, de N341, die Kloosterhaar en Vriezenveensewijk-Westerhaar met elkaar verbindt. Het 
plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Hardenberg, sectie S, gedeeltelijk 
perceelsnummer 814. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. Het 
plangebied heeft een oppervlakte van circa 10.000 m2.

Figuur 1.1: Ligging plangebied, luchtfoto 2016 (bron: www.atlasvanoverijssel.nl)

Begrenzing

De begrenzing van het plangebied is in figuur 1.2 bij benadering weergegeven (rood 
omkaderd). In dit figuur is een overzichtskaart weergegeven waarop het plangebied te zien is. 
De westelijke grenzen worden gevormd door de kadastrale grenzen van de bestaande 
woonpercelen aan de Kerkstraat. De oostelijke grenzen worden bepaald door de kadastrale 
grenzen van de toekomstige woonpercelen. Zie de verbeelding voor de exacte begrenzing van 
het plangebied. 
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Figuur 1.2. begrenzing plangebied (bron: www.atlasvanoverijssel.nl)

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Voor plangebied in Sibculo geldt de beheersverordening 'Sibculo'. De beheersverordening 
'Sibculo' is door de gemeenteraad van Hardenberg op 23-02-2016 vastgesteld. In figuur 1.3 is 
een fragment uit de verbeelding van dit bestemmingsplan opgenomen. 

Figuur 1.3: Uitsnede beheersverordening 'Sibculo' (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

Aan het plangebied is de bestemming 'Groen' toegekend met de dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologie 5' voor een klein gedeelte van het plangebied. De gronden zijn daarmee in eerste 
instantie bestemd voor groenvoorzieningen, water, openbare nutsvoorzieningen, fiets- en 
voetpaden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen en waterhuishoudkundige 
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voorzieningen. Daarnaast zijn de gronden mede bestemd voor het behoud en de bescherming 
van de verwachte archeologische waarden.

Het geldende bestemmingsplan biedt daarmee niet de  mogelijkheid tot het realiseren van 14 
woningen met bijbehorende bouwwerken en voorzieningen. Een herziening van het geldende 
bestemmingsplan is noodzakelijk.

1.4  De bij het plan behorende stukken

Het onderhavige bestemmingsplan 'Sibculo, woningbouw Kloosterterrein' bestaat naast deze 
toelichting uit de volgende stukken. 

Verbeelding, schaal 1:1000 (tek. nr.  NL.IMRO.0160.0000BP00300-ON01)
Bijlagen bij de toelichting
Regels 
Bijlagen bij de regels

1.5  Leeswijzer

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

2.1  Beschrijving huidige situatie

2.1.1  Historie en ontwikkeling

Het dorp Sibculo is van oorsprong een agrarische nederzetting en heeft zich ontwikkeld op het 
zuidelijke gedeelte van de zandrug die vanaf Balderhaar het veengebied insteekt. Voorheen 
was hier een Cisterciënzerklooster gevestigd waarvan de overblijfselen nog zichtbaar zijn in 
het landschap. De overgebleven waterput is opgenomen in het register van beschermde 
archeologische monumenten. Het voormalig kloosterterrein aan de noordoostkant is een 
belangrijke kwaliteit van het dorp. De oude grachtwal langs de rand is van zeer hoge 
archeologische waarde. Het maakt deel uit van een terrein met overblijfselen van het 
Cisterciënzerklooster. Het terrein vervult op dit moment de functie van begraafplaats en 
uitloopgebied. In onderstaande afbeeldingen is de ontwikkeling van Sibculo door de jaren 
heen weergegeven. 
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Het grondgebruik bestond uit een sterk afwisselend patroon van akkers en weiden gelegen 
tussen de heide. Het grillige verloop van het uitgebreide net van onverharde wegen en paden 
is deels aan het eind van de 20ste eeuw verhard. In deze periode is in het dorp de 
hoeveelheid bebouwing toegenomen. Ten noordwesten van de oorspronkelijke kern is tot aan 
de Gemeenteweg een groot aantal woningen gebouwd. Vanaf de jaren 80 is in vier fasen aan 
de wijk 'Op de Akkers' gebouwd. De Sibculoseweg en Kloosterstraat zijn verlegd en 
omgevormd tot N341. De aansluiting met de Kloosterdijk is oostelijk van de oude kern komen 
te liggen. De zandwinactiviteiten hebben grote waterplassen in het gebied achtergelaten 
welke nu voor verschillende doeleinden gebruikt worden. 

In de nabije omgeving van het plangebied zijn voorzieningen aanwezig zoals een slager, 
kapper, supermarkt en enkele kleine bedrijven welke gevestigd zijn aan de Kloosterdijk. 

2.1.2  Beschrijving plangebied

Het plangebied ligt in het zuidelijke gedeelte van het dorp Sibculo, aangrenzend aan het 
voormalige kloosterterrein en woningen aan de Kerkstraat. Momenteel bestaat het plangebied 
uit een bosrijk gebied waarin verschillende paden gelegen zijn. Het plangebied zal worden 
ontsloten op de Kerkstraat die weer aansluit op de Kloosterdijk. Het plangebied zal via een 
erftoegangsweg worden ontsloten op de Kerkstraat. In figuur 2.1 en figuur 2.2 zijn foto's 
weergegeven van het plangebied en het aanzicht van het plangebied vanaf de Kerkstraat.
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Figuur 2.1: aanzicht plangebied vanaf de Kerkstraat (bron: Google maps)

Figuur 2.2: foto's huidige situatie plangebied 

2.2  Toekomstige situatie 

2.2.1  Beschrijving plan

Zoals hiervoor beschreven ziet de nieuwe situatie toe op de omzetting van de functie en 
bestemming groen naar een woonbestemming. 
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In het plangebied zullen 14 woningen worden gerealiseerd in een ronde opstelling (plein). 
Parkeren zal voor een gedeelte op eigen terrein plaatsvinden, een ruim aantal 
parkeerplaatsen wordt gesitueerd aan weerszijden van het plein. In figuur 2.3 is de 
toekomstige situatie en indeling van het plangebied indicatief weergegeven. De samenstelling 
van de woningen zal bestaan uit 4 vrijstaande woningen aan de zuidkant van het plangebied 
en 10 aaneengebouwde woningen in 3 clusters. De grootte van de woningen varieert per 
cluster, evenals de hoogte en de dakvorm. In het middelste gedeelte van de clusters is sprake 
van een onderdoorgang met kap.  

Tussen de percelen met bestaande woningen en de toekomstige woningen zal een 
groenstrook blijven bestaan. De groenstrook heeft naast een landschappelijke functie ook een 
'bufferfunctie' ten opzichte van de bestaande woningen aan de Kerkstraat en Grachtstraat. 
De landschappelijke invulling van het plangebied is weergegeven in bijlage 2 van de regels.

De woningen zullen te bereiken zijn via een nieuw aan te leggen erftoegangsweg vanaf de 
Kerkstraat. Deze weg is gesitueerd tussen een bestaande woning aan de Kerkstraat 5 en de 
kerk (Kloosterdijk 105). 

Figuur 2.3: indicatieve opzet toekomstige situatie (bron: Buytenhof Planontwikkeling)

Buytenhof Planontwikkeling heeft een bouwplan ontwikkeld. Een impressie van een gedeelte 
van het concept-bouwplan is opgenomen in figuur 2.4.
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Figuur 2.4: impressie concept-bouwplan kloosterwoningen (bron: Buytenhof Planontwikkeling)

2.2.2  Ontwikkeling Kloosterterrein

De uitvoering van onderhavig bestemmingsplan heeft een relatie met de gewenste 
ontwikkeling van het aangrenzende kloosterterrein. Door uitvoering van het 
bestemmingsplan/bouwplan worden tevens ontwikkelingen ten aanzien van het 
klooster/kloosterterrein mogelijk gemaakt, waardoor het voormalige klooster meer zichtbaar 
gemaakt wordt en beter kan worden uitgedragen naar buiten toe. Door de ontwikkeling van 
de woningbouwlocatie worden financiele middelen gegenereerd om concrete stappen uit te 
voeren. 

De investeringen in het klooster zullen daarbij onder meer zorgen voor een 
toeristisch-recreatieve impuls van Sibculo. Tevens zorgt de ontwikkeling voor betere 
bereikbaarheid van het klooster, dat de kloosterlocatie meer onderdeel van het dorp wordt en 
dat de sociale controle ten aanzien van het kloosterterrein verbetert. 
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid 
op rijksniveau en vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota 
Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens 
vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de Agenda 
Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor 
thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig te houden voor de middellange termijn (2028): 

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij 
de gebruiker voorop staat; 
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee 
geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. 
Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die 
regionaal neerslaan. Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies 
Gelderland en Overijssel) zijn: 

Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en 
vaarwegen) die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de 
mainports Rotterdam en Schiphol; 
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en 
Rijntakken (Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het 
Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta (deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor 
waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, 
economische ontwikkeling en woningbouw; 
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 
gebieden (zoals de Veluwe); 
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere 
door het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet. 

Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit deze Structuurvisie heeft het Rijk op 
basis van de Wet ruimtelijke ordening, twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Deze twee 
besluiten zijn verschillend van elkaar in aard (beleidsmatig versus procesmatig):

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders die 
nodig zijn om het vigerend ruimtelijk beleid te borgen.
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid 
voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van 
ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij verschillende overheden.

Conclusie

Voorliggend bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de nationale belangen zoals deze 
benoemd zijn in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Derhalve wordt geconcludeerd dat 
er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid. 
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3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruime is de ladder voor duurzame verstedelijking 
geïntroduceerd. Het doel van deze ladder is het bevorderen van een zorgvuldig gebruik van 
de schaarse ruimte én het voorkomen van overprogrammering. Om dit te bereiken is de ladder 
voor duurzame verstedelijking opgenomen als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro, artikel 3.1.6, tweede lid). Dit betekent dat bij ruimtelijke besluiten (zoals het 
vaststellen van een bestemmingsplan) moet worden gemotiveerd hoe een zorgvuldige 
afweging is gemaakt van het ruimtegebruik. De procesvereiste is alleen van toepassing op 
ruimtelijke besluiten die voorzien in een stedelijke ontwikkeling. In het Bro is een stedelijke 
ontwikkeling gedefinieerd als: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen. 

Per 1 juli 2017 kent het Besluit ruimtelijke ordening een aangepaste regeling voor de 
toepassing van de ladder. 

Daarbij zijn kortgezegd de volgende uitgangspunten van belang:

De huidige definities worden niet gewijzigd. De uitgezette lijn in de jurisprudentie blijft 
hiermee in stand.
De begrippen 'actuele' en 'regionale' zijn geschrapt. 
De nieuwe Ladder bevat geen treden meer. De treden 1 en 2 zijn samengevoegd en trede 
3 is geschrapt. 
Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied geldt een uitgebreide 
motiveringsplicht. 
Er is een nieuw artikellid toegevoegd voor de Laddertoets bij uitwerkings- en 
wijzigingsplannen. De Laddertoets kan dan worden doorgeschoven naar het moment van 
vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan. 

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt 
wordt vergezeld door een toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking.

De toetsing aan de ladder schrijft geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale 
resultaat moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale 
omstandigheden kent en de verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke afweging met 
betrekking tot die ontwikkeling.

Onderhavig plan

Onderhavig bestemmingsplan maakt de bouw van 14 woningen met bijbehorende 
voorzieningen, zoals wegen en groen, mogelijk. Gezien de grootte van de ontwikkeling (aantal 
woningen en ruimtebeslag) en de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State die hierover is ontstaan, is deze ontwikkeling aan te merken als een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling en dient het plan getoetst te worden aan de ladder voor duurzame 
verstedelijking. 

Toetsing behoefte

Kwantitatieve behoefte 

De provincie Overijssel en de West-Overijsselse gemeenten (waaronder Hardenberg) hebben 
in nauwe samenwerking woonafspraken gemaakt over de woningbouwprogrammering in de 
regio West-Overijssel. Daarbij zijn op basis van een raming van de actuele regionale behoefte 
ook regionaal afspraken gemaakt over de hoeveelheid woningen die gemeenten in de 
komende jaren mogen bouwen. 

De gemeente Hardenberg wil gaan voor een realistisch bouwprogramma, passend bij de 
kwantitatieve en kwalitatieve vraag en richt zich op het schrappen van onwenselijke/slechte 
projecten om ruimte te maken voor kansrijke initiatieven. De kwantitatieve woningbehoefte 
voor de gemeente Hardenberg tussen 2017 en 2026 bedraagt maximaal 1682 woningen. Via 
een structuurvisie 'herprogrammering woningbouw locaties', tracht de gemeente woningen te 
schrappen uit de plancapaciteit van de gemeente Hardenberg waardoor er ruimte is voor 
initiatieven.

De plancapaciteit voor de kern Sibculo betreft 5-10 woningen. Hierdoor zouden 10 van de in 
totaal 14 woningen passen binnen de plancapaciteit. Er zijn voor een groot gedeelte van het 
bouwplan reeds overeenkomsten met potentiele kopers van de kavels gesloten over 
aankoop. Hieruit blijkt dat er een aanvullende concrete behoefte is aan aan meer woningen. 
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In de kern Sibculo staan momenteel relatief veel woningen te koop (13 woningen). Uit 
jurisprudentie blijkt dat het feit dat er woningen te koop staan op zichzelf niet betekent dat er 
geen behoefte is aan nieuwe woningen. Het woningbouwplan behelst onder meer de bouw 
van een ander type woningen dan de woningen die te koop staan. De woningen die te koop 
staan zijn met name vrijstaande woningen, terwijl het bouwplan voor een groot deel uit 
aaneengebouwde woningen bestaat. Daarnaast verschilt de bouwstijl van het bouwplan met 
de te koop staande woningen en valt een deel van de te koop staande woningen in een 
andere (hogere) prijsklasse dan het bouwplan Kloosterwonen behelst. Daarbij komt dat er 
concrete gegadigden zijn voor de percelen van het plan Kloosterwonen, zoals blijkt uit de 
overeenkomsten die reeds gesloten zijn. 

Geconcludeerd wordt dat er in kwantitatieve zin ruimte (op gemeentelijk niveau) en behoefte 
bestaat voor de ontwikkeling van 14 woningen.

Kwalitatieve behoefte 
De Toekomstvisie gemeente Hardenberg 2013-2023 (subtitel: 'De gemeente Hardenberg stapt 
stevig op de toekomst af', vastgesteld maart 2013), de Woonvisie (2013-2020) en het 
Meerjarenprogramma (10 november 2005) omvat uitgangspunten voor de 'kleine kernen' 
zoals Sibculo en nieuwbouw van woningen. Qua woningbouw houdt de gemeente rekening 
met de behoefte, waarbij de bouw bijdraagt aan de instandhouding van voorzieningen. Om 
vitale kernen te houden, is het nodig dat alle leeftijdsgroepen kunnen blijven wonen. 
Daarnaast zal het landschappelijk karakter van de kern niet verloren gaan. 

Door realisatie van het bouwplan gaat een gedeelte van een groen gebied verloren. Gezien 
de opzet van het plan en de omvang van de woningbouwontwikkeling kan gesteld wordt dat 
het landschappelijke karakter van de kern behouden blijft. Er gaat een relatief beperkt 
gedeelte groen verloren ten opzichte van het groene gebied dat behouden blijft.

In de Structuurvisie herprogrammering woningbouw (vastgesteld 12 december 2017) wordt er 
voor nieuwbouw op vraaggestuurde ontwikkelingen gestuurd. Nieuwbouw blijft nodig om in 
de behoefte te voorzien zoals dit plan laat zien. Het is een nieuwbouwplan waar op korte 
termijn behoefte aan is en welke op de lange termijn invulling geeft aan de gemeentelijke 
woonambities, namelijk een bijdrage aan het vergroten van het woningaanbod voor senioren. 

Voor in ieder geval acht woningen geldt dat deze levensloopbestendig worden uitgevoerd. 
Alle voorzieningen (ook slapen, badkamer) zijn op de begane grond gelegen. De overige 
woningen kunnen naar behoefte ook levensloopbestendig worden uitgevoerd. Dat de 
nieuwbouw voorziet in een behoefte blijkt ook uit de gesloten overeenkomsten. 

Toetsing mogelijkheden bestaand stedelijk gebied

Indien de stedelijke ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied plaatsvindt dient te 
worden onderbouwd dat er binnen het bestaand stedelijk gebied geen ruimte beschikbaar is 
voor deze ontwikkeling. Onder bestaand stedelijk gebied wordt verstaan: het bestaande 
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, 
bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur;

Toets 
Het plangebied is gelegen direct aan de rand/bestaande bebouwing van het dorp Sibculo en 
heeft momenteel een groene functie/bestemming. De gronden worden beperkt omgeven door 
een stedenbouwkundige samenstel van bebouwing en infrastructuur. Daarmee kan het 
plangebied niet worden aangemerkt als bestaand stedelijk gebied. Bekeken moet worden of 
de ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied gerealiseerd kan worden. 

Sibculo  is  qua  omvang  een  relatief  kleine  kern.  Er  zijn  geen  locaties  binnen de kern 
aanwezig die voor herstructurering of transformatie in aanmerking komen en waar de 
woningbouwontwikkeling een plek kan krijgen. 

Daarnaast geldt dat gekozen is voor deze locatie nadat drie locatiekeuzes onderzocht zijn. Op 
basis van de alternatieven (woningbouw 'Op de Akkers', naast het voormalige 
nieuwbouwplan, woningbouw Kloosterterrein, woningbouw met combinatie beide locaties) 
heeft de gemeenteraad een besluit genomen. Door uitvoering van het plan kan het klooster 
ontwikkeld worden en kan het klooster profiteren van de uitvoering van het plan, onder meer 
door gezamenlijk gebruik te maken van de (aan te passen) infrastructuur. Maatschappelijke 
belangen voor het dorp Sibculo hebben derhalve een nadrukkelijke rol gespeeld bij de keuze 
voor deze locatie. Door woningbouw op de gekozen locatie worden verschillende belangen 
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van het dorp behartigd en worden verschillende knelpunten opgelost. Zie hiervoor ook 
paragraaf 2.2.2.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat er voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 Besluit 
ruimtelijke ordening en de Ladder voor duurzame verstedelijking geen belemmering oplevert. 

3.2  Provinciaal beleid Overijssel

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel 2017 geeft de provinciale visie op de fysieke leefomgeving van 
Overijssel weer. Hierin worden onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en 
vervoer, ondergrond en natuur in samenhang voor een duurzame ontwikkeling van de 
leefomgeving. De Omgevingsvisie is onder andere een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke 
ordening. De Omgevingsvisie is op 12 april 2017 vastgesteld en op 1 mei 2017 in werking 
getreden. 

De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn 
met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. 
Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes/rode draden 
bij alle initiatieven in de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel. 

De ambities in het kader van duurzaamheid zijn: klimaatbestendigheid, het realiseren van een 
duurzame energiehuishouding, het sluiten van kringlopen (circulaire economie) en het beter 
benutten van ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur. Ten aanzien van ruimtelijke 
kwaliteit wordt ingezet op het vergroten van de gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde. Het natuurwerk Nederland (NNN) is daarbij van belang, waarbij een vitaal 
en samenhangend stelsel van gebieden met een hoge natuur- en waterkwaliteit wordt 
ontwikkeld. Ook de ontwikkeling van een continu en beleefbaar watersysteem en het 
voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen zijn 
ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het inpassen van nieuwe initiatieven en 
zorgvuldig inpassen heeft als doel om de samenhang in en identiteit van een gebied te 
versterken en nieuwe kwaliteiten te laten ontstaan. Een zichtbaar en beleefbaar landschap en 
het behouden en waar mogelijk verbreden van het bestaande aanbod aan woon-, werk- en 
mixmilieu's betreffen ruimtelijke kwaliteitsambities.

Enkele belangrijke beleidskeuzes waarmee de provincie haar ambities wil realiseren zijn: 

door meer aandacht voor herstructurering wordt ingezet op een breed spectrum aan 
woon-, werk- en mixmilieu's; dorpen en steden worden gestimuleerd hun eigen kleur te 
ontwikkelen; 
investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en 
doorstroming centraal staan; 
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik bij bebouwing. Eerst wordt het gebruik van de ruimte  
geoptimaliseerd, dan wordt de mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik onderzocht en 
dan pas wordt de mogelijkheid om het ruimtegebruik uit te breiden, bekeken. Hierbij is 
afstemming tussen gemeenten over woningbouwprogramma's en bedrijfslocaties 
noodzakelijk; 
ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken en keuzes voor 
duurzaamheid. 

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. 
Het gaat er daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat 
effectief en efficiënt resultaat wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de 
Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze instrumenten is bepaald aan de hand van een 
aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een realisatieschema 
opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de 
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren. 

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de 
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Omgevingsverordening Overijssel 2017. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch 
instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de 
doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. 

Vanuit de Omgevingsverordening zijn een aantal uitgangspunten van toepassing op de 
ontwikkeling die onderliggend bestemmingsplan mogelijk maakt. Deze worden hieronder 
nader uiteengezet en getoetst. 

Actueel onderzoek woningbouw          
De provincie zet in op differentiatie in woonmilieus om nu en in de toekomst voldoende ruimte 
te kunnen bieden aan de huisvesting van alle doelgroepen. Voor het realiseren van de opgave 
van nieuwbouw en herstructurering is naast een sterke gemeentelijke regie, regionale 
afstemming nodig omdat de woningmarkt (boven)regionaal georiënteerd. De provincie ziet 
hierin voor zichzelf een rol weggelegd en zal erop toezien dat er afstemming plaatsvindt van 
de woningbouwprogrammering tussen gemeenten zodat vraag en aanbod op regionaal 
niveau in evenwicht zijn. 

Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen, is het van belang om prognoses en 
planning regelmatig bij te kunnen stellen. Daarom is de basis van de provinciale sturing op 
woningbouwprogrammering het actueel onderzoek woningbouw van gemeenten.

In artikel 2.2 van de Omgevingsverordening is bepaald dat bestemmingsplannen en 
omgevingsvergunningen uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe 
woningen voorzien als de behoefte daaraan is aangetoond door middel van actueel 
onderzoek woningbouw. De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in 
ieder geval geacht te zijn aangetoond als realisatie daarvan past binnen de geldende 
woonafspraken zoals die zijn gemaakt tussen gemeente en provincie op basis van regionale 
afstemming.

De Woonvisie Hardenberg 2013-2020 en herprogrammering Hardenberg, vastgesteld op 12 
december 2017 geven actueel inzicht in de woningmarkt. Dit onderzoek wordt elke 2 jaar 
herzien. Afgesproken is dat in de periode 2016-2026 nog 1921 woningen mogen worden 
gerealiseerd. Daarvan zijn 972 woningen opgenomen in vastgestelde bestemmingsplannen op 
de datum 1-1-2016. Er kunnen er dus nog 949 woningen worden toegevoegd. 

De aantallen woningen die met dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt passen binnen 
de gemeentelijke Woonvisie en de woningbouwafspraken die zijn gemaakt met de provincie 
en de buurgemeenten. Daarmee wordt voldaan aan deze regel uit de verordening.

Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik         
Om het onderscheid tussen de bebouwde stads- en dorpsomgeving en de onbebouwde 
groene omgeving scherp te houden, wordt door de provincie gestuurd op het principe 
‘inbreiding gaat voor uitbreiding'. Er wordt hiermee de verplichting opgelegd om eerst de 
mogelijkheden te benutten binnen gebieden die al een stedelijke functie hebben, voordat een 
claim mag worden gelegd op gebieden die nu nog een groene functie hebben. Op basis van 
artikel 2.1.3 van de verordening voorzien bestemmingsplannen uitsluitend in stedelijke 
ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen op de groene 
omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:

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

2. dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied 
optimaal zijn benut.

Deze regel uit de omgevingsverordening sluit aan bij de ladder voor duurzame verstedelijking. 
In paragraaf 3.1.2 is onderbouwd dat er in Sibculo geen ruimte beschikbaar is binnen het 
bestaand bebouwd gebied die geschikt (te maken) is voor herstructurering en/of 
transformatie ten behoeve van 14 grondgebonden woningen. Deze beoogde 
woningbouwopgave kan evenmin door meervoudig ruimtegebruik worden gerealiseerd. 
Daarom wordt geconcludeerd dat met dit initiatief wordt voldaan aan het uitgangspunt van 
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.

Het plangebied betreft een kleinschalig gebied met veel opgaand groen. De ontwikkeling ligt 
tegen de dorpsrand van Sibculo, tegen een bestaande woonwijk aan. Het groen in het 
plangebied is functioneel en ten aanzien van belevingswaarde niet als waardevol aan te 
merken. Zoals in het landschapsplan te zien is blijft de groene omzooming van het plangebied 
behouden. Daarmee blijft het kleinschalige groene karakter ook zo veel mogelijk bewaard. 
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3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in 
de Omgevingsvisie Overijssel 2017 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene 
omgeving en stedelijke omgeving. 

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

generieke beleidskeuzes; 
ontwikkelingsperspectieven; 
gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

Generieke beleidskeuzes 

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig 
dan wel mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan 
een bepaalde voorziening. Ook wordt in deze fase het zgn. principe van zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik gehanteerd. Hierin komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaand bebouwd 
gebied wordt benut, voordat er uitbreiding in de groene omgeving kan plaatsvinden. 

Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, 
randvoorwaarden voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming 
van de ondergrond (aardkundige en archeologische waarden), 
landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale 
Landschappen, Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland en verbindingszones 
enzovoorts. De generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend. 

Ontwikkelingsperspectieven

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de 
ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie is een spectrum van zes 
ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit 
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- 
en kwaliteitsambities. 

De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. 
Daar waar generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent 
doorvertaald in de ontwikkelingsperspectieven. 

Gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch 
cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke 
kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een 
ontwikkeling invulling krijgt. 

Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe 
het uitgevoerd kan worden. 
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Figuur 3.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2017 (Bron: Provincie Overijssel) 

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel 2017

Indien het concrete initiatief, de bouw van 14 woningen, wordt getoetst aan de 
Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal het volgende beeld.  

Generieke beleidskeuzes 

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

In paragraaf 3.2.2 is ingegaan op de relevante generieke beleidskeuzen. Uit de toetsing blijkt 
dat de generieke beleidskeuzen geen belemmering vormen. 

Ontwikkelingsperspectieven 

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn 
geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. In 
dit geval zijn uitsluitend de ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving van belang. 
In figuur 3.2 is een fragment van de kaart van de ontwikkelingsperspectieven behorende bij 
de Omgevingsvisie weergegeven. 
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Figuur 3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie Overijssel, de locatie is 
rood omlijnd (bron: provincie Overijssel)

De locatie is gelegen in het gebied dat is aangemerkt als 'agrarisch ondernemen in het 
grootschalige landschap'. Het ontwikkelingsperspectief richt zich op het voortbouwen van de 
kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen met de ruimtelijke 
kwaliteitsambities: zichtbaar en beleefbaar mooi landschap, sterke ruimtelijke identiteit als 
merken voor Overijssel en een continue en beleefbaar watersysteem. 

Het plan bestaat uit de realisatie van 14 grondgebonden woningen voor onder andere 
senioren als aanvulling op de kern van Sibculo. Het initiatief is niet in strijd met het 
ontwikkelingsperspectief, maar zal na realisatie wel tot het stedelijk gebied gaan behoren. 
Zoals reeds eerder gemotiveerd is er binnen het stedelijk gebied van Sibculo geen ruimte om 
te voorzien in de woningbouwbehoefte. Initiatieven binnen het ontwikkelingsperspectief 
'Agrarisch ondernemen in het grootschalig landschap' mogen de ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de landbouw in principe niet beperken en dienen aan te sluiten bij de bestaande 
bebouwing, weginfrastructuur en openbaar vervoer (ov)-routes. Het waterbeheer richt zich op 
optimale condities voor de landbouw, rekening houdend met specifieke omstandigheden en de 
grenzen aan de mogelijkheden van het waterbeheer (onder andere door de 
klimaatverandering).

De bestaande functie groen betreft een bosachtig gebied met enkele open plekken welke niet 
direct grenst aan agrarische gronden. Het plan van de initiatiefnemer doet geen afbreuk aan 
het eigen karakter van het gebied en leveren geen extra belemmeringen op voor de 
agrarische functie in de omgeving. Daarnaast sluit het plan aan op bestaande bebouwing en 
infrastructuur. 

Gebiedskenmerken

Natuurlijke laag

De natuurlijke laag geeft aan het gebied het kenmerk 'Stuwwallen' (zie figuur 3.3). 
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Figuur 3.3: Natuurlijke laag, omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)

De stuwwallen zijn tijdens de ijstijd opgestuwde aardlagen. De stuwwalen hebben als 
regionale inzijggebieden een belangrijke functie in het watersysteem. Het zijn de ‘ingangen’ 
van regionale en lokale stelsels van grondwaterstromen. De ambitie is het eigen karakter van 
de afzonderlijke stuwwalen te behouden en versterken. De inzet is het reliëf daarbij ruimtelijk 
beeldbepalend te laten zijn. Door bijvoorbeeld de overgangen naar andere landschappen te 
accenturen en door de zichten erop én er vanaf te versterken.

De omgeving van het plangebied kent een redelijk reliëf door zijn locatie op de stuwwal. Het 
plangebied komt lager ten opzichte van het voormalige klooster te liggen en hoger ten 
opzichte van het weiland ten oosten van het plangebied. Hierdoor wordt het reliëf verschil en 
het karakter van het landschap geaccentueerd en beleefbaar. In de stedenbouwkundige 
opzet is ruimte gereserveerd voor groenvoorzieningen zodat er voldoende mogelijkheden 
blijven bestaan om regenwater te laten infiltreren. 

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

De laag van het agrarisch cultuurlandschap kent het kenmerk 'Essenlandschap' aan het 
gebied toe. In figuur 3.4 is een fragment van de betreffende kaart weergegeven.

Figuur 3.4: Laag van het agrarische cultuurlandschap, omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie 
Overijssel)
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Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van essen, flanken, lager 
gelegen maten en fliergronden, – voormalige – heidevelden en kenmerkende bebouwing rond 
de es (esdorpen en  verspreide erven). Het landschap is geordend vanuit de erven en de 
essen, de eeuwenoude akkercomplexen die op de hogere dekzandkoppen en flanken van 
stuwwallen werden aangelegd. Eeuwenlange bemesting - met heideplaggen en stalmest - 
heeft geleidt tot een karakteristiek reliëf met soms hoge stijlranden. De dorpen en erven 
lagen op de flanken van de es, op overgang naar het lager gelegen maten- en flierenlanden. 
Zo lagen ze droog en werden tegelijkertijd de werklijnen zo kort mogelijk gehouden. De 
zandpaden volgen de lijnen van het landschap. Zo ontstond vanuit de dorpen een organische 
structuur naar de omliggende gronden en de dorpen in de omgeving. De ambitie is het 
behouden van de es als ruimtelijke eenheid en het versterken van de contrasten tussen de 
verschillende landschapsonderdelen: grote open maat van de essen, het mozaïek van de flank 
van de es, de open beekdalen en vroegere heidevelden. De samenhang hiertussen krijgt 
opnieuw vorm en inhoud door accentuering van de verschillende onderdelen en overgangen. 
De flank van de es biedt eventueel ruimte voor ontwikkelingen, mits de karakteristieke 
structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt.

Het dorp Sibculo is gebouwd op de flank van een relatief kleine stuwwal omgeven door 
veengebieden. Hier is dan ook geen sprake van landschapselementen die te vinden zijn in een 
essen- en beekdal landschap. De stuwwal wordt vrijwel niet gebruikt voor agrarische 
doeleinden en is met name bebost met naaldbomen. Het plan draagt bij aan het beleefbaar 
maken van het reliëfverschil en het behouden van het kleinschalige landschap.

Laag van de beleving 
De donkere gebieden geven een indicatie van de ‘buitengebieden’ van Overijssel: de 
natuurcomplexen en de grote landbouwgebieden. De donkere gebieden zijn de gebieden 
waar het ‘s nachts nog echt donker is, waar je de sterrenhemel kunt waarnemen. Het zijn de 
relatief ‘luwe’ dun bewoonde gebieden met een lage gebruiksdruk. De donkerte wordt 
gekoesterd als kwaliteit. Het is de ambitie om de huidige 'donkere' gebieden, ten minste zo 
donker te houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te maken. Stedelijke 
functies en infrastructuur dienen daarom zo veel mogelijk te worden gebundeld in de 'lichte' 
gebieden. 

Het plan grenst aan de bestaande woonkern van Sibculo. Daarmee is er sprake van bundeling 
van licht veroorzakende stedelijke functies. Daarnaast blijft het plangebied ten aanzien van de 
verspreiding van licht richting het 'donkere' buitengebied voor een deel verdekt achter een 
robuuste houtwal aan de zuidzijde. 

Stedelijke laag 
Het plangebied heeft geen kenmerken in de 'Stedelijke laag' en blijft daarom verder buiten 
beschouwing.

Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten 
planologische wijziging volledig in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel 
verwoorde en in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.  

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Woonvisie

In de Woonvisie 'Ruimte voor bewoners' staat hoe de gemeente Hardenberg haar woonbeleid 
in de periode 2013 tot 2020 vorm geeft. De Woonvisie stelt de woonbehoefte van bewoners 
centraal, bewoners worden betrokken bij beleid en ontwikkelingen met een informerende en 
faciliterende rol van de gemeente. De bewoner centraal betekent ook dat de gemeenschap 
oog heeft voor mensen die het niet (helemaal) zelfstandig redden en zich geconfronteerd zien 
met problemen op de huizenmarkt, zoals jongeren, senioren en mensen met een laag 
inkomen. 

De gemeente besteedt de komende jaren extra aandacht aan de woonbehoefte van jongeren 
en senioren. Voor de jongeren worden tijdelijk extra woningen of andere woonvormen 
gerealiseerd. De senioren moeten als gevolg van veranderingen in de zorg langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen, in een passende woning met de nodige voorzieningen in de buurt. 
Voor mensen met een laag inkomen moeten voldoende passende woningen beschikbaar zijn 
tegen een betaalbare huurprijs. Met een breed aanbod aan bestaande woningen wil de 
gemeente ook ruimte bieden aan mensen die wel zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. 

 

bestemmingsplan Sibculo, woningbouw Kloosterterrein 

NL.IMRO.0160.0000BP00300-ON01   22



   

Nieuwbouw blijft nodig om in de behoefte aan woningen te voorzien, maar deze moet wel 
gebaseerd zijn op een bestaande vraag naar woningen. 

De gemeente blijft ook inzetten op sociale veiligheid in en rond woningen en duurzaamheid 
met de ambitie dat zowel particuliere woningeigenaren als huurders zelf energie opwekken en 
energiebesparende maatregelen nemen in de woning. 

Toets 
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van woningen mogelijk nabij bestaande woonbebouwing 
en voorzieningen in Sibculo. Het betreft een bouwplan waaraan concreet behoefte bestaat 
binnen Sibculo (zie paragraaf 3.1.2) en passende woonruimte biedt aan senioren, maar ook 
aan andere doelgroepen op de woningmarkt. 

3.3.2  Toekomstvisie

In de Toekomstvisie gemeente Hardenberg 2013-2023 (subtitel: 'De gemeente Hardenberg 
stapt stevig op de toekomst af', vastgesteld 23 april 2013) en het Meerjarenprogramma (10 
november 2005) wordt ingezet op zelfredzaamheid & eigen verantwoordelijkheid en 
samenwerking & bundeling. De kwaliteiten zijn de onderlinge betrokkenheid, de prettige 
woonomgeving, de ondernemerszin en de groene ruimte. 

De gemeente is slechts één van de spelers bij maatschappelijke ontwikkelingen, samen met 
de markt, inwoners en instellingen. De gemeente wil minder regels en procedures om meer 
ruimte te geven aan ontwikkelingen van burgers en bedrijven. De gemeente is minder 
verantwoordelijk voor realisatie en uitvoering, maar vervult een regierol. Deze rol houdt in dat 
de gemeente doelen stelt en samenwerking en ontwikkelingen op gang brengt. Ook levert ze 
een financiële bijdrage aan de publieke belangen. 3 programmalijnen, wonen, werken en 
welzijn,  zijn uitgewerkt in de toekomstvisie. 

Woningbouw vindt bij de kleine en grote kernen plaats op basis van behoefte met speciale 
aandacht voor jongeren en ouderen, bij voorkeur via inbreiding. De gemeente concentreert 
bedrijfsruimte en voorzieningen in Hardenberg en Dedemsvaart. In de kleinere kernen is 
binnen bestaande bebouwing ondernemerszin mogelijk. De gemeente koestert de bestaande 
bedrijvigheid en starters en stimuleert de zorgsector en recreatie en toerisme als visitekaartje 
van de gemeente. Het bevorderen van ‘zelfredzaamheid’ is de beste manier om kwetsbare 
groepen te helpen. Indien mensen niet voor zichzelf kunnen zorgen en ook de omgeving geen 
rol kan spelen, zal de gemeente (tijdelijk) een vangnetfunctie vervullen en ondersteuning 
bieden bij het weer zelfredzaam worden. De gemeente stimuleert vrijwilligerswerk en 
mantelzorg. De gemeente versterkt de kwaliteiten van de groene ruimte met een 
gebiedsgerichte werkwijze. In gebieden met weinig natuurwaarden is veel economische 
activiteit en/of (verbrede) landbouw mogelijk, in gebieden met hoge natuurwaarden staan 
natuurfuncties centraal. De gemeente werkt aan minder gedetailleerde regelgeving. 

Toetsing

In de paragraaf ecologie (4.9) wordt ingegaan op de natuurwaarden van het plangebied en 
worden de resultaten van de quick scan flora en fauna en het nadere onderzoek beschreven. 
Hieruit blijkt dat er vanuit ecologisch oogpunt, mits een aantal voorwaarden in acht worden 
genomen, geen belemmeringen zijn voor uitvoering van het bestemmingsplan en een andere 
functie aan het gebied kan worden gegeven.  Door uitvoering van het bouwplan kan worden 
voorzien in de lokale behoefte voor inwoners van Sibculo, zonder dat er onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteiten van het dorp. Geconcludeerd wordt dat het 
initiatief past binnen de gemeentelijke toekomstvisie. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het 
bestemmingsplan een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor het plan 
relevante feiten en de af te wegen belangen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.2).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend plan 
en plangebied van toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk 
middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk 
worden daarom de resultaten van het onderzoek naar o.a. de milieukundige uitvoerbaarheid 
beschreven. Het betreffen voor zover relevant de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, 
externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie, archeologie & cultuurhistorie, verkeer, water 
en vormvrije m.e.r-beoordeling.

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een 
belangrijke wijziging die daarin is aangebracht, is dat voor de vraag of een 
m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen, toetsing aan de drempelwaarden in de 
D-lijst is niet toereikend. Indien een activiteit een omvang heeft die onder de grenswaarden 
ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling te 
worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de activiteit voor het milieu kunnen 
worden uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. 

In het kader van de wijziging van het Besluit m.e.r. is een handreiking opgesteld over de 
vraag hoe moet worden vastgesteld of een activiteit met een omvang onder de 
drempelwaarde toch belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. In de 
handreiking is opgenomen dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die 
voorkomen op de D-lijst en die een omvang hebben die beneden de drempelwaarden liggen 
een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden 
uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gebruikt. Uit deze 
toets kunnen twee conclusies volgen: 

belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten of;
belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uitgesloten. 

In het eerste geval is de activiteit niet m.e.r.(-beoordelings)-plichtig in het andere geval dient 
een m.e.r.- beoordeling te worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden 
gevolgd. De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan 
de hand van de selectiecriteria in bijlage 3 van de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling. 

Toets

Het voorliggend plan voorziet in de bouw van 14 woningen met daarbij behorende 
voorzieningen zoals wegen, groenvoorzieningen en voorzieningen in het kader van de 
waterhuishouding. 

De beoogde activiteit wordt in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt 
als: 'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijke ontwikkelingsproject met inbegrip 
van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen' (D11.2). Het onderhavige project wordt 
niet gezien als een m.e.r.- plichtige activiteit omdat deze pas geldt bij een oppervlakte van 
100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen. 

Het genoemde maximum aantal geldt als drempelwaarden, waar het onderhavige project 
ruimschoots onder blijft. Het milieubelang is in dit bestemmingsplan zorgvuldig afgewogen in 
de toelichting.

De genoemde maximum oppervlakken gelden als drempelwaarden, waar het onderhavige 
project ruim onder blijft. Het ruimtebeslag van het onderhavige project ligt ruimschoots 
beneden de drempelwaarde. Conclusie die op grond hiervan getrokken kan worden is dat het 
onderhavige project niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Dit betekent dat volstaan kan worden 
met een vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Conclusie 

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om aansluitend aan bestaande woonbebouwing van 
Sibculo 14 woningen te bouwen.
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Deze activiteit wordt niet gezien als een m.e.r.-plichtige activiteit, omdat deze pas geldt bij 
een stedelijke ontwikkeling met een oppervlakte van 100 hectare of meer, 2.000 woningen of 
meer en bij een ontwikkeling met een bedrijfsvloeroppervlak van 200.000 m² of meer. Het 
milieubelang is in dit bestemmingsplan zorgvuldig afgewogen in de plantoelichting. Op basis 
hiervan kan geconcludeerd worden dat het milieubelang van de in dit bestemmingsplan 
besloten ontwikkeling in voldoende mate is afgewogen en dat belangrijke nadelige 
milieueffecten zijn uitgesloten. Het plan is niet binnen een kwetsbaar of waardevol gebied 
gelegen en heeft ook geen belangrijke nadelige milieugevolgen voor de omgeving, waardoor 
voor dit bestemmingsplan geen formele m.e.r.(beoordelings)-procedure nodig is.

4.2  Milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van 
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. 
Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding 
tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als 
wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het 
aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. 
Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu 
sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere 
gevoelige functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en 
Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks 
van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven 
ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk 
relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden 
is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en 
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld 
moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, 
kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in 
plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van 
de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering 
van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is.

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het 
omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het 
omgevingstype 'rustige woonwijk/buitengebied' dan wel 'gemengd gebied'. In het 
voorliggende geval is er sprake van het omgevingstype 'rustige woonwijk'. In figuur 4.1 zijn de 
richtafstanden weergegeven.

Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Toets

De dichtstbijzijnde bedrijvigheid is gelegen op minimaal 150 meter afstand van de 
woningbouwontwikkeling. Dit betreft een autohandel en een (de)montage bedrijf welke met 
name op locatie werkt, waarbij sprake is van een lage milieucategorie en beperkte 
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richtafstanden. Er zijn geen milieubelastende activiteiten van invloed op de milieugevoelige 
functie wonen. Er zijn geen belemmeringen voor uitvoering van het bestemmingsplan in het 
kader van milieuzonering. 

4.3  Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningverlening 
als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één 
landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën 
waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in een ten 
hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere 
diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet 
worden aangehouden.

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor 
per dier geen geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig 
object de volgende afstanden aangehouden te worden: 

ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is 
gelegen;
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, 
binnen een concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de 
bebouwde kom niet meer dan 3 odour units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor 
geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 14 odour 
units per kubieke meter lucht.

De gemeente Hardenberg heeft gebruik gemaakt van de in de Wet geurhinder en veehouderij 
opgenomen mogelijkheid tot het voeren van eigen geurbeleid. De gemeente Hardenberg heeft 
een geurverordening vastgesteld (ingangsdatum 17 november 2009). Op basis daarvan is het 
plangebied aangemerkt als een gebied waar, in afwijking van de Wgv, een geuremissie van 8 
odour per kubieke meter lucht is toegestaan. Voor het aspect geur moet worden aangetoond 
dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe woningen.

Toets

De woningen worden gerealiseerd binnen de bebouwde kom. De dichtstbijzijnde veehouderij 
ligt op een afstand van ruim 500 meter (Paterswal 6) en betreft een rundveehouderij. Op 
eenzelfde afstand van het plangebied (ruim 500 meter), aan de Jan Prengerweg 11a is een 
rundveebedrijf gevestigd. Voor een rundveehouderij wordt een vaste afstand gehanteerd. Er 
wordt ruimschoots aan de richtafstand van 100 meter voldaan. 

Inrichtingen waarbij met odeurbelasting wordt gerekend, liggen zodanig ver weg dat de 
geurbelasting op de woningen onder de norm van 8 odour units per kubieke meter lucht blijft. 
Vanuit geur zijn er geen belemmeringen. 

4.4  Bodem

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

Toets

Door Van der Poel B.V. is een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd om 
ter plaatse de milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem vast te stellen (rapport 171297, 18 
september 2017). Het rapport is als bijlage 1 bij dit bestemmingsplan gevoegd. 

Bij het verkennende bodemonderzoek is de onderzoekslocatie beschouwd als onverdachte 
locatie. In totaal zijn er in het plangebied 18 boringen verricht. 12 boringen tot 0,5 onder 
maaiveld, 3 boringen tot 2 meter onder maaiveld, 2 boringen tot 2,5 meter onder maaivelden 
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1 boring met peilbuis ten behoeve van grondwateronderzoek (grondwaterstand 1 meter 
onder maaiveld, filterdiepte 1,5-2,5 meter onder maaiveld).

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond en in het grondwater 
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden uit de Wet bodembescherming zijn 
aangetoond. De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve 
verworpen. Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot 
de bestemming van het terrein wordt geconcludeerd dat verhoogde risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu op basis van de aangetoonde milieuhygienische 
bodemkwaliteit niet te verwachten zijn. De resultaten van het onderzoek vormen dan ook 
geen aanleiding tot nader onderzoek en er zijn geen milieuhygienische belemmeringen in 
relatie tot de bestemming van het terrein. Voor het aspect 'bodem' is sprake van een goede 
ruimtelijke ordening.

4.5  Geluid

In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
c.q. een ontheffing op grond van de Wro, een onderzoek worden gedaan naar de 
geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige objecten, voor zover deze 
geluidsgevoelige objecten zijn gelegen binnen een zonering van een industrieterrein, wegen 
en/of spoorwegen.

De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:

Woningen.
Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals 
verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische 
kleuterdagverblijven, etc.

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

Toets

Wegverkeerslawaai

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

a. in stedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;

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

Deze zonering geldt niet:

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

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

De  geplande  woningen  liggen  in  “stedelijk”  gebied  binnen  de  wettelijk  vastgestelde 
geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de N341, Kloosterdijk en de 
Kerkstraat. In het kader van de woningbouwontwikkeling is door Buijvoets bouw en 
geluidsadvisering een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting ten gevolge 
van wegverkeerslawaai (zie bijlage 2). 

De resultaten van het onderzoek zijn als volgt: 
De geluidbelasting ten gevolge van de N-341, Kloosterdijk en Kerkstraat bedraagt maximaal 
respectievelijk 46, 32 en 33 dB en is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De 
bouwblokken van de woningen liggen op een ruimere afstand dan de berekende 48 dB- 
contour zodat de voorkeursgrenswaarde niet wordt  overschreden.  Voor  het  plan  is  voor  
het  aspect  wegverkeerslawaai  sprake  van  een goede ruimtelijke ordening. 
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Railverkeerslawaai 
Er zijn geen spoorwegen in de omgeving van het plangebied aanwezig. 

Industrielawaai 
Er is geen sprake van een gezoneerd industrieterrein op grond van de Wgh.

Geconcludeerd kan worden dat het aspect 'geluid' geen belemmeringen geeft. 

4.6  Luchtkwaliteit

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal 
kaderrichtlijnen opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in 
hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet 
luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan 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). 

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de 
bijdrage aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het 
begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet 
milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing 
aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg; 
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen; 
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds 
niet in betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 
3% van de grenswaarden. 

Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit 
aanvullend te beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven 
en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn 
geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan 
weerszijden van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 
meter, bij provinciale wegen 50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen 
deze zones is toetsing aan de grenswaarden die genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

Toets

Met de realisatie van de woningen worden geen nieuwe gevoelige bestemmingen 
gerealiseerd. 

Er worden 14 woningen, waarvan 2 drie onder een kap woningen, 1 vier onder een kap 
woningen en 4 vrijstaande woningen gerealiseerd. Het aantal verkeersbewegingen aan 
motorvoertuigen voor tussen-/hoek woningen bedraagt op grond van de richtlijnen uit de 
publicatie 'kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' van het CROW 6,9 per woning en voor 
vrijstaande woningen wordt uitgegaan van 8,2 verkeersbewegingen per woning. Dit betekent 
dat per dag 102 extra verkeersbewegingen zullen plaatsvinden. 
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Figuur 4.2: Worst-case berekening voor bijdrage van extra verkeer (bron: infomil.nl)

Uit de worst-case berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer niet in betekende 
mate is. Er is geen nader onderzoek nodig. Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit 
blijkt bovendien dat er, in de omgeving van het plangebied, langs wegen geen 
overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding van de 
grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten. Aanvullend onderzoek naar de 
luchtkwaliteit is derhalve niet nodig.

4.7  Externe veiligheid

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan 
voor de omgeving bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van 
gevaarlijke stoffen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en 
regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het daarbij om risicovolle 
bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport gevaarlijke 
stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
de Regeling externe veiligheid (Revi); 
het Registratiebesluit externe veiligheid; 
het Besluit risico's Zware Ongevallen 1999 (Brzo 2015); 
het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes  en de 
Regeling Basisnet. Op transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van 
toepassing. 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in 
hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een 
aanvaardbaar minimum te beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en het groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een 
kans per jaar dat een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 
verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen een 
inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 
inrichting en een ongewoon voorval binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof 
betrokken is.

In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar 
gebaseerd op een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als 
direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen te overlijden. Gezondheidsschade en de 
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kans op verwonding of materiële schade zijn daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen 
harde norm voor het groepsrisico vastgesteld. Voor het groepsrisico geldt geen norm maar 
slechts een oriënterende waarde. Er is sprake van een verantwoordingsplicht in geval van een 
toename van het groepsrisico.

Risicokaart 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het 
plangebied. Op de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met 
brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. 
In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen weergegeven.

Toets

Figuur 4.3 uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl).

Ten noord oosten ligt op ruime afstand van het plangebied ligt een autobedrijf met een 
benzine service station met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Uit de inventarisatie blijkt dat binnen een straal van 1000 meter van het plangebied geen 
risico's op basis van de externe veiligheid zijn gelegen, derhalve geldt dat het plangebied: 

zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen, danwel 
inrichtingen die vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 
zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico 
nodig is; 
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen; 
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen.

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en 
regelgeving met betrekking tot externe veiligheid.
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4.8  Water

Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de 
watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in 
ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat 
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan 
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de 
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit 
(riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). 

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de 
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in 
een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. 
Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan 
(inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening 
richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt 
in het Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn 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.

Waterbeheerplan 2016-2021

Het waterschap laat in het waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer 
van belang zijn en welke (bestuurlijke) accenten zij in de samenwerking met partners willen 
leggen. Van daar uit wordt vervolgens het beleid voor de planperiode 2016-2021 beschreven 
voor de primaire taakgebieden: 

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

Waterveiligheid

Ingezet wordt op meerlaagsveiligheid: het op orde brengen van de waterkeringen, proberen 
te bereiken dat in de ruimtelijke ordening meer rekening wordt gehouden met waterveiligheid 
en eventuele gevolgen van een overstroming. En om adequaat te kunnen optreden bij hoog 
water zorgt het waterschap er voor dat de crisisbeheersing op orde is.

De regionale waterkeringen worden in de planperiode opnieuw getoetst waarbij gekeken 
wordt of daarbij gebruik gemaakt kan worden van nieuwe normen gebaseerd op de 
risicobenadering. Tevens gaat het waterschap extra aandacht schenken aan de vele 
kilometers overige keringen die bescherming bieden op lokale schaal.

Voldoende Water

De doelen voor 'Voldoende Water' zijn uitgewerkt voor drie situaties:

1. In normale omstandigheden werkt het waterschap aan doeltreffend en doelmatig 
waterbeheer gericht op optimaal functiegebruik.

2. In droge omstandigheden wil het waterschap droogteschade zo lang mogelijk voorkomen.
3. In natte omstandigheden wil het waterschap wateroverlast en natschade zoveel mogelijk 

voorkomen.

De beleidsmatige kern voor voldoende water onder normale omstandigheden vormt de GGOR; 
het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater-Regiem. In de planperiode wordt dit GGOR 
omgevormd en uitgebreid tot het 'Voorzieningenniveau'. Daarmee wil het waterschap aan de 
(grond)gebruikers helder aangeven op welke wijze de landgebruik-functies bedient gaan 
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worden, onder zowel normale, als onder droge en natte omstandigheden. Knelpunt is nog 
steeds de verdroging van vele natuurgebieden. Voor de maatregelen richt het waterschap 
zich primair op de uitvoering van de maatregelen voor Natura2000-gebieden.

Als gevolg van de klimaatontwikkeling nemen droge periodes toe. Het waterschap speelt 
daarop in door de maatregelen uit te voeren die in het kader van de Zoetwatervoorziening 
Oost Nederland zijn afgesproken. Het betreft een pakket aan maatregelen om de 
beschikbaarheid van zoetwater voor gebieds- en oppervlaktewaterfuncties zo lang mogelijk 
op peil te houden en om schade door droogte te beperken Het waterschap spaart water door 
het vasthouden van grond- en oppervlaktewater in het gebied. Het waterschap voert water 
aan waar nodig en mogelijk.

Kern van het waterbeheer onder natte omstandigheden vormen de werknormen voor 
regionale wateroverlast. Het waterschap gaat de komende jaren opnieuw toetsen of het 
gebied nog aan deze normen  voldoet en zullen maatregelen nemen waar dat niet het geval 
is. Het streven is om de toetsingsmethodiek in Rijn Oost te harmoniseren. En het waterschap 
stelt een strategie op over hoe de organisatie wil omgaan met verdere klimaatontwikkeling en 
de gevolgen daarvan voor wateroverlast (en droogte).

Schoon water

De doelen voor een gezond en schoon watersysteem zijn een goede ecologische en 
chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. Vanuit de Kaderrichtlijn Water zijn voor de 
grotere waterlichamen doelen en maatregelen vastgesteld in factsheets. De meest 
voorkomende maatregelen zijn beekherstel, aanleg van natuurvriendelijke oevers, aanleg van 
vistrappen en aanpassing van het onderhoud. De maatregelen zijn uitgesmeerd over de hele 
KRW periode tot 2027. Naast de aandacht voor de KRW waterlichamen wil het waterschap in 
de planperiode ook meer aandacht geven aan doelen voor overige oppervlaktewateren zoals 
stedelijk water, kleine waardevolle wateren en diepe plassen: het waterschap is immers 
beheerder van al het oppervlaktewater.

Op veel plaatsen worden de normen voor diverse chemische stoffen overschreden. Ook maakt 
het waterschap zich zorgen over verontreinigingen waar tot voor kort weinig aandacht voor 
was zoals medicijnresten en microplastics. In de planperiode wordt een emissiebeheerplan 
opgesteld waarin het waterschap aangeeft welke stoffen een probleem zijn of kunnen worden 
en welke maatregelen we daar als waterschap tegen kunnen nemen. Ook gaat het 
waterschap na of we aanvullende maatregelen moeten nemen op onze rwzi's om effecten van 
de effluentlozingen terug te dringen.

Waterketen

Als beheerder van de rioolwaterzuiveringen werkt het waterschap aan een effectieve en 
efficiënte behandeling van het afvalwater. Dat doet het waterschap in nauwe samenwerking 
met de belangrijkste partners op dat gebied: de gemeenten. Riolering en zuivering worden in 
samenhang bekeken waarbij het waterschap er op blijft inzetten dat relatief schoon water, 
zoals neerslag en grondwater, niet via de riolering wordt afgevoerd. In het beheer van de 
zuiveringen gaat het waterschap nauw samenwerken met de andere waterschappen in Rijn 
Oost om te zorgen voor efficiënt en doelmatig beheer. Bijzondere aandacht is er voor 
energiebesparing, terugwinnen van energie en het nuttig toepassen van rioolslib door 
bijvoorbeeld het terugwinnen van fosfaat.

Watertoetsproces

Op 8 september 2017 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie bijlage 7. 
Uit de watertoets blijkt dat de normale procedure dient te worden gevolgd en contact dient te 
worden opgenomen met een ro-adviseur van het waterschap. Uit dit overleg blijkt dat ter 
compensatie van de toename van verharding compenserende maatregelen getroffen dienen 
te worden. Uitgangspunt is dat bij een toename van het verharde oppervlak 10% 
compensatie plaats dient te vinden. Dit betekent dat, gezien de toename aan verhard 
oppervlak, in dit geval circa 350 m3 compensatie dient plaats te vinden.  Initiatiefnemer is in 
overleg met het Waterschap getreden over de te nemen maatregelen. Op basis daarvan 
worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

Met betrekking tot hemelwaterberging zijn er 3 infiltratiegebieden (wadi's) aan te wijzen: 
1) een nieuw aan te leggen greppel langs de toegangsweg vanaf de Kerkstraat, 
2) een wadi in het midden van het de 'rotonde', 
3) de voormalige zandput als wadi die in extremere gevallen als overstort kan dienen.

De verharding van het openbare gebied zal zodanig aangelegd worden, dat het water 
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verzameld wordt in deze wadi's.

Ondergrondse infiltratie middels IT-riool en/of kratten kan daarmee achterwege blijven, 
waardoor ook de zichtbaarheid van het systeem versterkt wordt. In de zandput kan 
bijvoorbeeld een greppel of kikkerpoel aangelegd worden om water te concentreren. Een 
dergelijke maatregel is vanuit het Waterschap niet noodzakelijk om het doel te 
verwezenlijken. Indien deze wel wordt uitgevoerd is het van belang om deze zodanig aan te 
leggen dat erosie vermeden wordt, bijvoorbeeld door hemelwateruitlaat vanuit de 'rotonde' in 
greppel of kikkerpoel uit te laten komen.

Hemelwater zal bovengronds aangeboden worden vanaf de private percelen op het openbaar 
terrein, bijvoorbeeld middels uitloopkolken op de voorgevelgrens. Uitgangspunt hierbij is dat 
het hemelwater zichtbaar is voor omwonenden, om het bewustzijn hieromtrent te versterken. 
Eventueel kan het hemelwater aan de achterzijde van de woningen ook bovengronds in de 
houtsingel geïnfiltreerd worden. Aan de bergingscapaciteit hoeft verder niet gerekend te 
worden, gelet op de extreme overdimensionering van de zandput.

Het waterschap geeft, met in achtneming van bovenstaande, een positief advies ten aanzien 
van uitvoering van het plan. 

4.9  Ecologie

Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking 
tot aanwezige natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de 
relatie van het plan met beschermde gebieden, beschermde soorten, en het Natuurnetwerk 
Nederland. De wettelijke kaders hiervoor worden gevormd door Europese richtlijnen 
(Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Wet natuurbescherming) en 
provinciale regelgeving (NNN in provinciale verordening). 

Quickscan flora en fauna
Bij dit bestemmingsplan wordt hiervoor gebruik gemaakt van een quickscan flora en fauna 
(Econsultancy, 16 mei 2017, project 3902, versie 1), zie ook Bijlage 3. De resultaten zijn 
hieronder weergegeven.

Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) 
De woningen in het plangebied liggen op circa 400 meter afstand van een ven nabij 
Kloosterdijk 5, aangrenzend aan het natuurgebied de Engbertsdijksvenen. Beide zijn 
onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Het plangebied ligt niet in of nabij de 'zone 
ondernemen met natuur en water'. Door de voorgenomen plannen op de onderzoeklocatie in 
combinatie met de afstand, zullen de wezenlijke kenmerken en waarden van het 
Natuurnetwerk Nederland derhalve niet worden aangetast. Vervolgonderzoek in het kader 
van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk geacht. 
Er is een stikstofberekening uitgevoerd om de gevolgen van de woningbouwontwikkeling op 
Natura2000-gebied te toetsen. De stikstofberekening is als bijlage 5 bij deze toelichting 
gevoegd. 

De conclusies van het onderzoek zijn als volgt: 
Er zal een toename van het aantal verkeersbewegingen plaatsvinden ten gevolge van het 
plan van 117 verkeersbewegingen per weekdag (berekening aan de hand van 
CROW-publicatie 317, kencijfers parkeren en verkeersgeneratie). Gemiddeld zijn hiervan 2 
vrachtwagenbewegingen. Het verkeer rijdt binnen de bebouwde kom en kent geen 
filevorming.  De  rijlijn  is  van  het  plan  via  de  Kerkstraat  naar  tot  aan  de  Kloosterstraat  
(N341)  ingevoerd. 

Voor  het  Natura  2000-gebied  Engbertsdijksvenen  geldt  een  verlaagde  grenswaarde  van  
0,05  mol/ha/jaar. Indien voor een stikstofgevoelig habitat in een Natura 2000-gebied 5% of 
minder van de depositieruimte beschikbaar is, wordt de grenswaarde verlaagd naar 0,05 
mol/ha/jaar.  

De ammoniak- en stikstofberekeningen zijn verricht met het web-based programma Aerius. In 
het model is alleen de toekomstige situatie ingevoerd. Er zal gemiddeld per jaar een emissie 
zijn van 43,62 kg NOx en < 1 kg NH3. Uit de berekeningen komt naar voren dat de 
stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden (Engbertsdijksvenen) met minder dan 0,05 
mol/ha/j zal toenemen.  
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Geconcludeerd wordt dat het aspect stikstofdepositie geen belemmeringen voor het plan 
veroorzaakt.  

Beschermde gebieden 
Het plangebied ligt binnen de invloedsfer van het Natura 2000-gebied, de Engbertsdijksvenen, 
op een afstand van circa 750 meter ten oosten van het plangebied. Indien er een effect te 
verwachten valt dan zal dit de toename van stikstofdepositie zijn. Vastgesteld zal moeten 
worden of er op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat het plan, 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen, significante gevolgen kan hebben voor de 
aange-wezen gebieden. Significante gevolgen bij Natura 2000-gebieden zijn gevolgen die in 
strijd zijn met de instandhoudingsdoelen van het gebied. Met betrekking tot Natura 2000 
wordt geadviseerd contact op te nemen met provincie Overijssel over vervolgonderzoek ten 
aanzien van een mogelijke toename van stikstofdepositie. 

Beschermde soorten 
Op basis van onderhavige quickscan flora en fauna dient voor uitvoering van de plannen 
middels aanvullend veldonderzoek duidelijkheid te worden verkregen omtrent de aan- of 
afwezigheid van verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen en de aan- of afwezigheid 
van vliegroutes en foerageergebied. Tevens is meer informatie benodigd over de 
aanwezigheid van beschermde vogelsoorten. Voor de eekhoorn geldt dat de werkzaamheden 
dienen te worden uitgevoerd conform een goedgekeurde gedragscode. Hiervoor wordt het 
opstellen van een ecologisch werkprotocol geadviseerd. Voor de veldspitsmuis dient een 
ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie Overijssel. 

Geadviseerd wordt om de te realiseren nieuwbouw woningen "natuurinclusief" te bouwen. 
Onder "natuurinclusief" bouwen wordt verstaan: bouwen met relatief kleine en goedkope 
ingrepen, die verblijfsplekken creëren voor verschillende dieren in het stedelijk landschap, 
zoals vleermuiskasten. Met "natuurinclusief" wordt de biodiversiteit van de stad vergroot. 

Nader onderzoek vleermuizen en broedvogels 
Door Econsultancy is een nader onderzoek (rapportage aanvullend onderzoek broedvogels en 
vleermuizen Kerkstraat (ong.) te Sibculo, Rapportnummer 3902.002, 28 november 2017) 
uitgevoerd naar vleermuizen  en broedvogels. 

Het  aanvullend  ecologisch  onderzoek  is  uitgevoerd  naar  aanleiding  van  de  resultaten  
van  de quickscan flora en fauna die Econsultancy op 7 april 2017 op de onderzoekslocatie 
heeft uitgevoerd (rapport 3902.001, bijlage 3). Uit deze quickscan bleek dat, om de effecten 
van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan de Wet natuurbescherming, er op sommige 
punten meer informatie benodigd was. Het gaat hierbij om het gebruik van het gebied door 
broedvogels en vleermuizen. 

Onderzoeksresultaten broedvogels 
De  onderzoekslocatie  dient  voor  verschillende  broedvogelsoorten  als  nestplaats.  Het  
betreft  echter geen soorten met jaarrond beschermd nest. Daarnaast zijn er voor de 
aanwezige categorie 5 soorten geen zwaarwegende ecologische redenen die er voor zorgen 
dat hun nesten jaarrond bescherming genieten.  Daarom  zijn  er,  als  de  voorgenomen  
ingreep  buiten  het  broedseizoen  plaatsvindt,  geen  overtredingen van de Wet 
natuurbescherming ten aanzien van broedvogels te verwachten. De aanvraag van een 
ontheffing ten aanzien van broedvogels is niet nodig. Leidend is altijd de situatie op het 
moment van de werkzaamheden. Nestenplaatsen mogen verwijderd worden op het moment 
dat deze niet in gebruik zijn door de vogels. Wordt er tijdens de werkzaamheden een nest 
aangetroffen die wel in gebruik is dan mogen er vanaf de nestbouw tot het zelfstandig zijn 
van de jongen geen verstorende werkzaamheden plaatsvinden bij de nestplaats. 

Onderzoeksresultaten vleermuizen 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen binnen de onderzoekslocatie is, gebaseerd op de 
onderzoeksinspanning, uitgesloten. Wel zijn er mogelijk verblijfplaatsen in de omgeving van 
de onderzoekslocatie. De werkzaamheden van de voorgenomen ingreep zullen hier echter 
geen invloed op hebben.  

Foerageergebieden van vleermuizen bevinden zich met name rond de wandelpaden. De open 
plekken worden in mindere mate gebruikt als foerageergebied, maar kunnen het verlies aan 
bosperceel als gevolg van de voorgenomen ingreep wel opvangen. Door de aanplant van 
bomen en struiken kan het besloten karakter van het gebied behouden blijven. Aangezien de 
foerageerplekken en potentiële foerageerplekken buiten het plangebied vallen, gaat er geen 
essentieel foerageergebied verloren.  

Verder zijn er meerdere vliegroutes waargenomen, welke worden gebruikt door meerdere 
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individuen en verscheidene soorten. Deze vliegroutes lopen bijna uitsluitend langs de 
wandelpaden. De aanwezige vliegroute, door het noordelijke deel van het plangebied, gaat 
waarschijnlijk verloren als gevolg van de voorgenomen ingreep. Door de realisatie van de 
woningen worden de vleermuizen die gebruik maken van de vliegroute in het plangebied 
verstoord. Het aantal vleermuizen is daarbij niet leidend, ook een enkele individu kan worden 
verstoord. Voor het overtreden van artikel 3.5, lid 2 zal een ontheffing van de Wet 
natuurbescherming aangevraagd moeten worden.  

Door het toepassen van maatregelen, waaronder het rekening houden met verlichting en het 
aanplanten van bomen/struiken, kunnen negatieve effecten worden beperkt. Aangeraden 
wordt om de manier van uitvoering ten aanzien van vleermuizen op te nemen in het op te 
stellen projectplan en voor te leggen aan het bevoegde gezag, de provincie Overijssel, 
middels een ontheffingsaanvraag. 

Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming 
Uit de quickscan flora en fauna is gebleken dat de onderzoekslocatie verblijfplaats is voor  de 
eekhoorn en veldspitsmuis. Als er volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode 
wordt gewerkt geldt er een vrijstelling ten aanzien van de eekhoorn. Bij het niet navolgen of 
afwijken van de gedragscode  vindt  een  overtreding  van  de  Wet  natuurbescherming  ten  
aanzien  van  de  eekhoorn plaats. In dat geval dient er een ontheffing aangevraagd te 
worden. Voor veldspitsmuizen geldt geen vrijstelling. Hier dient een ontheffing voor 
aangevraagd te worden. 

Bij het indienen van een ontheffingsaanvraag dient als bijlage een projectplan te worden 
aangeleverd. Het projectplan heeft tot doel om mitigerende en compenserende maatregelen 
vast te leggen. Maatregelen die een negatief effect op beschermde soorten voorkomen en 
daarnaast het behoud van de huidige functionaliteit te allen tijde garanderen. De maatregelen 
dienen ter goedkeuring worden voorgelegd bij de provincie Overijssel, door middel van een 
ontheffingsaanvraag. 

Er is op 19 juni 2018 een aanvraag om ontheffing ingediend bij de provincie Overijssel. Bij 
besluit van 30 oktober 2018 is de ontheffing verleend. De ontheffing is als bijlage bij deze 
toelichting gevoegd. Onderdeel van de ontheffing is de maatregelenkaart, onder meer ten 
aanzien van muizen en vleermuizen (zie bijlage 2 regels). Op de maatregelenkaart is mede 
aangegeven waar nieuwe bomen in het plangebied worden aangeplant. 

Uit het aanvullende broedvogel- en vleermuisonderzoek  (bijlage 4) blijkt dat er een vliegroute 
van gewone dwergvleermuizen en laatvliegers door het plangebied loopt. Ten aanzien van de 
gewone dwergvleermuis en laatvlieger worden verschillende maatregelen getroffen. De 
maatregelen zijn weergegeven in de ontheffing Wet natuurbescherming. Door het uitvoeren 
van deze maatregelen is het aanvragen van een ontheffing voor deze soorten niet vereist.

4.10  Archeologie en Cultuurhistorie

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

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden ter vervanging van de Monumentenwet 
1988. Een deel van de monumentenwet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. 
Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar 
de Omgevingswet, wanneer deze in 2019 in werking treedt. Tot die tijd blijven deze 
onderdelen van de Monumentenwet 1988 gelden als overgangsrecht binnen de Erfgoedwet.

Gemeenten hebben een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord zijn verplicht rekening te houden met de archeologische relicten die in 
het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch 
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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. 

Archeologie 
De gemeente Hardenberg beschikt over een archeologische verwachtingskaart en 
archeologisch beleid.  Op de archeologische beleidskaart is zichtbaar of de planlocatie een 
dubbelbestemming archeologie heeft en welke oppervlakte- en dieptegrenzen ten aanzien 
van de archeologische onderzoeksplicht gelden. 

Toets 

Het plangebied bevat een lage verwachting waarvoor geen onderzoek nodig is. In het 
noordwestelijke deel van het plangebied liggen kleine gedeelten met de dubbelbestemming 
'Archeologie 5'. Hiervoor geldt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is in plangebieden 
groter dan 2500 m2 bij bodemingrepen dieper dan 50 cm. Op dit gedeelte zullen geen 
grondwerkzaamheden verricht worden aangezien dit groengedeelte behouden wordt voor de 
groenstrook. Voor het gedeelte waar de toekomstige erftoegangsweg gepland is vinden wel 
grondwerkzaamheden plaats. De oppervlakte hiervan blijft ruim onder de oppervlakte van 
2500 m2 die genoemd is als grens voor onderzoek. 

Derhalve is een onderzoek met betrekking tot archeologie niet nodig. Rondom het plangebied 
is een archeologisch rijksmonument (kloosterterrein) gelegen. Dit archeologische 
rijksmonument is buiten het plangebied gelegen en de ontwikkeling raakt dit gebied niet. 
Nabij de nieuw te realiseren toegangsweg richting de woningen wordt een talud aangelegd, 
waardoor het klooster 'op hoogte' komt te liggen en meer zichtbaar wordt.  

Figuur 4.4: uitsnede archeologische beleidskaart (bron: gemeente Hardenberg)

Cultuurhistorie

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

Toets
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Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid dat er 
geen gebouwde monumenten in of in de omgeving van het plangebied gelegen zijn. Derhalve 
word geconcludeerd dat voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft voor het aspect 
'cultuurhistorie'.

4.11  Verkeer en parkeren

4.11.1  Verkeer

De 14 nieuwe woningen worden ontsloten via een nieuw aan te leggen weg op de Kerkstraat. 
Het plan voorziet in de aanleg van een erftoegangsweg tot aan de Kerkstraat. De straat zelf 
zal worden ingericht als 30 km/h zone. 

Verkeerskundige effecten ontwikkeling 
In publicatie 317 'kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' van het CROW zijn kengetallen 
opgenomen voor de verkeersgeneratie van nieuwe woningen per woningtype, 
stedelijkheidsgraad en ligging waarin de totale verkeersgeneratie per woning opgenomen is. 
Er is uitgegaan van de stedelijkheidsgraad 'weinig tot niet stedelijk' en ligging 'rest bebouwde 
kom'. De CROW-publicatie geeft een minimum en maximum kengetal. Er is uitgegaan van een 
gemiddelde van deze twee getallen. Er zijn namelijk geen specifieke kenmerken van de 
voorgenomen ontwikkeling op deze locatie die de verkeersgeneratie vooraf laten afwijken (of 
anders maken dan) dan een gemiddelde ontwikkeling van deze functies op een vergelijkbare 
locatie. 

Voor tussen-/hoek woningen geldt een kencijfer van 6,9 verkeersbewegingen en voor 
vrijstaande woningen geldt een kencijfer van 8,2 verkeersbewegingen per dag. Dit betekent 
dat er op basis van het bouwplan voor 10 tussen-/hoekwoningen (aaneengebouwde 
woningen) en 4 vrijstaande woningen 102 verkeersbewegingen per dag ten gevolge van het 
plan zullen plaatsvinden. 

Deze beperkte toename van verkeersbewegingen ten behoeve van de 14 woningen kan 
eenvoudig via de nieuw aan te leggen weg en de Kerkstraat worden afgewikkeld. Het aspect 
'verkeer' levert geen belemmeringen op voor dit plan. 

4.11.2  Parkeren

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de 
parkeerbehoefte die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Het parkeren ten behoeve van 
de woningen zal plaatsvinden binnen het plangebied. Hierbij worden de CROW 
parkeerkencijfers als uitgangspunt gebruikt.

Voor wat betreft de ontwikkeling in het plangebied wordt er van uit gegaan dat het 
plangebied valt onder 'rest bebouwde kom' in een 'weinig stedelijke' omgeving. Er komen in 
het plangebied 4 vrijstaande woningen en 10 tussen-/hoekwoningen (aaneengebouwde 
woningen). Voor de vrijstaande woningen geldt dat per woning 2,3 parkeerplaatsen aanwezig 
dienen te zijn. Voor een tussen-/hoekwoning geldt een norm van 2,0 parkeerplaatsen per 
woning. Deze normen zijn inclusief bezoekersparkeren (0,3).

Dit betekent dat er conform de CROW parkeercijfers in totaal 29,2 parkeerplaatsen ((4 x 2,3) + 
(10 x 2,0)) in het plangebied gerealiseerd moeten worden. Dit wordt afgerond zodat er in het 
plangebied 30 parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn. 

Te realiseren parkeerplaatsen 
Het uitgangspunt is dat voor de vrijstaande woningen het parkeren op eigen erf gaat 
plaatsvinden. De parkeerplaatsen voor de tussen/hoek woningen worden deels op eigen erf 
gerealiseerd en voor een groot gedeelte in de openbare ruimte. In totaal worden er 31 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarmee wordt voldaan aan de norm. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Planopzet en systematiek

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

5.2  Toelichting op de regels

5.2.1  Opbouw

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels 
gehanteerd dienen te worden, uiteengezet. De regels van het plan bestaan uit vier 
hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de 
algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde komen. Voor de systematiek is 
aangesloten op de SVBP2012, zoals verplicht is sinds 1 juli 2013. Dit houdt onder meer in dat 
het plan IMRO-gecodeerd wordt opgeleverd. Navolgend wordt de opbouw, indeling en 
systematiek van de regels kort toegelicht. 

Inleidende regels

Begrippen

In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte 
begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. 
Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die gebruikt worden in de regels en die tot 
verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. 

Wijze van meten

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven 
wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de 
verbeelding (plankaart) geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden.

Bestemmingsregels

De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:

bestemmingsomschrijving: 

De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de 
aan de grond toegekende functies;

bouwregels:

In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels 
geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier vastgelegd. 
Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en aanduidingen op de verbeelding 
(plankaart);

afwijken van de bouwregels:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van de bouwregels 
ten aanzien van het oppervlak en de vorm van bijbehorende bouwwerken;

specifieke gebruiksregels:

In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval zijn toegestaan dan 
wel strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke toegestane en strijdige 
gebruiksvormen genoemd, maar alleen die functies, waarvan het niet op voorhand duidelijk is. 
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Het gaat hierbij in feite om een aanvulling/verduidelijking op de in de 
bestemmingsomschrijving genoemde functies;

afwijken van de gebruiksregels:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van het in de 
bestemmingsomschrijving beschreven gebruik van hoofdgebouwen.

Algemene regels

Anti-dubbeltelbepaling:

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan 
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel 
mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander 
gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld;

Algemene afwijkingsregels:

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

Overige regels:

Hier staan regels geformuleerd ten aanzien van bijvoorbeeld welstand en de verhouding ten 
opzichte van de APV (met betrekking tot evenementen). Daarnaast zijn er regels ten aanzien 
van parkeren opgenomen. 

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht:

Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan 
(of waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd 
met de bebouwingsregels. De overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal 
opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het met zich mee dat voor een dergelijk 
bouwwerk alsnog een bouwvergunning kan worden verleend. Burgemeester en wethouders 
kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik maken van hun handhavingsbevoegdheid. Het 
overgangsrecht is opgenomen zoals opgenomen in artikel 3.2.1 Bro. Het gebruik van de grond 
en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding van het plan mag 
eveneens worden voortgezet;

Slotregel: 

Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald. 

5.2.2  Bestemmingen

Naast de inleidende regels (begrippen en wijze van meten), algemene regels (zoals 
bouwregels, gebruiksregels en proceduregels) en de overgangs- en slotregels, zijn de 
bestemmingen 'Groen', 'Tuin', 'Verkeer' en 'Wonen' in dit plan opgenomen. Verder is er nog 
een bestemming 'Waarde- Archeologie 5' opgenomen. 

Groen 
Alle structurele en begeleidende groen- en parkeervoorzieningen zijn in dit bestemmingsplan 
bestemd als 'Groen'. Deze bestemming is onder andere bedoeld voor groenvoorzieningen, 
paden, spelen (speelvoorzieningen), parkeerstroken, waterhuishoudkundige voorzieningen 
zoals wadi's met daar bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde en verhardingen. 

Tuin 
De gronden en voortuinen voor de woningen zijn bestemd als 'Tuin'. Deze gronden zijn naast 
tuin bestemd voor onder meer parkeren en waterhuishoudkundige voorzieningen. Deze 
bestemming kent beperkte bouwmogelijkheden. Er zijn alleen erf- of perceelscheidingen 
toegestaan. 

Verkeer 
De erftoegangsweg en openbare weg zijn bestemd als 'Verkeer'. 

Wonen 
De gronden in dit bestemmingsplan met de bestemming woongebied zijn bestemd voor 
wonen, alsmede voor aan huis gebonden beroepen, met de daarbij behorende gebouwen, 
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overkappingen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen en erven, verkeers- en 
verblijfsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, groenvoorzieningen, 
openbare nutsvoorzieningen en water.

Er zijn specifieke gebruiksregels opgenomen, waaronder een voorwaardelijke verplichting. De 
gronden en bouwwerken op de bestemming 'wonen' mogen slechts in gebruik worden 
genomen indien de landschapsmaatregelen zoals benoemd in het inrichtingsplan (bijlage 2 
regels) zijn aangelegd en in stand worden gehouden. Daarbij is ook bepaald dat de gronden 
en bouwwerken mogen worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na het 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en 
instandhouding van de landschapsmaatregelen. 

Binnen de bestemming 'Wonen' zijn verschillende afwijkingsmogelijkheden opgenomen, 
waaronder voor het onder voorwaarden uitoefenen van kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten. 

Waarde - Archeologie 5 
De aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de verwachte archeologische 
waarden.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, 
eerste lid, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) onderzoek plaats te vinden 
naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de 
gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al 
dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet 
worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er  zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk 
dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of 
het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.

Er is een exploitatieovereenkomst afgesloten tussen aanvrager en de gemeente. Hiermee is 
het kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a 
besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. (pm exploitatieovereenkomst wordt nog 
afgesloten)
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Vooroverleg

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat 
belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met instanties, zoals 
gemeenten, waterschappen, provinciale diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor 
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het 
geding zijn.

Rijksdiensten
Op 1 januari 2012 is de Vrom-Inspectie samengevoegd met de Inspectie V&W tot de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT heeft in het nieuwe toezichtbeleid geen adviserende 
en coördinerende rol meer met betrekking tot de advisering over gemeentelijke ruimtelijke 
plannen. Dit betekent onder meer dat geen plannen voor vooroverleg naar de ILT gestuurd 
hoeven te worden.  Omdat de coördinatierol vervalt, reageren andere rijksdiensten 
(Rijkswaterstaat, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) afzonderlijk.

Rijkswaterstaat
Bij brief van 2 februari 2016 heeft Rijkswaterstaat aangegeven graag vroegtijdig betrokken te 
worden bij de opstelling van ruimtelijke plannen. In de publicatie 'Rijkswaterstaat en 
ruimtelijke plannen van gemeenten'(oktober 2015) staan de onderwerpen die voor 
Rijkswaterstaat belangrijk zijn. Aangezien geen van de belangen van Rijkswaterstaat in het 
plan betrokken zijn, is vooroverleg met deze dienst niet vereist.

Defensie
Bij brief van 16 februari 2012 wordt aangegeven dat binnen het Ministerie van Defensie de 
behartiging van ruimtelijke plannen uitgevoerd wordt door de Dienst Vastgoed Defensie. Het 
gaat hierbij om militaire terreinen (direct ruimtebeslag), het beheer van diverse zoneringen, 
brandstofleidingen, verstoringsgebieden, laagvliegroutes en -gebieden (indirect ruimtebeslag). 
De belangen die door het Ministerie van Defensie worden bewaakt, spelen in het voorliggend 
plan geen rol. Vooroverleg met de Dienst Vastgoed Defensie (Directie noord) is niet vereist.

Ministerie van Economische Zaken
Bij brief van 6 maart 2012 wordt aangegeven dat gemeentelijke bestemmingsplannen die een 
relatie hebben met rijksinpassingsplannen op het terrein van energie-infrastructuur gemeld 
moeten worden bij het Ministerie van Economische Zaken (destijds nog het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Het onderhavige bestemmingsplan heeft geen 
raakvlakken met de energie-infrastructuur, waardoor vooroverleg met dit ministerie niet 
vereist is.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft in juli 2016 een uitzonderingslijst opgesteld van categorieën 
bestemmingsplannen en projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet 
noodzakelijk is. In dit geval is er sprake van een plan die niet onder de uitzonderingslijst valt. 
Conform het door de provincie Overijssel gehanteerde beleid is het plan voor vooroverleg 
verzonden aan de provincie Overijssel. De provincie heeft in haar reactie aangegeven zij een 
aantal onderdelen nog graag verwerkt ziet in het bestemmingsplan. Dit betreft de vraag of en 
hoe het gekapte bos gecompenseerd wordt en dat zij de benodigde ontheffingen ten aanzien 
van de veldspitsmuis, vleermuis en stikstofdepositie in het bestemmingsplan terug wenst te 
zien. Tenslotte wordt aangegeven dat de tekst van de toelichting nog dient te worden 
aangevuld ten aanzien van de te verrichten investeringen in het klooster (koppeling met 
woningbouwplan). Het ontwerp-bestemmingsplan is op de betreffende onderdelen aangepast 
en aangevuld naar aanleiding van de opmerkingen.   

Waterschap Vechtstromen
Op 8 september 2017 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het 
waterschap Vechtstromen. Uitkomst hiervan is dat de normale procedure dient te worden 
doorlopen. Er is contact opgenomen met het waterschap om te bepalen of en welke 
compenserende maatregelen er vereist zijn in verband met de woningbouwontwikkeling. Op 
basis van het overleg zijn de te nemen maatregelen bepaald. Het waterschap geeft, met 
inachtneming van de te nemen maatregelen, een positief advies ten aanzien van het plan. 
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7.2  Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van vanaf 14 maart 2018 gedurende zes 
weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 6 reacties (ingediend door 5 
reclamanten) ingekomen. De beantwoording van de inspraakreactienota is weergegeven in de 
reactienota inspraakreacties bestemmingsplan 'Sibculo, woningbouw Kloosterterrein'. 

7.3  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van ......... voor een periode van zes weken 
ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten aanzien van 
dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging zijn ......... 
zienswijzen binnengekomen. 
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Verkennend bodemonderzoek
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Sibculo

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 19 juli 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: http://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/bodem/bodem/uitleg-gebruik/.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 425 24 23.

 

Locatie: Op De Akker I

Locatie
Adres SIBCULO

Locatiecode AA016001962

Locatienaam Op De Akker I

Plaats Hardenberg

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV016001962

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Overijssel

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie

Verkennend onderzoek NEN 5740 Op De Akker I Eco Reest B.V.

01-03-1987 Indicatief onderzoek Op De Akker I Grontmij Milieu Gt1.241

01-11-1991 Indicatief onderzoek Op De Akker I Heidemij Advies 634/EA91/D251/43819

30-12-1995 Verkennend onderzoek NVN 5740 Op De Akker I Eco Reest B.V. 95-12-009

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien je fouten of onvolkomenheden in de
rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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BIJLAGE 3 



T.a.v. Van der Poel BV
Industrieweg 20

Datum: 04-Aug-2017

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Jul-2017

Kloosterstraat te Sibculo

171297
2017099674/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kloosterstraat te Sibculo

1 2 3 4

Van der Poel BV 1/2

171297

Analysecertificaat

04-Aug-2017/09:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017099674/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.7% (m/m) 92.7 86.6 97.3Droge stof

S 6.8% (m/m) ds 2.0 5.5 <0.7Organische stof

Q 93.1% (m/m) ds 97.9 94.4 99.2Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.11 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 12mg/kg ds 10 13 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

28mg/kg ds 6.1 13 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S
1)

49mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

mp 4,5,6,8,9,10,11 0-0,5m -mv, 4: 0-50, 5: 0-50, 6: 0-50, 9: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 08: 0-50

mp 7 0-0,5m -mv, 7: 0-50

mp 1,2,3,12 tm 16 0-0,5m -mv, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50,

mp 1,3,4 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 9651048

9651047

9651046

9651045

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Kloosterstraat te Sibculo

1 2 3 4

Van der Poel BV 2/2

171297

Analysecertificaat

04-Aug-2017/09:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Jul-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017099674/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)2)2)

0.35mg/kg ds 0.35 0.37 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

mp 4,5,6,8,9,10,11 0-0,5m -mv, 4: 0-50, 5: 0-50, 6: 0-50, 9: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 08: 0-50

mp 7 0-0,5m -mv, 7: 0-50

mp 1,2,3,12 tm 16 0-0,5m -mv, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50,

mp 1,3,4 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200, 9651048

9651047

9651046

9651045
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017099674/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

mp 4,5,6,8,9,10,11 0-0,5m -mv, 4: 0-50, 5: 0-50, 6 9651045 11  0  50 0534155511

 9651045 08  0  50 0534155514

 9651045 4  0  50 0534156223

 9651045 9  0  50 0534155513

 9651045 10  0  50 0534155510

 9651045 5  0  50 0534155517

 9651045 6  0  50 0534155518

mp 7 0-0,5m -mv, 7: 0-50 9651046 7  0  50 0534155515

mp 1,2,3,12 tm 16 0-0,5m -mv, 01: 0-50, 02: 0-50, 9651047 01  0  50 0534156211

 9651047 15  0  50 0534155507

 9651047 14  0  50 0534155508

 9651047 03  0  50 0534156215

 9651047 13  0  50 0534155509

 9651047 16  0  50 0534155504

 9651047 12  0  50 0534155512

 9651047 02  0  50 0534156213

mp 1,3,4 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 0 9651048 01  50  100 0534156209

 9651048 01  100  150 0534156210

 9651048 01  150  200 0534156212

 9651048 03  50  100 0534156218

 9651048 03  100  150 0534156219

 9651048 03  150  200 0534156220

 9651048 4  50  100 0534156222

 9651048 4  100  150 0534156221

 9651048 4  150  200 0534155516
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017099674/1
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Opmerking 1)

Humusachtige verbindingen aangetoond.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017099674/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9651045
Certificate no.: 2017099674
Sample description.: mp 4,5,6,8,9,10,11 0-0,5m -mv, 4: 0-50, 5: 0-50, 6
 V
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T.a.v. Van der Poel BV
Industrieweg 20

Datum: 15-Aug-2017

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Aug-2017

Kloosterstraat te Sibculo

171297
2017103473/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kloosterstraat te Sibculo

1

Van der Poel BV 1/2

171297

Analysecertificaat

15-Aug-2017/11:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Aug-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017103473/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 96µg/LBarium (Ba)

S 0.26µg/LCadmium (Cd)

S 2.5µg/LKobalt (Co)

S 6.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 4.6µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 52µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 2, 02-1: 150-250 9662612

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Aug-2017

M: MCERTS erkend



Kloosterstraat te Sibculo

1

Van der Poel BV 2/2

171297

Analysecertificaat

15-Aug-2017/11:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Aug-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017103473/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 2, 02-1: 150-250 9662612
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KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Aug-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017103473/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

2, 02-1: 150-250 9662612 1  150  250 0691760617

 9662612 1  150  250 0800609235
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017103473/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017103473/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Van der Poel BV
Industrieweg 20

Datum: 18-Sep-2017

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-Sep-2017

Kloosterstraat te Sibculo

171297
2017119203/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kloosterstraat te Sibculo

1

Van der Poel BV 1/2

171297

Analysecertificaat

18-Sep-2017/12:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Sep-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017119203/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.3% (m/m)Droge stof

S 1.2% (m/m) dsOrganische stof

98.5% (m/m) dsGloeirest

S 4.5% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S <20mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

1 mp 2 en 16 0,5-2,0 m -mv, 02 (2): 50-100, 02 (2): 100-150, 02 (2): 150-200, 16(2): 50-100, 16(2): 10 9710286

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Sep-2017

M: MCERTS erkend



Kloosterstraat te Sibculo

1

Van der Poel BV 2/2

171297

Analysecertificaat

18-Sep-2017/12:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Sep-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017119203/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 mp 2 en 16 0,5-2,0 m -mv, 02 (2): 50-100, 02 (2): 100-150, 02 (2): 150-200, 16(2): 50-100, 16(2): 10 9710286

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-Sep-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017119203/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

mp 2 en 16 0,5-2,0 m -mv, 02 (2): 50-100, 02 (2): 9710286 02 (2)  50  100 0534155617

 9710286 02 (2)  100  150 0534155616

 9710286 02 (2)  150  200 0534155618

 9710286 16(2)  50  100 0534155623

 9710286 16(2)  100  150 0534155613

 9710286 16(2)  150  200 0534155612

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017119203/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017119203/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



BIJLAGE 4 



171297

Kloosterstraat te Sibculo

28‐07‐2017

Van der Poel BV

2017099674

31‐07‐2017

04‐08‐2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

5,5 0,7

2 2

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 86,6 86,6 97,3 97,3

% (m/m) ds 5,5 5,5 <0,7 0,49

% (m/m) ds 94,4 99,2

% (m/m) ds <2,0 1,4 <2,0 1,4

Metalen

mg/kg ds <20 54,25 <20 54,25

mg/kg ds <0,20 0,2076 ‐ <0,20 0,241 ‐

mg/kg ds <3,0 7,383 ‐ <3,0 7,383 ‐

mg/kg ds <5,0 6,462 ‐ <5,0 7,241 ‐

mg/kg ds <0,050 0,0489 ‐ <0,050 0,0502 ‐

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds <4,0 8,167 ‐ <4,0 8,167 ‐

mg/kg ds 13 19,22 ‐ <10 11,02 ‐

mg/kg ds <20 30,51 ‐ <20 33,22 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 3,818 <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 6,364 <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 6,364 <5,0 17,5

mg/kg ds <11 14 <11 38,5

mg/kg ds 13 23,64 <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 7,636 <6,0 21

mg/kg ds <35 44,55 ‐ <35 122,5 ‐

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0089 ‐ 0,0049 0,0245 ‐

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,05 0,05 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,37 0,365 ‐ 0,35 0,35 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 9651047 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 9651048 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

mp 1,2,3,12 tm 16 0‐0,5m ‐mv, 01: 0‐50, 02: 0‐50,03: 0‐50, 12: 0‐50, 13: 0‐50, 14: 0‐50, 15: 0‐50,

mp 1,3,4 0,5‐2,0 m ‐mv, 01: 50‐100, 01: 100‐150, 01: 150‐200, 03: 50‐100, 03: 100‐150, 03: 150‐200,

‐

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monster

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



171297

Kloosterstraat te Sibculo

28‐07‐2017

Van der Poel BV

2017099674

31‐07‐2017

04‐08‐2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

6,8 2

2 2

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 89,7 89,7 92,7 92,7

% (m/m) ds 6,8 6,8 2 2

% (m/m) ds 93,1 97,9

% (m/m) ds <2,0 1,4 <2,0 1,4

Metalen

mg/kg ds <20 54,25 <20 54,25

mg/kg ds <0,20 0,1974 ‐ <0,20 0,241 ‐

mg/kg ds <3,0 7,383 ‐ <3,0 7,383 ‐

mg/kg ds <5,0 6,213 ‐ <5,0 7,241 ‐

mg/kg ds <0,050 0,0484 ‐ 0,11 0,158 *

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds <4,0 8,167 ‐ <4,0 8,167 ‐

mg/kg ds 12 17,35 ‐ 10 15,74 ‐

mg/kg ds <20 29,61 ‐ <20 33,22 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 3,088 <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 5,147 <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 5,147 <5,0 17,5

mg/kg ds 15 22,06 <11 38,5

mg/kg ds 28 41,18 6,1 30,5

mg/kg ds <6,0 6,176 <6,0 21

mg/kg ds 49 72,06 ‐ <35 122,5 ‐

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0072 ‐ 0,0049 0,0245 ‐

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐ 0,35 0,35 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 9651045 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 9651046 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

Monster

mp 4,5,6,8,9,10,11 0‐0,5m ‐mv, 4: 0‐50, 5: 0‐50, 6: 0‐50, 9: 0‐50, 10: 0‐50, 11: 0‐50, 08: 0‐50

mp 7 0‐0,5m ‐mv, 7: 0‐50

‐

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



171297

Kloosterstraat te Sibculo

13‐09‐2017

Van der Poel BV

2017119203

13‐09‐2017

18‐09‐2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

1,2

4,5

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 88,3 88,3

% (m/m) ds 1,2 1,2

% (m/m) ds 98,5

% (m/m) ds 4,5 4,5

Metalen

mg/kg ds <20 41,33

mg/kg ds <0,20 0,2321 ‐

mg/kg ds <3,0 5,798 ‐

mg/kg ds <5,0 6,667 ‐

mg/kg ds <0,050 0,0483 ‐

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds <4,0 6,759 ‐

mg/kg ds <10 10,53 ‐

mg/kg ds <20 29,47 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 ‐

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 9710286 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

mp 2 en 16 0,5‐2,0 m ‐mv, 02 (2): 50‐100, 02 (2):100‐150, 02 (2): 150‐200, 16(2): 50‐100, 16(2): 10

‐

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monster

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



171297

Kloosterstraat te Sibculo

07‐08‐2017

Van der Poel BV

2017103473

09‐08‐2017

15‐08‐2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 96 96 * 20 50 338 625

µg/L 0,26 0,26 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 2,5 2,5 ‐ 2 20 60 100

µg/L 6 6 ‐ 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 153 300

µg/L 4,6 4,6 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L 52 52 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

1 9662612

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

2, 02‐1: 150‐250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kloost erst raat  t e  Sibculo
projectcode 1 7 1 2 9 7

datum 1 3 -0 9 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 7

0 1 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 0 9 7 .8 8
y 5 0 0 0 8 4 .6 1

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, neut raal 
bruin, geel, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, bruin, 
edelm an

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, grijs, sporen 
roest , edelm an

1

2

3

4

0 2 bosgrond, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 1 3 3 .8 4
y 5 0 0 0 5 9 .0 4

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker bruin, 
geel, edelm an

-50
grind, zeer grof, m at ig zandig, licht  
geel, bruin, edelm an

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  geel, bruin, zuigerboor

1

2

3

4

1

150

250250

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kloost erst raat  t e  Sibculo
projectcode 1 7 1 2 9 7

datum 1 3 -0 9 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 7

0 2  (2 ) bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker bruin, 
geel, edelm an

-50
grind, zeer grof, m at ig zandig, licht  
geel, bruin, edelm an

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  geel, bruin, zuigerboor

1

2

3

4

1

150

250250

50

100

0 3 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 0 8 0 .0 3
y 5 0 0 0 4 0 .7 7

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, licht  bruin, 
geel, sporen roest , edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  geel, grijs, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, grijs, edelm an

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
geel, grijs, edelm an

1

2

3

4

0 8 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwart , edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kloost erst raat  t e  Sibculo
projectcode 1 7 1 2 9 7

datum 1 3 -0 9 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 3  van 7

1 0 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 1 5 8 .3 1
y 5 0 0 0 4 3 .7 1

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwart , edelm an

1

1 1 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 0 9 9 .2 4
y 5 0 0 0 3 0 .5 9

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwart , edelm an

1

1 2 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 1 2 7 .1 2
y 5 0 0 0 7 5 .2 1

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwart , 
edelm an

1

1 3 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 1 1 0 .7 9
y 5 0 0 0 5 8 .0 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, geel, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kloost erst raat  t e  Sibculo
projectcode 1 7 1 2 9 7

datum 1 3 -0 9 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 4  van 7

1 4 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 0 8 4 .3 3
y 5 0 0 0 5 8 .1 0

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwart , 
edelm an

1

1 5 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 0 7 6 .3 0
y 5 0 0 0 6 8 .2 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, neut raal 
bruin, geel, edelm an

1

1 6 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 1 1 4 .8 9
y 5 0 0 0 8 3 .4 6

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwart , 
edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kloost erst raat  t e  Sibculo
projectcode 1 7 1 2 9 7

datum 1 3 -0 9 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 5  van 7

1 6 (2 ) bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker bruin, 
geel, edelm an

-50
zand, zeer grof, zwak silt ig, m at ig 
grindig, zwak hum eus, licht  geel, 
bruin, edelm an

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  geel, bruin, zuigerboor

1

2

3

4

1

150

250250

50

100

4 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 1 3 7 .6 2
y 5 0 0 0 0 4 .6 0

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwart , edelm an

-50
zand, m at ig grindig, zwak silt ig, 
m at ig grindig, licht  bruin, geel, 
edelm an

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  geel, grijs, sporen roest , 
edelm an

1

2

3

4

5 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 1 9 0 .9 1
y 5 0 0 0 3 6 .9 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwart , 
edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kloost erst raat  t e  Sibculo
projectcode 1 7 1 2 9 7

datum 1 3 -0 9 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 6  van 7

6 , m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 1 5 2 .7 9
y 5 0 0 0 4 7 .5 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwart , 
edelm an

1

7 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 1 5 9 .4 1
y 5 0 0 0 2 6 .1 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwart , m at ig baksteen, edelm an

1

9 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 7 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 4 0 1 4 2 .8 2
y 5 0 0 0 4 4 .2 9

0

50

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, licht  bruin, 
geel, edelm an

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )
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1 INLEIDING 

In opdracht van Buytenhof Planontwikkeling B.V. is een akoestisch onderzoek ingesteld naar 

de geluidbelasting door wegverkeerslawaai op de gevels woningen voor een bouwplan op 

een perceel ten noordoosten van de Kerkstraat te Sibculo, gemeente Hardenberg (zie 

situatie). 

Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens : 

- situatie met positie van de woningen van de opdrachtgever, 

- verkeersgegevens 2016 van de provincie Overijssel  

- verkeersgegevens prognose 2020 van de gemeente 

De situatie is weergegeven in de tekening in bijlage I. 

1.1 Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder 

Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van 

een bestemmingsplan of vaststelling van een Wro-procedure een akoestisch onderzoek te 

worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan de gevel van 

de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg/spoorweg en/of industrielawaai wordt 

ondervonden. Het onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming 

binnen de wettelijke geluidszone van de weg/spoorweg/industrieterrein gesitueerd is. De 

bestaande woning is ongewijzigd. 

 

Wegverkeer 

In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een 

wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel. 
 
Wettelijke geluidszones van wegen : 

Aantal rijstroken stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

200 m 

350 m 

350 m 

250 m 

400 m 

600 m 

 

De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 

Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg 

gerekend en vallen binnen de zone. De zone langs een weg omvat het gebied waarbinnen 

extra aandacht moet worden geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg. 

Binnen een zone moet worden gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent 

dat er bij nieuwe ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen 

van (individuele) bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het 

akoestische aspect van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan in 

een vroeg stadium worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden danwel of 

maatregelen nodig zijn om een akoestisch gunstig klimaat te creëren. 

 
De hiervoor genoemde zones gelden niet voor : 

 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2); 

 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2). 
De geplande woningen liggen in “stedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde 

geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de van Kloosterdijk en de 

N-341. 
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30 km uur wegen 

Volgens jurisprudentie blijkt een 30 km/uur weg in de beoordeling te moeten worden 

meegenomen, indien vooraf aangenomen had kunnen worden dat deze weg een 

geluidbelasting veroorzaakt die hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB). De 

toetsing moet worden uitgevoerd in verband met een belangenafweging in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening. Deze belangenafweging moet altijd worden gemaakt bij het 

wijzigen van een bestemmingsplan, in dit geval voor de Kerkstraat. De Grachtstraat is 

volgens de gemeente verwaarloosbaar. 

1.2 Grenswaarden 

Voor een belangenafweging worden de 30 km/uur wegen op dezelfde wijze getoetst als 

wegen met een zone. 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning t.g.v. 

een weg bedraagt 48 dB. 

Onder bepaalde voorwaarden kan, indien voor een bouwplan een bestemmingsplanwijziging 

noodzakelijk is, door B & W een ontheffing worden verleend tot een hogere grenswaarde 

van maximaal 63 dB in “stedelijk” gebied. Om een hogere grenswaarde aan te kunnen 

vragen moet worden voldaan aan twee voorwaarden : 

- de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare 

gevelbelasting, in dit geval 63 dB (art 83 lid 1 van de Wgh), 

- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling 

van de hogere grenswaarden. 

 

De gemeente Hardenberg heeft geen geluidbeleid en volgt de Wet geluidhinder. Voor het 

verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de procedure 

gevolgd. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch onderzoek. 

1.3 Berekening geluidbelasting 

De op de woning invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een rekenmodel, 

volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012, standaard-methode I of II. In deze 

situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de rekenmethode II. 

Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het 

aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en 

de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten (geplande woninggevels). 
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2 GELUIDBELASTING WEGVERKEERSLAWAAI 

2.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van 

de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over minimaal 10 jaar 

(2027). 

De weg- en verkeersgegevens van de N341 zijn afkomstig van telgegevens uit het jaar 2016 

van de provincie Overijssel zoals opgenomen in bijlage I. De weg- en verkeersgegevens van 

de Kloosterdijk en Kerkstraat zijn afkomstig van de gemeente Hardenberg (prognose 2020) 

zoals opgenomen in bijlage I. 

Voor het jaar 2027 is gerekend met een autonome groei van gemiddeld 1 % per jaar. 

 

TABEL I : overzicht weg- en verkeersgegevens 

Omschrijving N-341 west N-341 oost Kloosterdijk Kerkstraat 

- etmaalintensiteit weekd. 2016 (telling) 

- etmaalintensiteit weekd 2020 (progn.) 

- etmaalintensiteit weekdag 2027 

- dag/avond/nachtuurintensiteit % 

- percentage lichte motorvoertuigen 

- percentage middelzw vrachtwagens 

- percentage zware vrachtwagens 

- wettelijke rijsnelheid km/uur 

- wegdek 

6727 

- 

7505 

6.75/2.65/1.05

86.3 

7.8 

5.9 

80 

DAB 

5918 

- 

6603 

6.76/2.65/1.04

85.3 

8.5 

6.3 

80 

DAB 

- 

1730 

1855 

6.97/3.03/0.52 

95.12/96.07/97.49 

3.61/2.91/1.15 

1.27/1.02/1.36 

50 

DAB 

- 

1303 

1400 

6.97/3.03/0.53 

95.54/97.22/98.24

2.56/2.06/0.81 

0.9/0.73/0.96 

30 

klinkers keper 

2.2 Berekening geluidbelasting 

Berekend is de invallende geluidbelasting LDEN bij de geplande woning, dat is de gemiddelde 

geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode. 

 

Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurd volgens de Wgh per weg. 

Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de 

berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd 

(i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) met : 

- 5 dB voor wegen met een wettelijke maximum snelheid tot 70 km/uur. 

- 2 dB voor wegen met een wettelijke maximum snelheid van 70 km/uur en hoger. 

 

De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift 

geluidhinder 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder, methode II. De geluidbelasting is 

berekend op een waarneemhoogte van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld. 

In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V.4.10) zijn schematisch opgenomen : 

- de weg met intensiteiten, 

- de woning en de gebouwen, objecten en verharde bodemgebieden, 

- waarneempunten met een waarneemhoogte van 1.5 m boven de vloer op een hoogte 

van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld. 

Voor de rekeninvoergegevens en resultaten wordt verwezen naar de berekening in bijlage I. 
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2.3 Resultaten en toetsing 

De geluidbelasting t.g.v. de N-341, Kloosterdijk en Kerkstraat bedraagt maximaal 

respectievelijk 46, 32 en 33  dB en is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

Daarmee is er voor de woningen in het plan sprake van een goed woon- en leefklimaat voor 

het aspect wegverkeerslawaai. 

Ing. Wim Buijvoets.
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 Bijlage I 

 Tekening, gegevens provincie en gemeente 

 gegevens rekenmodel 
 



Wim
Lijn

Wim
Tekstvak
kortste afstand 128 m



Wim
Tekstvak
gegevens uit Atlas van Overijssel

Wim
Tekstvak
wegvak Sibculo-Kloosterhaar



Wim
Tekstvak
wegvak N36 - Sibculo



 
(snelheid is hier 50 km/h ipv 30) 

 





rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke Wim
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door Wim op 19-5-2017

Laatst ingezien door Wim op 9-6-2017
Model aangemaakt met Geomilieu V4.10
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4,5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D))

1 Kloosterstraat (N36 - Sibculo)      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  80  80  80 --  80
2 Kloosterstraat (Kloosterhaar - Sibculo)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  80  80  80 --  80
3 Kloosterdijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50
4 Kerkstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D)

1  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80 --   6603,00   6,76   2,65   1,04 -- --
2  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80 --   6603,00   6,75   2,65   1,05 -- --
3  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1855,00   6,97   3,03   0,52 -- --
4  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1400,00   6,97   3,03   0,52 -- --
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D)

1 -- -- --  85,30  85,30  85,30 --   8,40   8,40   8,40 --   6,30   6,30   6,30 -- -- -- -- --    380,75
2 -- -- --  86,30  86,30  86,30 --   7,80   7,80   7,80 --   5,90   5,90   5,90 -- -- -- -- --    384,64
3 -- -- --  95,12  96,07  97,49 --   3,61   2,91   1,15 --   1,27   1,02   1,36 -- -- -- -- --    122,98
4 -- -- --  96,54  97,22  98,24 --   2,56   2,06   0,81 --   0,90   0,73   0,96 -- -- -- -- --     94,20
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k

1    149,26     58,58 --     37,49     14,70      5,77 --     28,12     11,02      4,33 --   81,54   91,06   96,39  103,49  109,11
2    151,01     59,83 --     34,76     13,65      5,41 --     26,30     10,32      4,09 --   81,36   90,87   96,20  103,32  109,07
3     54,00      9,40 --      4,67      1,64      0,11 --      1,64      0,57      0,13 --   76,04   83,21   89,72   94,91  101,19
4     41,24      7,15 --      2,50      0,87      0,06 --      0,88      0,31      0,07 --   82,16   86,73   94,51   94,13   97,42
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500

1  105,28   98,42   87,64   77,47   86,99   92,33   99,42  105,05  101,21   94,35   83,57   73,41   82,93   88,26   95,36
2  105,24   98,37   87,56   77,30   86,81   92,14   99,26  105,01  101,18   94,31   83,50   73,28   82,79   88,12   95,24
3   97,78   91,02   81,46   72,12   79,19   85,52   91,07   97,50   94,06   87,30   77,53   64,17   70,97   76,91   83,34
4   90,78   85,68   79,98   78,22   82,66   90,14   90,35   93,71   87,01   81,89   75,77   70,07   74,45   81,11   82,66
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

1  100,98   97,15   90,29   79,51 -- -- -- -- -- -- -- --
2  100,99   97,15   90,29   79,48 -- -- -- -- -- -- -- --
3   89,82   86,32   79,54   69,47 -- -- -- -- -- -- -- --
4   85,99   79,20   74,08   67,30 -- -- -- -- -- -- -- --
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

1      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

1 Kloosterstraat (N36 - Sibculo) 0,00
2 Kloosterstraat (Kloosterhaar - Sibculo) 0,00
3 verharding 0,00
4 verharding 0,00
5 verharding 0,00

6 verharding 0,00
7 verharding 0,00
8 verharding 0,00
9 verharding 0,00
10 verharding 0,00
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

1 gebouw     8,00      0,70 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 gebouw     5,50      0,70 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 gebouw     7,50      1,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 gebouw     5,50      1,70 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 gebouw     5,50      1,70 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 gebouw     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 gebouw     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 bouwvlak nieuwe woning     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 bouwvlak nieuwe woning     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 8k

1 0,80
2 0,80
3 0,80
4 0,80
5 0,80

6 0,80
7 0,80
8 0,80
9 0,80
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H

1 --
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Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onder-
zoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belan-
gen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belangheb-
benden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van 
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoeks-
locatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. De gebruikte informatie omtrent verspreiding van 
soorten is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden of op enige andere 
wijze openbaar gemaakt worden. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke be-
slissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.  
 
In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de 
ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet natuurbescherming, dan wel inzichten hieromtrent zijn 
gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de 
quickscan opnieuw te toetsen. 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Buytenhof Planontwikkeling opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 

quickscan flora en fauna aan de Kerkstraat (ong.) te Sibculo. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een herontwikkeling. 

 

De quickscan flora en fauna heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en 

diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde 

status hebben en die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. 

Tevens is beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000 gebieden, 

houtopstanden die middels de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uit-

maken van het Natuurnetwerk Nederland. 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 

van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-

gisch onderzoek. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (± 4,3 ha) ligt aan de Kerkstraat (ong.), gelegen aan de oostzijde van de be-

bouwde kom van Sibculo. In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergege-

ven.  

 

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 22G (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten 

van het midden van de onderzoekslocatie X = 240.160, Y = 500.050.  

 

 
Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.  

De onderzoekslocatie betreft een bos met enkele open plekken aan de westzijde van Sibculo. Het 

terrein bevat veel reliëf met een hoogteverschil van meer dan 3,5 - 4,0 meter binnen de onderzoeks-

locatie. Het hoogste punt van de onderzoekslocatie bevindt zich zuidelijk op een heuvel waar boven-

op een kloostertuin is gelegen. Het laagste punt betreft een open plek noordelijk gelegen op de on-

derzoekslocatie. De open plek is aan alle zijdes omringd door een zandwal waarop naast loofbos ook 

de grove den op groeit. Door de gehele onderzoekslocatie lopen wandelpaden. 

 

Ten noorden van de onderzoekslocatie is een begraafplaats met daarachter een zandafgraving. De 

zandafgraving bevat water waardoor het getypeerd kan worden als een waterplas. Ten westen en ten 

zuiden van de onderzoekslocatie is bebouwing in de vorm van woonhuizen met tuin. Ten oosten van 

de onderzoekslocatie bevind zich een agrarische landschap met enkele vennen en boerderijen. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-

ren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens 

het veldbezoek. 
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie met plangebied en directe omgeving. 

 
Figuur 3. Wandelpad centraal op on-

derzoekslocatie. 

 

 
Figuur 4. Grens tussen bos en woon-

wijk. 

 
Figuur 5. Pad tussen bos en klooster-

tuin. 

 
Figuur 6. Hoogteverschil tussen bos en 

centraal gelegen open plek. 

 
Figuur 7. Centraal gelegen open gras-

land. 

 
Figuur 8. Lager gelegen bos centraal 

op onderzoekslocatie. 
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2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 

 

De initiatiefnemer is voornemens woningen op de onderzoekslocatie te realiseren, genaamd ‘Kloos-

terwonen’. In figuur 9 is de toekomstige inrichting weergegeven. Voor het onderzoeksgebied is een 

ruimer gebied aangehouden dan de daadwerkelijke bouwlocatie.  

 

Ten behoeve van ingreep zal ± 1,5 ha bos ter hoogte van de nieuwbouw woningen worden verwij-

derd. Rondom de bebouwing zal een bufferstrook van enkele meters worden behouden. De bodem 

wordt binnen de onderzoekslocatie enkele meters afgegraven dit om een geleidelijke overgang van 

hoog naar laag te ontwikkelen. Vanuit de zuidwestelijke hoek zal een nieuwe straat de nieuwbouwwijk 

verbinden met de Kerkstraat.  

 

 

 

  

 
Figuur 9. Toekomstige inrichting 



 

Rapport 3902.001 versie D1  Pagina 5 van 23 

3 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 

deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 

beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 

 

Het veldbezoek is afgelegd op 7 april 2017. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, 

alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aan-

wezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  

 

Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 

judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-

zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Overijssel. Actuele ver-

spreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opge-

vraagd. 

 

De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en 

betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen 

inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meer-

dere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.  
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4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 

 

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 

op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 

potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soort-

groepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel 

een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:  

 

 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het 

behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maat-

schappelijke functies; 

 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waarde-

volle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhisto-

rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt gro-

tendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mo-

gelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én 

voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen 

waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag. 

 

4.1 Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng 

beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden verme-

den.  

 

In bijlage 1 worden dit artikel nader toegelicht.  

 

4.2 Soortenbescherming 

 

Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijf-

plaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt 

beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt 

geacht.  

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.  
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4.3 Gebiedenbescherming 

 
Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of 

er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden 

behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.  

 
4.3.1 Natura 2000 

 
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 

en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en 

fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland 

ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 

miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Euro-

pese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 

2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. 

 
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheer-

plan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is 

steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat 

particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrok-

kenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschap-

pen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Ne-

derlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000). 

 
Het is krachtens de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten 

projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudings-

doelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van 

soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de 

soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (artikel 2.7, lid 2).  

Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strik-

te voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergun-

ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en 

afgegeven worden door de  desbetreffende provincie.  

 
4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na-

tuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied. 

 
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:  
 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

 gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee; 

 alle Natura 2000-gebieden. 
 
Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 

zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 

genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-



 

Rapport 3902.001 versie D1  Pagina 8 van 23 

werk behoren. De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Neder-

land loopt via het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  

 
4.4 Houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 

als doel om het aanwezige  areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 

zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 

meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel V) word de regels nader 

toegelicht.  

 

Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescher-

ming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 

Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling 

aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de 

houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na 

het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te plan-

ten. Er  geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in 

het kader van natuurbeheer en natuurbehoud. 

 

Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de 

herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrek-

king tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan 

wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceels-

gronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de 

andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend 

worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde 

gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen 

en een wijze van herplanten.   
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 

 

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 

van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 

om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 

dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met versprei-

dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-

men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en ver-

blijfplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen 

plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In hoofd-

stuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.  

 

5.1.1 Vogels 

 

5.1.2 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 

 

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voort-

planting in gebruik zijn. Volgens de verspreidingsgegevens van het NDFF in combinatie met het habi-

tat kunnen dit binnen de onderzoekslocatie de volgende vogelsoorten zijn: kerkuil, steenuil, roek, bui-

zerd, havik, ransuil en sperwer. Van deze soorten kunnen de steenuil en de kerkuil op voorhand wor-

den uitgesloten. Deze soorten broeden namelijk in schuren, holtes in wilgen/fruitbomen en grote nest-

kasten en deze zijn niet binnen het onderzoeksgebied aanwezig. 

 

Het veldbezoek is uitgevoerd in de begin van de lente, toen er sprake was van een lage dichtheid van 

het blad. Hierdoor konden de boomtoppen goed worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van nes-

ten. Binnen en nabij de onderzoekslocatie zijn geen nesten waargenomen die in gebruik kunnen zijn 

door de buizerd, roek of havik. Tijdens het veldbezoek is er gelet op sporen zoals prooiresten, braak-

ballen, mest en veren van de buizerd, havik, ransuil en sperwer, deze zijn niet waargenomen. Roeken 

broeden in kolonies, met meerdere nesten dicht op elkaar in de boomtoppen, hier was op de onder-

zoekslocatie geen sprake van. Door de afwezigheid van geschikte broedlocaties is het uitgesloten dat 

de buizerd, havik of roek broedt binnen of nabij de onderzoekslocatie. Een overtreding op de Wet 

natuurbescherming ten aanzien van de buizerd, havik en roek is niet te verwachten. 

 

Volgens de broedschatting van SOVON (vogelatlas.nl) zijn er broedgevallen bekend van de ransuil en 

sperwer nabij de onderzoekslocatie. Binnen het bosgebied zullen de meer gesloten delen geschikt 

zijn voor de sperwer en ransuil om te broeden. Op en rond de onderzoekslocatie zijn tijdens het veld-

bezoek geen nesten waargenomen, ook zijn er geen sporen aangetroffen in de vorm van braakballen, 

prooiresten, mest of veren. Gelet op het ontbreken van sporen en geschikte voortplantingsplaatsen is 

het niet te verwachten dat de sperwer of ransuil broedt binnen of nabij de onderzoekslocatie. 

 

5.1.3 Overige broedvogels 

 

De beplanting op de onderzoekslocatie kan broedgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals 

de  bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, braamsluiper, fitis, goudhaan, groenling, houtduif, 

heggenmus, koolmees, kruisbek, kuifmees, matkop, pimpelmees, roodborst, tjiftjaf, winterkoning en 

zwartkop. De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen jaarrond is beschermd, zijn 

voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en 

zwarte kraai  (zie hoofdstuk 6). 
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5.2 Vleermuizen 

 

Volgens de verspreidingsgegevens van de NDFF is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van 

Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: laatvlieger, gewone dwergvleer-

muis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis, rosse vleermuis, meervleermuis en gewone grootoor-

vleermuis. 

 

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd, waardoor uitgesloten kan worden dat er verblijfplaatsen 

van gebouwbewonende vleermuizen zoals de laatvlieger, meervleermuis en de gewone dwergvleer-

muis aanwezig zijn. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van een vaste verblijf-

plaats is voor deze vleermuizen niet aan de orde.  

 

De aanwezige bomen op de onderzoekslocatie zijn onderzocht op holtes, spleten en/of loshangend 

schors, wat kan dienen als potentiële vaste rust- en verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. 

Op meerdere locaties zijn geschikte holtes, spleten en loshangend schors waargenomen (figuur 

10,11). Het is daarom niet uit te sluiten dat boombewonende vleermuizen een vaste rust of verblijf-

plaats hebben binnen de onderzoekslocatie (zie hoofdstuk 6). 

 

 
Figuur 10. Boomholte 

 
Figuur 11. Boomspleet 

 

  



 

Rapport 3902.001 versie D1  Pagina 11 van 23 

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Naast de onderzoekslocatie bevindt zich een woonwijk met tuinen. Eventuele verblijfplaatsen hierin 

ondervinden door de aard van de ingreep, geen directe hinder van de ingreep op de onderzoeksloca-

tie. Indirecte hinder in de vorm van verstoorde aanvliegroutes kunnen voorkomen worden (zie hoofd-

stuk 6). 

 

Foerageerhabitat 

De open plekken op de onderzoekslocatie zullen, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen 

worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ge-

wone grootoorvleermuis en mogelijk de rosse vleermuis om te foerageren. De ingreep kan mogelijke 

leiden tot verlies van foerageermogelijkheden door het verstoren van vliegroutes en foerageerhabitat 

(figuur 10). Het is niet uit te sluiten dat vleermuizen gebruik maken van de foerageergebieden binnen 

de onderzoekslocatie (zie hoofdstuk 6). 

 

Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 

beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Door de herin-

richting van de onderzoekslocatie worden potentiele vliegroutes langs de huidige wandelpaden ver-

stoord (zie hoofdstuk 6).  

 

 

  

 
Figuur 12. Mogelijke vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen binnen de onderzoekslocatie. 
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5.3 Streng beschermde zoogdieren 

 

Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt 

een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in 

streng beschermde en minder streng beschermde soorten. 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in de afgelopen 5 jaar binnen enkele kilometers 

van de onderzoekslocatie bewoningssporen van de volgende streng beschermde grondgebonden 

zoogdieren waargenomen: veldspitsmuis, waterspitsmuis, das en eekhoorn. 

 

Eekhoorn 

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de eekhoorn. De hoge bomen op de onderzoekslo-

catie konden door het ontbreken van bladerdek goed worden onderzocht op de aanwezigheid van 

nesten, deze zijn op meerdere locaties aangetroffen. Ook is tijdens het veldbezoek een eekhoorn 

waargenomen (figuur 13). De aanwezigheid van vaste- rust of verblijfplaatsen van de eekhoorn is 

hiermee vastgesteld (zie hoofdstuk 6).   

 

 

  

 
Figuur 13. Eekhoorn in grove den ten zuiden van de grote open plek op de onderzoekslocatie. 
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Das 

De das komt volgens de verspreidingsgegevens voor in de omgeving. De onderzoekslocatie is door 

de aanwezigheid van reliëf en schuilmogelijkheden geschikt als vaste rust- en verblijfplaats door das-

sen. Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eet-

sporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de 

onderzoekslocatie door de das. Tijdens het veldbezoek zijn twee holen aangetroffen. Deze zijn aan 

de binnenzijde geïnspecteerd, beide holen zijn toe te kennen aan konijnen. De ingangen zijn vrij 

breed, maar de pijpen zijn te smal voor een das. Volgens waarnemingen van het NDFF is de das in 

2001 op 600 meter afstand van de onderzoekslocatie waargenomen. Een meer recentere waarne-

ming in 2007 was gelegen op ± 2 km van de onderzoekslocatie. Beide waarnemingen bevonden zich 

binnen het agrarische landschap, gelegen ten zuidoosten van de onderzoekslocatie. Dassen zullen 

eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen agrarisch landschap en de daarop aansluitend 

natuurgebied. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan 

de orde. 

 

Veldspitsmuis 

In september 2011 is binnen de onderzoekslocatie, tijdens een veldonderzoek van de zoogdiervere-

niging, de veldspitsmuis ruim 30 keer waargenomen. Nesten van veldspitsmuizen bevinden  zich vlak 

onder de oppervlakte onder grasdekking of in een gang onder de grond.  De onderzoekslocatie is 

door zijn bos, overgangsvegetaties en open plek structuur geschikt als vaste rust- en verblijfplaats 

voor de veldspitsmuis. Het veldonderzoek van 2011 maakt dat de aanwezigheid van vaste rust- en 

verblijfplaatsen van de veldspitsmuis binnen de onderzoekslocatie reeds is vastgesteld. Het uitvoeren 

van een nieuw onderzoek naar de veldspitsmuis heeft geen toegevoegde waarde. De soort is lastig te 

vangen en het niet aantreffen geeft geen zekerheid dat de soort er niet voorkomt. Omdat de soort 

reeds is vastgesteld, en het habitat optimaal is, wordt er vanuit gegaan dat de veldspitsmuis gebruik 

maakt van de onderzoekslocatie (zie hoofdstuk 6). 

 

Waterspitsmuis 

De waterspitsmuis komt enkel voor langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand 

water met een behoorlijke ontwikkelde watervegetatie, binnen de onderzoekslocatie is hiervan geen 

sprake. Een overtreding op de Wet natuurbescherming ten aanzien van de waterspitsmuis is uit te 

sluiten. 

 

Overige soorten 

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het 

veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan 

redelijkerwijs worden uitgesloten. 

 

5.4 Licht beschermde zoogdieren 

 

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 

gaat daarbij om algemene soorten als konijn, haas, aardmuis, bunzing, bosmuis, dwergmuis, herme-

lijn, wezel, vos, egel, mol en rosse woelmuis. Door de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans 

dat holen van konijnen en muizen worden vergraven (zie hoofdstuk 6). 
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5.5 Reptielen, amfibieën en vissen 

 

Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn er in de afgelopen 5 jaar in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie de volgende streng beschermde reptielen waargenomen: adder, gladde 

slang en levendbarende hagedis.  

 

Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op 

de onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor de adder, levendbarende hagedis of de gladde 

slang aanwezig. In het nabijgelegen natuurgebied  “de Engbertsdijksvenen” zijn in de afgelopen 5 jaar 

28 waarnemingen van de adder, gladde slang en levendbarende hagedis. De Engbertsdijksvenen is 

een mozaïek van open water met veen- en heide gronden, dit maakt het natuurgebied een optimaal 

habitat voor de adder, gladde slang en levendbarende hagedis. Het ongeschikte habitat van de on-

derzoekslocatie in combinatie met de afstand tot optimaal habitat maakt dat een overtreding op de 

wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde reptielen is uit te sluiten. 

 

Amfibieën & vissen 

Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen op de onderzoekslocatie ontbreken zijn 

voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën en het voorkomen van vissen op de onderzoekslocatie 

uitgesloten.  

 

De onderzoekslocatie vormt mogelijk landhabitat voor amfibieën. Volgens de verspreidingsgegevens 

van de NDFF ligt de onderzoekslocatie in het verspreidingsgebied van de gewone pad, bruine kikker, 

poelkikker, en heikikker. De poelkikker en heikikker zijn streng beschermde diersoorten. 

 

Volgens waarnemingen van het NDFF zijn de heikikker en poelkikker waargenomen in het nabijgele-

gen natuurgebied  “de Engbertsdijksvenen”.  Tussen het natuurgebied en de onderzoekslocatie be-

vindt zich ± 700 meter agrarisch landschap en de provinciale weg de N341. Het is niet te verwachten 

dat de poel- of heikikker voorkomt binnen de onderzoekslocatie. Incidenteel kunnen algemene soor-

ten als bruine kikker en gewone pad vanuit de zandafgraving ten noorden van de onderzoekslocatie 

beschutting vinden tussen de beplanting en onder omgevallen bomen. Voor de mogelijk incidenteel te 

verwachten soorten geldt een algehele vrijstelling van de Wet natuurbescherming (zie hoofdstuk 6).  

 

5.6 Ongewervelden 

 

Libellen 

Voor libellen geldt dat water nodig is ter voortplanting. Gezien het ontbreken hiervan kan gesteld wor-

den dat deze soortgroep niet in staat is zich in de huidige situatie te vestigen.  

 

Dagvlinders 

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat. Bij het habitat is het 

belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt voldaan. Voor de beschermde 

soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan zeldzame waardplanten, die vaak al-

leen in natuurterreinen zijn te vinden. Geschikte waardplanten voor beschermde vlindersoorten als 

iepenpage (iep) en kleine ijsvogelvlinder (kamperfoelie) zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. 

De sleedoorn, waardplant voor de sleedoornpage is wel waargenomen binnen de onderzoekslocatie. 

Volgens de verspreidingsgegevens van het NDFF en de vlinderstichting valt de onderzoekslocatie 

niet binnen het verspreidingsgebied van de sleedoornpage. Het is uitgesloten dat er binnen de onder-

zoekslocatie geschikt habitat aanwezig is voor een (deel)populatie van een beschermde vlindersoort. 
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Overige soorten 

Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoorn, zijn  op 

de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op 

de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie. 

 

5.7 Vaatplanten 

 

De onderzoekslocatie bestaat uit bos en is een combinatie van droog en vochtig bos (beheertype: 

N16.01/N16.02). Het droge bos bevat bomen zoals wintereik, grove den en beuk. Het natte bos bevat 

boomsoorten zoals berk en zomereik. Tussen het natte en droge bos is een hoogte verschil van tus-

sen de 3,5 en 4 meter. De open plek noordelijk gelegen binnen de onderzoekslocatie ligt op het lage-

re terrein deel en bestaan uit kruidenrijk grasland met soorten zoals tormentil, braam en pitrus. De 

open plek zuidelijk gelegen op de onderzoekslocatie licht op het hoogste punt op het terrein en bevat 

voornamelijk een grasrijke pioniersvegetatie met verschillende ruigtesoorten zoals brandnetel, klaver, 

paardenbloem en boterbloem. De meeste beschermde vaatplanten en de daarbij horende specifieke 

groeiomstandigheden zijn zeldzaam en zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig.  
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6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 

 

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-

bodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming optreden of kan er sprake zijn van negatieve gevolgen 

voor door de wetgever vanuit natuurwetgeving beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschre-

ven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet natuurbescherming en 

overige natuurwetgeving en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder 

wordt beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing 

van de ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet 

mogelijk is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van vergunningen en ontheffingen.  

 

6.1 Broedvogels 

 

Voor de te verwachte soorten als de boomklever, boomkruiper, braamsluiper, fitis, glanskop, goud-

haan, koolmees, matkop, tjiftjaf en zwartkop, geldt dat deze zijn opgenomen onder artikel 3.5 van de 

Wet natuurbescherming. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren 

te beschadigen of te vernielen. Het gaat hier om vrij algemene broedvogels. Het bos dat wordt verwij-

derd is echter van aanzienlijke omvang, waardoor er voor de toetsing aan de wetgeving meer infor-

matie is benodigd omtrent het voorkomen van vogelsoorten uit artikel 3.5 Wet natuurbescherming. 

Aanvullend onderzoek wordt aanbevolen.  

 

Voor de overige broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien 

de bomen buiten het broedseizoen worden verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden 

met betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten 

te beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel wor-

den weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming 

wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de 

periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een 

broedgeval op het moment van ingrijpen. 

 

Met betrekking tot het verwijderen van de aanwezige bomen buiten het broedseizoen wordt geadvi-

seerd om ook het snoeiafval buiten het broedseizoen te verwijderen. Een grote stapel snoeiafval 

vormt namelijk een ideale broedlocatie voor kleine vogelsoorten als de winterkoning. Indien onver-

hoopt een dergelijke soort hierin tot broeden komt, mag het snoeiafval niet eerder worden verwijderd 

dan wanneer de jongen definitief zijn uitgevlogen. 

 

6.2 Vleermuizen 

 

Op de onderzoekslocatie zijn meerdere bomen geschikt als verblijfplaats voor boombewonende 

vleermuizen. Ook kunnen de wandelpaden dienst doen als vliegroutes en is het waarschijnlijk dat de 

openplekken worden gebruikt als foerageergebied. De kap van het bos zou in geval van aanwezig-

heid van vleermuizen kunnen leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming.  

 

Alle vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten 

van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Vleermuizen worden ook benoemd in 

Bijlage II van de conventie van Bonn. 

 

Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor vleermuizen, zal aanvullend onderzoek 

noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke functie van het gebied voor vleermuizen te kunnen vaststel-

len. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen stellen of overtredingen van de Wet natuurbe-
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scherming aan de orde zijn. De vleermuissoorten die onderzocht dienen te worden zijn gewone 

grootoorvleermuis, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. Een dergelijk aanvullend onderzoek 

dient te worden uitgevoerd conform het protocol voor vleermuisonderzoek (Netwerk Groene Bureaus, 

2013). Dit houdt in dat afhankelijk van de potentiële functies er in de periode april tot en met septem-

ber een aantal veldbezoeken uitgevoerd dient te worden. Vervolgens kan aan de hand van de onder-

zoeksresultaten worden vastgesteld of er overtredingen plaats zullen vinden bij de uitvoering van het 

project. 

 

Bij het aantreffen van verblijfplaatsen van vleermuizen is bij de voorgenomen werkzaamheden over-

treding van de Wet natuurbescherming naar verwachting niet te vermijden en is daarom een onthef-

fingsaanvraag aan de orde. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van een rust- of 

verblijfplaats behouden moeten worden en zal schade aan individuen moeten worden voorkomen. 

Deze maatregelen, omschreven in een projectplan, dienen vervolgens ter goedkeuring worden voor-

gelegd aan de provincie Overijssel, middels een ontheffingsaanvraag.  

 

6.3 Overige zoogdieren 

 

6.3.1 Eekhoorn 

 

In de bomen op de onderzoekslocatie zijn voortplantings- en winternesten van de eekhoorn aanwe-

zig. De eekhoorn valt onder de beschermde diersoorten van de provincie Overijssel. 
 

De eekhoorn maakt jaarlijks op een ander plek een nest voor het grootbrengen van de jongen. De 

nesten zijn beschermd in de periode dat het nest gebruikt wordt voor de verzorging van de jongen. De 

voortplantingsperiode van de eekhoorn begint al in december. In maart en juli worden de jongen ge-

boren die vervolgens 10 weken worden gezoogd. Aan het eind van de herfst worden een aantal win-

ternesten gebouwd om de winter in door te brengen. Elk jaar worden ook de winternesten op een 

andere plek gebouwd. De winternesten zijn alleen beschermd als deze in gebruik zijn voor de over-

wintering. In de winterperiode is de eekhoorn afhankelijk van een veilige schuilplaats en van de win-

tervoorraad, die verstopt is in de nabijheid van de winterverblijven.  
 

Door te werken conform een goedgekeurde gedragscode en door het zorgvuldig handelen kan de 

gunstige staat van instandhouding van de eekhoorn gegarandeerd worden en wordt overtreding van 

de Wet natuurbescherming voorkomen. Om te voorkomen dat er toch door eekhoorn in gebruik zijnde 

nesten worden beschadigd of verwijderd, wordt geadviseerd de bomen in de periode van eind sep-

tember tot half november te kappen. Dit betreft de periode tussen de voortplantingsperiode en de 

winterperiode.  
 

Indien de kap van bomen met eekhoornnesten niet binnen de aanbevolen periode kan worden uitge-

voerd is kap gedurende de voortplantingsperiode en buiten de winterperiode (mei-eind september) 

een mogelijkheid, mits het een niet in gebruik zijnde nest betreft. Een ter zake deskundige dient een 

controle uit te voeren om te bepalen of het een in gebruik zijnde nest betreft.  

 

6.3.2 Veldspitsmuis 

 

Op de bosgrond en de tussen de ruigtes in de overgangsvegetaties en op de open plekken zullen 

voortplantingsholen van de veldspitsmuis aanwezig zijn. De veldspitsmuis is beschermd in kader van 

artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. 

 

De veldspitsmuis is een solitair nachtdier wat betekent dat elk mannetje en vrouwtje zijn eigen nest-

plaats heeft. Het nest waarin jongen worden geboren bestaat uit bladeren en gras en bevindt zich 
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vaak onder boomwortels. Het voorplantingsseizoen loopt van april tot september en in de winter-

maanden houdt de veldspitsmuis een winterslaap. De holen van de veldspitsmuis zijn op basis van lid 

2 van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming beschermd. “De vast voortplantingsplaatsen en 

rustplaatsen, als bedoeld in de bijlage onderdeel a, opzettelijk te beschadigen of te vernielen.”  

 

Op basis van de ingreep is een overtreding van lid 2 artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ten 

aanzien van de veldspitsmuis  niet te voorkomen, er dient een ontheffing te worden aangevraagd. 

 

6.4 Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën  

 

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 

gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden 

verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te 

verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen 

echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het 

kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen 

en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen.  

 

Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd. 

Dit kan door het verwijderen van takkenhopen, bladeren en andere materialen die door langdurige 

opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen dient daarom bui-

ten de gevoelige periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. Aanwezige dieren moeten 

de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.  

 

6.5 Overige soort(groep)en 

 

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 

overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 

van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 

de ingreep in dit geval niet aan de orde. 

 

  



 

Rapport 3902.001 versie D1  Pagina 19 van 23 

7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING 

 

In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen vanuit natuurwetgeving 

beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke gebieden er mogelijk sprake is 

van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder 

wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten 

aanzien van vergunningen. 

 

7.1 Natura 2000 

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 

aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “de Engbertsdijksve-

nen”, bevindt zich op circa 670 meter afstand ten oosten van de onderzoekslocatie (zie figuur 14). 

 

 
Figuur 14. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van Natura 2000.  

 

De onderzoekslocatie ligt binnen de invloedsfeer van het Natura-2000 gebied “de Engbertsdijksve-

nen”. Indien er een effect te verwachten valt dan zal dit de toename van stikstofdepositie zijn. Vastge-

steld zal moeten worden of er op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat het plan, 

afzonderlijk of in combinatie met andere plannen, significante gevolgen kan hebben voor de aange-

wezen gebieden. Significante gevolgen bij Natura 2000-gebieden zijn gevolgen die in strijd zijn met 

de instandhoudingsdoelen van het gebied. 

 

Voor een dergelijk onderzoek kan in eerste instantie worden volstaan met een zogenaamde "oriënte-

rende fase". Uit het onderzoek zal moeten blijken welke van de onderstaande situaties aan de orde 

zijn: 
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 Er is zeker geen negatief effect. Dit betekent dat er geen vergunning op grond van de Wet na-

tuurbescherming nodig is. 

 Er is wel een mogelijk negatief effect, maar dit is zeker geen significant negatief effect. Dit be-

tekent dat vergunningverlening aan de orde is. Omdat het effect zeker niet significant is, vol-

staat daarvoor de zogenoemde verslechterings- en verstoringstoets. 

 Er is een kans op een significant negatief effect. Dit betekent dat vergunningverlening aan de 

orde is. Omdat er een kans op een significant negatief effect bestaat, is een passende beoor-

deling vereist. 

 

7.2 Natuurnetwerk Nederland 

 

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. De onderzoekslocatie ligt ook niet 

in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgelegen 

gebied bevindt zich circa 400 meter ten oosten van de onderzoekslocatie. Het betreft het ven nabij 

kloosterdijk 5. In figuur 15 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk 

Nederland weergegeven.  

 

 
Figuur 15. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.  

 

De onderzoekslocatie is op ruim 400 meter afstand van een onderdeel van het Natuurnetwerk Neder-

land gelegen. Door de voorgenomen plannen op de onderzoeklocatie in combinatie met de afstand, 

zullen de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland derhalve niet worden 

aangetast. Vervolgonderzoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk 

geacht. 
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8 HOUTOPSTANDEN 

 

In algemene zin is het mogelijk dat bij een voorgenomen ontwikkeling sprake is van het verloren gaan 

van houtopstanden die beschermd zijn conform artikel 4 van de Wet natuurbescherming. In een der-

gelijk geval kan er sprake zijn van een meldingsplicht en herplantplicht. In dit hoofdstuk wordt be-

schreven of bij de voorgenomen ontwikkeling mogelijk sprake is van een  meldingsplicht en herplant-

plicht conform artikel 4.3 van de Wnb. Verder wordt beschreven of vervolgstappen nodig zijn in kader 

van beschermde houtopstanden en of een ontheffingsaanvraag in het kader van de herplantplicht 

noodzakelijk is. 

 

De oppervlakte van de te kappen bomen is meer dan tien are, echter het betreft een bos gelegen 

binnen de bebouwde kom. Geadviseerd wordt om bij de gemeente na te vragen of de te vellen hout-

opstanden binnen de grenzen van de bebouwde kom boswet vallen.  
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9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Buytenhof Planontwikkeling een quickscan flora en fauna uitge-

voerd aan de Kerkstraat (ong.) te Sibculo. 

 

Het onderzoek heeft tot doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten, 

gebieden of houtopstanden aanwezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde 

status hebben en die mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen in-

greep. 

 

De initiatiefnemer is voornemens woningen op de onderzoekslocatie te realiseren, waarvoor een deel 

van het bos wordt gekapt en het reliëf wordt verminderd. 

 

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 

soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep moge-

lijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soort-

gericht nader onderzoek of vergunningstrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodza-

kelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 
Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 

 

Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffings-

aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Broedvogels  algemeen ja mogelijk nee nee het verwijderen van nestgelegenheden 

buiten het broedseizoen uitvoeren 

jaarrond 

beschermd 

ja nee nee nee Aanvullend onderzoek naar soorten uit 

artikel 3.5 Wet natuurbescherming  

Vleermuizen  verblijfplaatsen ja mogelijk ja nee nader onderzoek naar vaste verblijfplaatsen 

van boombewonende vleermuizen. 

foerageergebied ja mogelijk nee nee nader onderzoek naar foerageergebied 

vleermuizen 

vliegroutes ja mogelijk nee nee nader onderzoek naar vliegroutes vleermui-

zen. 

Grondgebonden zoogdieren ja ja nee ja ontheffing ten aanzien van de veldspitsmuis 

dient te worden aangevraagd en aandacht 

voor zorgplicht ten aanzien van grondge-

bonden zoogdieren. 

Amfibieën minimaal mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

algemeen voorkomende amfibieën. 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen nee nee nee nee - 

Libellen en dagvlinders nee nee nee nee - 

Overige ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 

Gebiedsbescherming Gebied 

aanwezig 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Vergunning-

plicht 

 

Natura 2000 670 m nee mogelijk nee overleg met de Provincie Overijssel over 

vervolgonderzoek. 

Natuurnetwerk Nederland 400 m nee nee nee - 

Houtopstanden - - - - overleg met gemeente Hardeberg over de 

begrenzing bebouwde kom boswet. 
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Conclusie 

Op basis van onderhavige quickscan flora en fauna dient voor uitvoering van de plannen middels 

aanvullend veldonderzoek duidelijkheid te worden verkregen omtrent de aan- of afwezigheid van ver-

blijfplaatsen van boombewonende vleermuizen en de aan- of afwezigheid van vliegroutes en foera-

geergebied. Teven is meer informatie benodigd over de aanwezigheid van beschermde vogelsoorten. 

Voor de eekhoorn geld dat de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform een goedge-

keurde gedragscode, hiervoor wordt het opstellen van een ecologisch werkprotocol geadviseerd. 

Voor de veldspitsmuis dient een ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie Overijssel. 

 

Met betrekking tot Natura 2000 wordt geadviseerd contact op te nemen met provincie Overijssel over 

vervolgonderzoek ten aanzien van een mogelijke toename van stikstofdepositie. Voor de houtopstan-

den geldt dat de gemeente Hardenberg bepaald of de houtopstand binnen of buiten de begrenzing 

van de bebouwde kom boswet valt. 

 

Aanbevelingen 

Geadviseerd wordt om de te realiseren nieuwbouw woningen “natuurinclusief” te bouwen. Onder “na-

tuurinclusief” bouwen wordt verstaan: bouwen met relatief kleine en goedkope ingrepen, die verblijfs-

plekken creëren voor verschillende dieren in het stedelijk landschap. Met “natuurinclusief” wordt de 

biodiversiteit van de stad vergroot. 

 

De huismus en de huiszwaluw zijn op de onderzoekslocatie niet als broedvogel aangetroffen. De di-

recte omgeving is echter potentieel geschikt als leefgebied. De soorten staat onder druk door steeds 

verder afnemende broedgelegenheid. Met een geringe inspanning, bijvoorbeeld door het plaatsen 

van nestkasten of "vogelvides" en het plaatsen van zwaluwnestkasten op de te realiseren nieuwbouw, 

kan de onderzoekslocatie deel gaan uitmaken van het broedbiotoop van beide soorten. Gelet op het 

steeds verder verdwijnen van broedgelegenheid van deze soorten kan deze relatief eenvoudige 

maatregel een positief effect op de soort in de omgeving hebben.  

 

Voor vleermuizen kunnen vleermuiskasten worden opgehangen zodat nieuwe verblijfplaatsen voor 

vleermuizen worden aangeboden. Verder kan vleermuisvriendelijke verlichting rond de nieuwe wo-

ningen worden toegepast. 

 

 

 

 

 

Econsultancy 

Zwolle, 16 mei 2017 
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 

Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om 

minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te 

worden vermeden.  

 
Tabel II.   Zorgplicht 
 

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild le-

vende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 

gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild le-

vende dieren en planten: 

a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 

c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

 

Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van 

bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat 

wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen 

hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de 

kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorg-

plicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling 

plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het 

betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aan-

gegeven. 

 

Soortenbescherming 

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht. 
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Tabel III.    Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-

richtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of 

nesten van vogels weg te nemen. 

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

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

 
Tabel IV.    Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

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

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  

5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzette-

lijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 

verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 

overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 

dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte 

dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-

vleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis,  kleine hoefijzer-

neus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale 

vleermuis, watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-

bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrom-

bout, sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoren 
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-

per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine 

kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie,  fitis, 

fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kieken-

dief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote 

stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte 

specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel , krekelzanger, 

kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, 

oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, 

putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slecht-

valk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, t jiftjaf, torenvalk, 

tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, 

nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, 

zwartkopmeeuw 

 
Tabel V.    Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  

 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijla-

ge, onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen 

in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, 

amfibieën en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten 

zijn aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvul-

ling op het landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 

gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 

ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, 

waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vin-

pootsalamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 Dagvlinders aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-

moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, 

iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-

geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren 

maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 

Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 

soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 

blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode 

wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, 

getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, 

grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, 

kleine schorseneer, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruiptijm, lange zonne-

dauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood 

peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, steen-

braam 
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 

handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 

Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 

bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 

 

Houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 

als doel om het aanwezige  areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 

zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 

meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.  

 

Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opge-

nomen in tabel VI. 

 
Tabel VI.        Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming 

Artikel 4.1  De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: 

a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 

b) Houtopstanden op erven of in tuinen;  

c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 

e) Kweekgoed; 

f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden be-

staande uit wilgen en populieren; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij:  

1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  

2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aan-

eengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 

meter, en  

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.  

 

Artikel 4.2  1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het perio-

diek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 

 

3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter be-

scherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 

 

 

Artikel 4.3 lid 1 en 

2 

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of 

hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde 

wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. 

 

De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is 

aangeslagen. 

Artikel 4.4 lid 1 De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: 

 

het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd 

overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 

 

het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het 

kader van natuurontwikkeling en -beheer 

 

Artikel 4.5 
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplan-

ting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels. 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 
 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-

neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-

ren te leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-

lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-

doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 

kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 

voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-

sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

  



 

Rapport 3902.001 versie D1   

Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-

plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Projectplan 

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen ver-

woord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan 

individuen wordt voorkomen.  

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 

wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 

te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 

het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 

Voortplantingsplaats of rustplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-

scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Buytenhof planontwikkeling opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 

aanvullend ecologisch onderzoek naar broedvogels en vleermuizen aan de Kerkstraat (ong.) te Sib-

culo. 

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 

en realisatie woningbouw. 

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van de 

quickscan flora en fauna die Econsultancy op 7 april 2017 op de onderzoekslocatie heeft uitgevoerd 

(rapport 3902.001). Uit deze quickscan bleek dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen 

toetsen aan de Wet natuurbescherming, er op sommige punten meer informatie benodigd was. Het 

gaat hierbij om het gebruik van het gebied door broedvogels en vleermuizen. 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (± 4,3 ha) ligt aan de Kerkstraat (ong.), gelegen aan de oostzijde van de be-

bouwde kom van Sibculo. In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergege-

ven.  

 

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 22G (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten 

van het midden van de onderzoekslocatie X = 240.160, Y = 500.050. Het noordelijke deel van de 

onderzoekslocatie valt binnen kaartblad 22G, het zuidelijk deel binnen kaartblad 28E. 

 

 
Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.  

 

De onderzoekslocatie betreft een bos met enkele open plekken aan de westzijde van Sibculo. Het 

terrein bevat veel reliëf met een hoogteverschil van meer dan 3,5 - 4,0 meter binnen de onderzoeks-

locatie. Het hoogste punt van de onderzoekslocatie bevindt zich zuidelijk op een heuvel waar boven-

op een kloostertuin is gelegen. Het laagste punt betreft een open plek noordelijk gelegen op de on-

derzoekslocatie. De open plek is aan alle zijdes omringd door een zandwal, waarop naast loofbos ook 

de grove den groeit. Door de gehele onderzoekslocatie zijn wandelpaden aanwezig. 

 

Ten noorden van de onderzoekslocatie is een begraafplaats, met daarachter een zandafgraving. De 

zandafgraving bevat water, waardoor het getypeerd kan worden als een waterplas. Ten westen en 

ten zuiden van de onderzoekslocatie is bebouwing in de vorm van woonhuizen met tuin. Ten oosten 

van de onderzoekslocatie bevindt zich agrarisch landschap, met enkele vennen en boerderijen. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-

ren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens de 

quickscan flora en fauna (7 april 2017). 
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie (witte stippellijn) met plangebied (rode arcering) en directe omgeving. 

 

 
Figuur 3. Wandelpad centraal op on-

derzoekslocatie. 

 

 
Figuur 4. Grens tussen bos en woon-

wijk. 

 
Figuur 5. Pad tussen bos en klooster-

tuin. 

 
Figuur 6. Hoogteverschil tussen bos en 

centraal gelegen open plek. 

 
Figuur 7. Centraal gelegen open plek. 

 
Figuur 8. Lager gelegen bos centraal 

op onderzoekslocatie. 
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2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 

 

De initiatiefnemer is voornemens woningen op de onderzoekslocatie te realiseren, genaamd ‘Kloos-

terwonen’. In figuur 9 is de toekomstige inrichting weergegeven. Voor het onderzoeksgebied is een 

ruimer gebied aangehouden dan de daadwerkelijke bouwlocatie.  

 

Ten behoeve van de ingreep zal ± 1,5 ha bos ter hoogte van de nieuwbouw woningen worden verwij-

derd. Rondom de bebouwing zal een bufferstrook van enkele meters worden behouden. Om een ge-

leidelijke overgang van hoog naar laag te ontwikkelen, wordt de bodem binnen de onderzoekslocatie 

enkele meters afgegraven. Vanuit de zuidwestelijke hoek zal een nieuwe straat de nieuwbouwwijk 

verbinden met de Kerkstraat.  

 

  

 
Figuur 9. Toekomstige inrichting van de onderzoekslocatie (Bron: Oldenhuis Architectuur bv, 

16 februari 2017). 
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3 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 

 

De quickscan flora en fauna had als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en 

diersoorten aanwezig of te verwachten zijn die volgens de wetgeving een beschermde status hebben 

en die mogelijk verstoring kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Op de onderzoekslo-

catie kunnen verschillende soorten voorkomen die een beschermde status hebben. Voor de broedvo-

gels en boombewonende vleermuizen is aanvullende informatie nodig. 
 

Tabel 1. Geschiktheid van de onderzoekslocatie voor de verschillende soortgroepen en de te nemen vervolgstappen (Bron: 

quickscan flora en fauna, mei 2017). 

Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffings-

aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Broedvogels  Algemeen Ja Mogelijk Nee Nee Het verwijderen van nestgelegenheden 

buiten het broedseizoen uitvoeren. 

Jaarrond 

beschermd 

Ja Nee Ja Nee Aanvullend onderzoek naar soorten uit 

artikel 3.5 Wet natuurbescherming. 

Vleermuizen  Verblijfplaatsen Ja Mogelijk Ja Nee Nader onderzoek naar vaste verblijfplaatsen 

van vleermuizen. 

Foerageergebied Ja Mogelijk Ja Nee Nader onderzoek naar foerageergebied 

vleermuizen. 

Vliegroutes Ja Mogelijk Ja Nee Nader onderzoek naar vliegroutes vleermui-

zen. 

Grondgebonden zoogdieren Ja Ja Nee Ja Ontheffing ten aanzien van de veldspitsmuis 

dient te worden aangevraagd en aandacht 

voor zorgplicht ten aanzien van grondge-

bonden zoogdieren. 

Amfibieën Minimaal Mogelijk Nee Nee Aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

algemeen voorkomende amfibieën. 

Reptielen Nee Nee Nee Nee - 

Vissen Nee Nee Nee Nee - 

Libellen en dagvlinders Nee Nee Nee Nee - 

Overige ongewervelden Nee Nee Nee Nee - 

Vaatplanten Nee Nee Nee Nee - 

Gebiedsbescherming Gebied 

aanwezig 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Vergunning-

plicht 

 

Natura 2000 670 m Nee Mogelijk Nee Overleg met de Provincie Overijssel over 

vervolgonderzoek. 

Natuurnetwerk Nederland 400 m Nee Nee Nee - 

Houtopstanden - - - - Overleg met gemeente Hardenberg over de 

begrenzing bebouwde kom boswet. 

 

Uit de quickscan bleek dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan de Wet 

natuurbescherming, er op sommige punten meer informatie benodigd was:  

 

Broedvogels 

Tijdens het veldbezoek zijn er geen horsten, sporen als prooiresten, braakballen, mest of veren waar-

genomen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie door jaarrond beschermde soorten als 

de buizerd, havik, roek en sperwer. Ook zijn er geen broedkolonies van roeken waargenomen. Daar-

mee kon de aanwezigheid van deze soorten met een jaarrond beschermd nest, op basis van het 

veldbezoek, worden uitgesloten. 
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Voor wat betreft de overige te verwachten soorten, vallend onder artikel 3.5 van de Wet natuurbe-

scherming, geldt dat er aanvullend onderzoek wordt aanbevolen. Gezien het aanwezige habitat en de 

habitatvoorkeur van enkele artikel 3.5 soorten was hun aanwezigheid op basis van de quickscan flora 

en fauna niet uit te sluiten. Ten aanzien van de volgende soorten wordt aanvullend broedvogel onder-

zoek aanbevolen: boomklever, boomkruiper, braamsluiper, fitis, glanskop, goudhaan, koolmees, mat-

kop, tjiftjaf, en zwartkop. 

 

Vleermuizen 

Ten tijde van de quickscan waren er onvoldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van de 

onderzoekslocatie en de directe omgeving door vleermuizen. Gelet op de geschiktheid van de onder-

zoekslocatie, werd aanvullend onderzoek noodzakelijk geacht om de daadwerkelijke functie van het 

gebied vast te kunnen stellen. Hieruit kan vervolgens geconcludeerd worden of overtredingen van de 

Wet natuurbescherming ten aanzien van deze soortgroep aan de orde zijn. Een aanvullend onder-

zoek binnen het geschikte seizoen dient uitsluitsel te geven over de functie van de onderzoekslocatie 

voor vleermuizen. Vervolgens dient vastgesteld te worden of er overtredingen plaats zullen vinden bij 

de uitvoering van het project en of mitigerende maatregelen dan wel het aanvragen van een onthef-

fing noodzakelijk is. 
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4 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

4.1 Broedvogels 

 

Voor het onderzoek naar broedvogelsoorten vallend onder artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming, 

is er broedvogelonderzoek uitgevoerd op basis van de BMP-A methode (Vergeer et al., 2016). Inven-

tarisatie volgens de BMP-A methode omvat de inventarisatie van alle aanwezige broedvogelsoorten. 

Voor dit onderzoek lag de focus met name op vogelsoorten vallend onder art. 3.5 van de Wet natuur-

bescherming. De BMP-methode schrijft 4 tot 7 bezoeken voor, afhankelijk van het te onderzoeken 

biotoop. In juni 2017 werden, gebaseerd op de grootte van de onderzoekslocatie, vijf veldbezoeken 

uitgevoerd. Tijdens de bezoeken is gelet op territorium- en nestindicatieve gedragingen, zoals zang, 

balts, alarm, voerdragende oudervogels en bedelende jongen. De veldbezoeken startten bij zonsop-

gang, het moment waarop de meeste vogelsoorten het actiefst zijn. Eén van de vijf veldbezoeken 

betrof een avondronde. Tijdens deze avondronde is er gezocht naar de aanwezigheid van uilen en 

houtsnippen. De veldbezoeken zijn uitgevoerd door Alcedo natuurprojecten. 

 
Tabel 2. Onderzoeksinspanning ten aanzien van broedvogels in 2017. 

Datum Tijd Temperatuur Windkracht Bewolking Functie 

10 juni 2017 Ochtend 11 ºC 2 ZW 4/8 

Territoria en nestlocaties 

15 juni 2017 Ochtend 10 ºC 2 ZW 6/8 

21 juni 2017 Ochtend 13 ºC 2 O 6/8 

26 juni 2017 Ochtend 12 ºC 2 NW 4/8 

04 juli 2017 Avond 16 ºC 1 O 5/8 Avondronde uilen en houtsnip 

 

4.2 Vleermuizen 

 

Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd in de periode half juni tot eind september 2017. In totaal zijn er 

vijf veldbezoeken uitgevoerd (tabel 3). De veldbezoeken zijn in de avonduren en/of ochtenduren uit-

gevoerd. De inventarisatiemethode is conform het protocol voor vleermuisonderzoek (versie maart 

2017) uitgevoerd. Dit protocol is opgesteld door het vleermuisvakberaad van het Netwerk Groene 

Bureau's en de Zoogdiervereniging, in overleg met Dienst Landelijk Gebied en de Gegevensautoriteit 

Natuur. Het protocol heeft tot doel het belang van de functies van onderzoekslocaties voor soorten 

vleermuizen effectief en efficiënt vast te stellen. 

 

De onderzoeksinspanning was gebaseerd op de functies zomerverblijfplaats, kraamverblijf, paarver-

blijf/baltsplaats, foerageergebied en vliegroutes. Doordat vleermuizen iedere (verblijfs)functie slechts 

een beperkte periode van het jaar gebruiken was onderzoek naar alle op de onderzoekslocatie moge-

lijke functies noodzakelijk. Iedere functie afzonderlijk geniet een jaarronde bescherming. Daarnaast is 

er gezocht naar boomholten die dienst kunnen doen als verblijfplaats voor vleermuizen. Met behulp 

van een endoscoop zijn de aanwezige holten geïnspecteerd op de aanwezigheid van en geschiktheid 

voor vleermuizen. 

 

Het totaal aantal voorgestelde veldbezoeken is vastgesteld op basis van de grootte van de onder-

zoekslocatie, uitgaande van één waarnemer per veldronde. Tijdens drie van de veldbezoeken was er 

een tweede waarnemer aanwezig. De twee waarnemers liepen verspreid over de onderzoekslocatie. 

Hierdoor wordt het zoekgebied, en daardoor de kennis van het gebied, vergroot. Verwacht werd dat 

met vijf bezoeken omtrent deze soortgroep voldoende zekerheid verkregen was over de functie van 

de onderzoekslocatie. 
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Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van professionele batdetectors met opnamemogelijkheid 

(Pettersson D240x en Elekon M). Een batdetector zet het voor het menselijk gehoor niet hoorbare 

ultrasone geluid van vleermuizen om naar frequenties die wel hoorbaar zijn. Op basis van de geluids-

frequenties en ritmes kunnen verschillende soorten vleermuizen worden onderscheiden. De opna-

memogelijkheid is belangrijk omdat de geluidsopnames kunnen worden gebruikt voor het determine-

ren van soorten die op basis van hun geluid moeilijk zijn te onderscheiden (met name Myotis-soort) 

en waarbij het sonogram uitsluitsel kan geven. Hierbij werd gebruik gemaakt van analyseprogramma 

Batsound. 

 

De veldbezoeken zijn uitgevoerd door Alcedo natuurprojecten. 

 

Tabel 3 bevat een overzicht van de uitgevoerde veldbezoeken. Tijdens de veldbezoeken waren de 

weersomstandigheden voor het waarnemen van vleermuizen gunstig. Tijdens geen van de veldbe-

zoeken was de temperatuur lager dan 12 ºC. De windsnelheid lag tijdens alle bezoeken beneden de 2 

Bft. en er was geen sprake van neerslag. 

 
Tabel 3. Onderzoeksinspanning en weersomstandigheden ten aanzien van vleermuizen in 2017. 

Datum Tijd Temperatuur Windkracht Bewolking Functie 

10 juni 2017 Avond 16 - 19 ºC 0 -1 ZW 1/8 

Zomerverblijf-, kraamverblijf-, paar-

verblijf-/baltsplaats, foerageergebied 

en vliegroutes 

4 juli 2017 Avond 15 - 18 ºC 1 - 2 NO 6/8 

9 juli 2017 Nacht/ochtend 12 ºC 0 - 1 ZW 1/8 

23 augustus 2017 Avond 19 - 21 ºC 0 - 1 OZO 6/8 

24 september 2017 Avond 14 - 16 ºC 0 - 1 O 3/8 
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5 ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

5.1 Broedvogels 

 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten 

De nesten van een aantal Nederlandse broedvogelsoorten genieten jaarrond bescherming. Deze 

soorten konden gedurende de quickscan worden uitgesloten. Na de uitgevoerde broedvogelbezoeken 

konden jaarrond beschermde soorten, op basis van het ontbreken van waarnemingen of verblijfsindi-

caties, eveneens worden uitgesloten. 

 

Artikel 3.5 vogelsoorten 

Een aantal vogelsoorten genieten onder artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming extra bescher-

ming. Op basis van het aanwezige habitat en habitatvoorkeur konden sommige van deze soorten niet 

op voorhand worden uitgesloten. Een deel van deze art. 3.5 soorten hebben, in geval van zwaarwe-

gende ecologische redenen, een jaarrond beschermd nest. Van deze zogeheten categorie 5 soorten 

zijn tijdens de veldbezoeken territoria vastgesteld van de volgende soorten: bonte vliegenvanger, 

boomkruiper, grote bonte specht, koolmees en pimpelmees (figuur 10). Drie soorten hiervan, de 

boomkruiper, grote bonte specht en pimpelmees, hebben een territorium binnen het plangebied. De 

andere territoria bevinden zich buiten het plangebied. Al deze soorten zijn holenbroeders, die bij 

voorkeur broeden in natuurlijke holten als boomholten. Daarnaast broeden deze soorten, bij gebrek 

aan natuurlijke holten, soms in nestkasten. Het is bij wet verboden deze dieren en hun rust- en voort-

plantingsplaatsen (opzettelijk) te beschadigen, vernielen of verstoren. Verstoring als gevolg van de 

voorgenomen ingreep en herontwikkeling is niet volledig uit te sluiten (hoofdstuk 6).  

 

 

 
Figuur 10. Vastgestelde territoria van categorie 5 soorten. 
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Verder zijn tijdens de veldbezoeken territoria vastgesteld van de volgende soorten die vallen onder 

artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming maar niet behoren tot de categorie 5 soorten: appelvink, 

heggenmus, matkop, roodborst, tjiftjaf, tuinfluiter, winterkoning en zwartkop (figuur 11). Deze soorten 

hebben hun territoria verspreid over de hele onderzoekslocatie. Met name de appelvink is een opval-

lende soort. Het is een schuwe en waakzame soort, die met name voorkomt in de oostelijke helft van 

Nederland. Daarnaast is de appelvink redelijk honkvast. Vaak keert hij terug naar een locatie waarvan 

hij weet dat er voedsel is (Vogelbescherming Nederland). De volgende soorten hebben een territori-

um binnen het plangebied: heggenmus, roodborst, tjiftjaf, tuinfluiter, winterkoning en zwartkop. Van 

deze soorten zijn de heggenmus en winterkoning de enige echte standvogels, die jaarrond binnen het 

plangebied te vinden zijn. De roodborst is deels standvogel, hoewel er ook veel individuen zijn die 

vanaf augustus tot november richting het zuiden migreren. Opnieuw geldt dat verstoring als gevolg 

van de voorgenomen ingreep en herontwikkeling niet op voorhand volledig uit te sluiten is (hoofdstuk 

6). 

 

 

Artikel 3.1 vogelsoorten 

Artikel 3.1 vogelsoorten vallen onder de Vogelrichtlijn. Tot deze Vogelrichtlijn behoren alle in Europa 

voorkomende (broed)vogelsoorten. Van deze artikel 3.1 categorie zijn territoria vastgesteld van de 

volgende soorten: gaai, holenduif, houtduif, koekoek, merel, staartmees, vink, zanglijster en zwarte 

kraai (figuur 12). Dit zijn over het algemeen vrij algemene soorten, die geen extra bescherming genie-

ten. Opvallend is echter de aanwezigheid van een territorium van een koekoek. Van de aangetroffen 

artikel 3.1 soorten is het de enige soort die weg trekt en niet in Nederland overwintert. Daarnaast 

bouwt de koekoek geen eigen nest, maar legt hij een ei in het nest van een waardvogel. Van de aan-

getroffen soorten is de heggenmus de enige (bewezen) potentiële waardvogel.  

 

 
Figuur 11. Vastgestelde territoria van overige art. 3.5 vogelsoorten. 
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De meeste van de aangetroffen soorten zijn relatief flexibel. Echter geldt dat het bij wet verboden is 

om opzettelijk nest-, rustplaatsen of eieren te vernielen of beschadigen of vogels te vangen of doden. 

Aangezien dit niet volledig uit te sluiten is geldt ook hier dat overtredingen van verbodsbepalingen niet 

op voorhand volledig uit te sluiten zijn (hoofdstuk 6). 

 

 

5.2 Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen binnen de onderzoekslocatie 

Tijdens de veldbezoeken is gezocht naar aanwijzingen voor verblijfplaatsen van vleermuizen binnen 

de onderzoekslocatie. Hierbij is gekeken naar zomer-, winter-, kraam- en paar-/baltsplaatsen. Aanwij-

zingen voor verblijfplaatsen zijn uitwerpselen van vleermuizen, in- of uitvliegende, of zwermende indi-

viduen. Een sociale roep kan daarnaast duiden op een paarverblijfplaats. Verblijfplaatsen van boom-

bewonende vleermuissoorten bevinden zich in natuurlijke holten als boomholten. De holtes en spleten 

zijn met de endoscoop onderzocht; er zijn geen vleermuizen in de holtes en spleten aangetroffen. 

 

Tijdens het eerste veldbezoek (10 juni 2017) zijn meerdere gewone dwergvleermuizen foeragerend 

waargenomen aan de rand van de onderzoekslocatie, in de buurt van de woonwijk ten westen van de 

onderzoekslocatie. Naar verwachting betreft het een zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleer-

muis in een woonhuis in de naastgelegen woonwijk. Deze zomerverblijfplaats bevindt zich echter niet 

binnen de onderzoekslocatie. 

 

  

 
Figuur 12. Vastgestelde territoria van artikel. 3.1 vogelsoorten. 
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Tijdens het vierde veldbezoek is een foeragerende ruige dwergvleermuis waargenomen binnen de 

onderzoekslocatie. De ruige dwergvleermuis is een boombewonende soort. Er zijn echter geen aan-

wijzingen gevonden voor de aanwezigheid van verblijfplaatsen binnen de onderzoekslocatie. Verder 

betroffen de waargenomen vleermuissoorten uitsluitend gebouwbewonende soorten. 

 

Tijdens het laatste veldbezoek (24 september 2017) zijn gewone dwergvleermuizen met sociale roep 

waargenomen, duidend op een mogelijke paarverblijfplaats. Concrete aanwijzingen voor een paar-

verblijf binnen de onderzoekslocatie zijn echter niet waargenomen. 

 

Op basis van de onderzoeksinspanning kan er geconcludeerd worden dat er geen verblijfplaatsen 

van vleermuizen aanwezig zijn binnen de onderzoekslocatie. Overtredingen van de Wet natuurbe-

scherming ten aanzien van vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet aan de orde. 

 

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Tijdens de veldbezoeken is gezocht naar aanwijzingen voor verblijfplaatsen buiten de onderzoekslo-

catie. Tijdens het eerste veldbezoek (10 juni 2017) zijn gewone dwergvleermuizen foeragerend waar-

genomen. Dit duidt mogelijk op de aanwezigheid van een zomerverblijfplaats in de nabijgelegen 

woonwijk, net buiten de onderzoekslocatie.  

 

Tijdens het laatste veldbezoek (24 september 2017) zijn gewone dwergvleermuizen met sociale roep 

waargenomen aan de rand van de woonwijk. Dit duidt mogelijk op een paarverblijfplaats buiten de 

onderzoekslocatie. 

 

Tijdens de overige veldbezoeken zijn geen aanwijzingen voor verblijfplaatsen buiten de onderzoeks-

locatie gevonden. 

 

Figuur 13 geeft een visueel overzicht van de locatie van de waargenomen individuen. De mogelijke 

verblijfplaatsen bevinden zich buiten de onderzoekslocatie, in de achterliggende woonwijk. Alle (mo-

gelijke) verblijfplaatsen blijven bij de voorgenomen ingreep behouden. 
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De ingreep heeft geen directe invloed op de aangrenzende woonwijk. Daarom kan, gebaseerd op de 

huidige onderzoeksinspanning, met voldoende zekerheid worden gesteld dat de functie van de ver-

schillende mogelijke verblijfsplaatsen buiten de onderzoekslocatie behouden blijft. Daarnaast zal de 

voorgenomen ingreep niet een dergelijke mate van (indirecte) verstoring veroorzaken dat de functie 

van de verblijfplaatsen verloren gaat. Hierdoor kunnen, voor wat betreft vleermuizen, overtredingen 

ten aanzien van het behoud van verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie uitgesloten worden. 

  

 
Figuur 13. Waarnemingen van mogelijke vleermuisverblijfplaatsen gedurende de vijf veldbezoeken in 2017. 
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Foeragerende / passerende vleermuizen 

De meeste vleermuissoorten foerageren bij voorkeur op (deels) open plekken, omsloten door bomen. 

Slechts weinig soorten foerageren in dichtbegroeid gebied. De onderzoekslocatie vormt, met haar 

lijnvormige structuren en open plekken, geschikt foerageergebied voor veel vleermuissoorten. 

 

Tijdens alle veldbezoeken zijn foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Het ging in 

totaal om ongeveer 15 exemplaren. Uit het onderzoek blijkt dat de gewone dwergvleermuizen met 

name langs de wandelpaden foerageren. Op de open plekken zijn slechts enkele foeragerende ge-

wone dwergvleermuizen waargenomen. De gewone dwergvleermuizen foerageerden tussen de 

boomtoppen. 

 

Daarnaast zijn tijdens vier van de vijf veldbezoeken foeragerende laatvliegers waargenomen. Alleen 

tijdens de ochtendsessie (9 juli 2017) zijn geen foeragerende laatvliegers waargenomen. In totaal zijn 

er op de gehele onderzoekslocatie ongeveer 10 laatvliegers waargenomen. De laatvliegers foera-

geerden boven de boomtoppen, met name langs de wandelpaden. 

 

Tijdens het vierde veldbezoek is een foeragerende ruige dwergvleermuis waargenomen. Deze foera-

geerde ten noordoosten van de onderzoekslocatie, aan de rand van de begraafplaats. Van de ruige 

dwergvleermuis is slechts één individu gezien. 

 

Figuur 14 geeft een visueel overzicht van de locaties van waargenomen foeragerende vleermuizen. 

De zwarte symbolen betreffen de vleermuizen. De groen gearceerde gebieden betreffen de locaties 

waar vaak foeragerende vleermuizen zijn waargenomen. 

 

 

 
Figuur 14. Locaties van waargenomen foerageergebieden en vliegroutes binnen de onderzoekslocatie. 
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Uit figuur 14 blijkt dat er relatief veel foeragerende vleermuizen zijn waargenomen. In totaal gaat het 

om ongeveer 10 laatvliegers en 10-15 gewone dwergvleermuizen. Daarnaast tonen de resultaten aan 

dat verscheidene soorten de onderzoekslocatie als foerageergebied gebruiken. Zo zijn er ook een 

ruige dwergvleermuis en een meervleermuis waargenomen. Daarom kan er gesteld worden dat de 

onderzoekslocatie belangrijk foerageergebied vormt. Geen van de op de onderzoekslocatie aange-

merkte essentiële foerageergebieden valt binnen het plangebied.  

 

Uit een onderzoek van de Zoogdiervereniging (Koelman, R. M., 2011) blijk dat het onderzoeksgebied, 

ten zuidoosten grenzend aan de onderzoekslocatie van onderhavig rapport, foerageergebied vormt 

voor zowel de gewone als ruige dwergvleermuis. Dit is in overeenstemming met onze resultaten. 

 

Door de kap van ongeveer 1,5 ha bos zal een deel van het aanwezige foerageergebied verdwijnen. 

Hierdoor is er sprake van een vermindering van de foerageermogelijkheden binnen de onderzoekslo-

catie. De meeste individuen foerageren echter in het noordelijke en noordoostelijke deel van de on-

derzoekslocatie. Binnen het plangebied zijn relatief weinig foeragerende individuen waargenomen. 

Hoewel ze op het moment niet als zodanig gebruikt worden vormen de twee grotere open plekken 

binnen de onderzoekslocatie wel potentieel geschikt foerageergebied. Daardoor zullen de effecten 

van de voorgenomen ingreep, ten aanzien van foerageergebied voor vleermuizen, gering zijn. De 

werkzaamheden zelf zullen waarschijnlijk niet tot verstoring leiden. Wel dienen de bomen tijdens de 

werkzaamheden onverlicht te blijven. Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van 

foerageergebied van vleermuizen zijn niet te verwachten. 

 
Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 

beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Dergelijke po-

tentiële vliegroutes zijn op de onderzoekslocatie aanwezig in de vorm van wandelpaden. Daarnaast 

zijn er potentiële vliegroutes tussen verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie en foerageergebie-

den binnen de onderzoekslocatie. 

 

Figuur 14 geeft een visueel overzicht van de waargenomen vliegroutes binnen de onderzoekslocatie. 

De pijlen betreffen waargenomen vliegroutes, gebaseerd op data van de veldbezoeken. De punten 

betreffen waarnemingen van individuen die een vliegroute gebruikten. Er zijn eenduidige vliegroutes 

waargenomen van gewone dwergvleermuizen, die door meerdere individuen werden gevolgd. De 

waargenomen vliegroutes volgden allemaal de wandelpaden binnen de onderzoekslocatie. De aantal-

len waarnemingen van de andere vleermuissoorten waren niet dermate hoog dat er daadwerkelijk 

van eenduidige vliegroutes, gevolgd door meerdere individuen, gesproken kan worden.  

 

De Zoogdiervereniging heeft in 2011 een onderzoek verricht in het gebied ten zuidoosten grenzend 

aan de onderzoekslocatie (Koelman, R. M., 2011). Volgens dit onderzoek zijn er vliegroutes aanwezig 

van meervleermuizen, watervleermuizen, gewone dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen en 

laatvliegers. Dergelijke eenduidige vliegroutes, van met name gewone dwergvleermuizen, zijn ook 

gevonden tijdens de veldbezoeken uitgevoerd in het kader van onderhavig rapport. Ook tijdens de 

veldbezoeken uitgevoerd in het kader van dit rapport is tweemaal een meervleermuis waargenomen. 

De meervleermuis vloog echter hoog over waardoor een vliegroute binnen de onderzoekslocatie uit-

gesloten is.  

 

Door de herstructurering van de onderzoekslocatie wordt één vliegroute verstoord (hoofdstuk 6). De-

ze vliegroute loopt door het noordelijke deel van het plangebied. De overige vliegroutes blijven be-

houden aangezien de wandelpaden blijven bestaan.  
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6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING 

 

6.1 Broedvogels 

 

Uit de quickscan bleek reeds dat er geen vogelsoorten met jaarrond beschermd nest aanwezig zijn. 

Uit veldbezoeken, uitgevoerd in het kader van onderhavig rapport, bleek dat er geen zwaarwegende 

ecologische redenen zijn die resulteren in overtredingen ten aanzien van categorie 5 soorten. Er zijn 

in de directe omgeving voldoende broedgelegenheden aanwezig. Overtredingen zijn uitgesloten en 

het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

 

Voor wat betreft overige artikel 3.1 en 3.5 vogelsoorten geldt dat er geen verstoring plaatsen zal vin-

den. Er bevinden zich geen territoria binnen het plangebied en de verstoring ten aanzien van territoria 

buiten het plangebied zal gering zijn. Wel wordt er ten allen tijde geadviseerd om buiten het broedsei-

zoen te werken. Overtredingen ten aanzien van broedvogels zijn daarmee uitgesloten. Het aanvragen 

van een ontheffing is niet aan de orde.  

 

Leidend is echter altijd de situatie op het moment van de ingreep. Nestenplaatsen mogen verwijderd 

worden op het moment dat deze niet in gebruik zijn door de vogels. Wordt er tijdens de werkzaamhe-

den een nest aangetroffen die wel in gebruik is dan mogen er vanaf de nestbouw tot het zelfstandig 

zijn van de jongen geen verstorende werkzaamheden plaatsvinden bij de nestplaats. 

 

6.2 Vleermuizen 

 

Beschermingsregime 

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten genieten binnen de Wet natuurbescherming een 

strikte bescherming. Hun vaste rust- en verblijfplaatsen zijn beschermd tegen beschadiging, vernie-

ling en verstoring. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: “het gehele systeem 

waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort”. Dit houdt in dat niet alleen 

de zomer- en winterverblijfplaatsen maar ook de vliegroutes en de foerageergebieden bescherming 

genieten.  

 

Vleermuizen zijn streng beschermd omdat dat ze erg kwetsbaar zijn. Wanneer overwinterende dieren 

worden verstoord is de kans groot dat ze sterven. Omdat vleermuizen meestal maar één jong per jaar 

krijgen, kan herstel lang duren. Vleermuizen kunnen zelf geen verblijfplaatsen maken en zijn dus af-

hankelijk van bestaande verblijfplaatsen. Daarnaast hebben ingrepen in het landschap negatieve 

gevolgen doordat foerageergebieden en vliegroutes verdwijnen. 

 

Functie van de onderzoekslocatie voor vleermuizen 

Gebaseerd op de resultaten uit de veldbezoeken kan geconcludeerd worden dat de onderzoeksloca-

tie geen vaste voortplanting- of rustplaats vormt voor vleermuizen. Wel fungeert de onderzoekslocatie 

als foerageergebied, bestaand uit meerdere subgebieden. Deze foerageergebieden zijn onderling 

verbonden via vliegroutes. Bij de voorgenomen ingreep gaat een deel van het foerageergebied verlo-

ren. Aangezien de foerageergebieden en vliegroutes grotendeels buiten het plangebied liggen, is de 

omvang van het foerageergebied dat verloren gaat echter beperkt. Daarnaast kunnen de vleermuizen 

uitwijken naar de nu nog ongebruikte potentiële foerageerplekken binnen de onderzoekslocatie. Bin-

nen het plangebied is één vliegroute aanwezig die door enkele gewone dwergvleermuizen en een 

laatvlieger wordt gebruikt. Het gaat hierbij om het aanwezige bospad.  

 
  



 

Rapport 3902.002 versie D1  Pagina 17 van 18 

Effecten van de ingreep op vleermuizen 

Door de realisatie van de nieuwbouw zal een bosperceel verdwijnen. In het betreffende perceel be-

vinden zich geen verblijfplaatsen van vleermuizen. Het bosperceel zelf, vormt daarnaast geen essen-

tieel foerageergebied. Vleermuizen hebben voldoende mogelijkheden om op de onderzoekslocatie te 

blijven foerageren. Door de realisatie van de woningen, zal het laaggelegen grasland mogelijk minder 

besloten zijn. Hierdoor zal de westzijde van het grasland minder aantrekkelijk worden voor vleermui-

zen om te foerageren. De aanwezige vliegroute door het plangebied zal door vleermuizen minder of 

niet meer worden gebruikt. Deze functie kan worden opgevangen door het overige deel van de on-

derzoekslocatie, waarin geen ingrepen plaatsvinden. 

 

In de plannen zal rekening gehouden moeten worden met verlichting. Het gebied buiten het plange-

bied dient onverlicht te blijven. Vleermuizen zijn gevoelig voor licht en mijden (fel)verlichte gebieden. 

De gewone dwergvleermuis is minder lichtgevoelig en foerageert ook onder lantarenpalen. Omdat de 

huidige situatie donker is, zullen veranderingen in verlichting effect hebben op de vleermuizen. Per-

manente verlichting en bouwverlichting dient zodanig geplaatst te worden dat de vleermuizen onge-

hinderd gebruik kunnen maken van foerageergebieden en vliegroutes. Tevens kan door de aanplant 

van bomen en struiken het besloten karakter van het plangebied ook in de toekomstige situatie be-

houden blijven. 

 

Toetsing aan de Wet natuurbescherming  

Het is krachtens artikel 3.5, lid 2 verboden vleermuizen opzettelijk te verstoren. Door het wegnemen 

van een vliegroute worden vleermuizen verstoord. Door de realisatie van de woningen worden de 

vleermuizen die gebruik maken van de vliegroute in het plangebied verstoord. In de provincie Overijs-

sel geldt dat het aantal vleermuizen daarbij niet leidend is, ook een enkele individu kan worden ver-

stoord. Voor het overtreden van dit verbodsartikel zal een ontheffing van de Wet natuurbescherming 

aangevraagd moeten worden.  

 

Het is krachtens artikel 3.5, lid 4 verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van vleermuizen 

te beschadigen of te vernielen. Op de onderzoekslocatie zijn geen voortplantingsplaatsen of rust-

plaatsen van vleermuizen aanwezig. Aantasting van de functionaliteit kan echter ook aan de orde zijn 

als de kwantiteit of de kwaliteit van de voortplantingsplaats of rust- en verblijfplaats voor de gewone 

dwergvleermuis afneemt, waardoor deze plek niet meer de functie van voortplantingsplaats of rust- of 

verblijfplaats kan vervullen. Ook moet de omgeving van voldoende kwaliteit blijven, bijvoorbeeld om 

voldoende voedsel te kunnen vinden of om van de ene naar de andere verblijfplaats te kunnen vlie-

gen. Omdat de gewone dwergvleermuis regelmatig wisselt van verblijfplaats met eenzelfde functie 

betekent dit dat er meerdere verblijfplaatsen nodig zijn om die functie te vervullen. Hetzelfde geldt 

voor vliegroutes en foerageergebieden. Het is ter beoordeling van het bevoegd gezag of er sprake is 

van aantasting van de functionaliteit van de voortplantingsplaats of rustplaats (BIJ12, 2017). 

 

Het wordt op basis van de lage aantallen en de foerageermogelijkheden in de omgeving niet verwacht 

dat het plangebied een essentiële functie heeft voor vleermuizen.  

 

Door het toepassen van maatregelen, waaronder het rekening houden met verlichting en het aanplan-

ten van bomen/struiken, kunnen negatieve effecten worden beperkt. Aangeraden wordt om de manier 

van uitvoering ten aanzien van vleermuizen op te nemen in het op te stellen projectplan en voor te 

leggen aan het bevoegde gezag, de provincie Overijssel, middels een ontheffingsaanvraag.  
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Buytenhof planontwikkeling een aanvullend ecologisch onderzoek 

uitgevoerd aan de Kerkstraat (ong.) te Sibculo. 

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 

en realisatie van woningbouw.  

 

Voorgenomen ingreep 

De initiatiefnemer is voornemens veertien woningen op de onderzoekslocatie te realiseren, genaamd 

‘Kloosterwonen’. Hiervoor zal 1,5 ha bos worden verwijderd. Wel zal er herplant plaatsvinden. Om 

hoogteverschil binnen de onderzoekslocatie te nivelleren zal een deel ontgraven worden.  

 

Onderzoeksresultaten broedvogels 

De onderzoekslocatie dient voor verschillende broedvogelsoorten als nestplaats. Het betreft echter 

geen soorten met jaarrond beschermd nest. Daarnaast zijn er voor de aanwezige categorie 5 soorten 

geen zwaarwegende ecologische redenen die er voor zorgen dat hun nesten jaarrond bescherming 

genieten. Daarom zijn er, als de voorgenomen ingreep buiten het broedseizoen plaatsvindt, geen 

overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van broedvogels te verwachten. De aan-

vraag van een ontheffing ten aanzien van broedvogels is niet nodig. Leidend is altijd de situatie op het 

moment van de werkzaamheden. Nestenplaatsen mogen verwijderd worden op het moment dat deze 

niet in gebruik zijn door de vogels. Wordt er tijdens de werkzaamheden een nest aangetroffen die wel 

in gebruik is dan mogen er vanaf de nestbouw tot het zelfstandig zijn van de jongen geen verstorende 

werkzaamheden plaatsvinden bij de nestplaats. 

 

Onderzoeksresultaten vleermuizen 

De aanwezigheid van verblijfplaatsen binnen de onderzoekslocatie is, gebaseerd op de onderzoeks-

inspanning, uitgesloten. Wel zijn er mogelijk verblijfplaatsen in de omgeving van de onderzoeksloca-

tie. De werkzaamheden van de voorgenomen ingreep zullen hier echter geen invloed op hebben.  

 

Foerageergebieden van vleermuizen bevinden zich met name rond de wandelpaden. De open plek-

ken worden in mindere mate gebruikt als foerageergebied, maar kunnen het verlies aan bosperceel 

als gevolg van de voorgenomen ingreep wel opvangen. Door de aanplant van bomen en struiken kan 

het besloten karakter van het gebied behouden blijven. Aangezien de foerageerplekken en potentiële 

foerageerplekken buiten het plangebied vallen, gaat er geen essentieel foerageergebied verloren.  

 

Verder zijn er meerdere vliegroutes waargenomen, welke worden gebruikt door meerdere individuen 

en verscheidene soorten. Deze vliegroutes lopen bijna uitsluitend langs de wandelpaden. De aanwe-

zige vliegroute, door het noordelijke deel van het plangebied, gaat waarschijnlijk verloren als gevolg 

van de voorgenomen ingreep. Door de realisatie van de woningen worden de vleermuizen die gebruik 

maken van de vliegroute in het plangebied verstoord. Het aantal vleermuizen is daarbij niet leidend, 

ook een enkele individu kan worden verstoord. Voor het overtreden van artikel 3.5, lid 2 zal een ont-

heffing van de Wet natuurbescherming aangevraagd moeten worden.  

 

Door het toepassen van maatregelen, waaronder het rekening houden met verlichting en het aanplan-

ten van bomen/struiken, kunnen negatieve effecten worden beperkt. Aangeraden wordt om de manier 

van uitvoering ten aanzien van vleermuizen op te nemen in het op te stellen projectplan en voor te 

leggen aan het bevoegde gezag, de provincie Overijssel, middels een ontheffingsaanvraag. 

Econsultancy 

Zwolle, 22 december 2017 
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Verklarende woordenlijst 
 

Activiteitenplan 

Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatrege-

len verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en 

schade aan individuen wordt voorkomen.  

 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/EHS hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/ EHS, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-

neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-

ren te leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

 Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de soort of 

het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-

lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-

doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

 

 



 

 

Ontheffing  

De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze kwetsba-

re soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde voorwaarden 

mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit waarbij in 

een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-

plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Flora- en faunawet. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel 

een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud te 

maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 

2000-gebied dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 

het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 

Vaste rust- of verblijfplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levencyclus van een individu. De Flora- en fauna-

wet omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Buytenhof Planontwikkeling opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 

onderzoek stikstofdepositie voor het bestemmingsplan Kloosterwonen te Sibculo. Het plan voorziet in 

de realisatie van 14 woningen (acht twee-onder-één-kap en zes vrijstaande woningen) op het terrein 

van het voormalige klooster. Op dit moment is het terrein onbebouwd.   

 

 

2 TOETSINGSKADER 

 

De realisatie van de woningen kan negatieve gevolgen hebben voor omliggende beschermde natuur-

gebieden. De bescherming van de natuurgebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming, waar-

door onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de mogelijke verzuring en vermesting van 

een habitat ten gevolge van stikstofdepositie. Het plan is niet gelegen binnen de grenzen van een 

gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-gebied ‘Engbertsdijksvenen’.  

 

Met de inwerkingtreding van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) dient voor een uitbreiding van een 

bestaande activiteit zonder een Natuurbeschermingswetvergunning onder de PAS met het program-

ma Aerius het projecteffect van het plan te worden bepaald. Afhankelijk van de hoogte van het pro-

jecteffect kan eventueel een melding of vergunning en nader onderzoek noodzakelijk zijn:  

� voor een effect ≤ 0,05 mol/ha/jaar is geen melding of vergunning benodigd; 

� voor een effect 0,05 ≤ 1,00 mol/ha/jaar geldt een meldingsplicht; 

� voor een effect 1,00 mol/ha/jaar > grenswaarde geldt een vergunningsplicht.  

 

Voor het Natura 2000-gebied geldt een verlaagde grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar. Indien voor een 

stikstofgevoelig habitat in een Natura 2000-gebied 5% of minder van de depositieruimte beschikbaar 

is, wordt de grenswaarde verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar.  

 

 

3 EMISSIEBRONNEN EN RUIMTELIJKE GEGEVENS 

 

3.1 Verkeersgeneratie 

Door de realisatie van het plan zal verkeer worden gegenereerd. De verkeersgeneratie is berekend 

aan de hand van de CROW-publicatie 317, Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie. In tabel 2.1 is 

de berekening van de verkeersgeneratie weergegeven. 

 
Tabel 2.1 berekening verkeersgeneratie 

functie   aantal verkeersgeneratie totaal 

wonen vrijstaand 6 8,6 51,6 

  tweekapper 8 8,2 65,6 

totaal       117 

 

Uit de berekening blijkt dat er gemiddeld 117 verkeersbewegingen per weekdag worden gegeneerd, 

waarvan 2% uit vrachtverkeer zal bestaan. Het verkeer rijdt binnen de bebouwde kom en kent geen 

filevorming. De verkeersbewegingen vinden vanaf het plan, via de Kerkstraat, naar de Kloosterstraat 

(N341) plaats. Ter hoogte van de N341 zal het verkeer van en naar het plan volledig in de bestaande 

verkeersstroom zijn opgenomen. 
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3.2 Ruimtelijke gegevens 
 

Door de opdrachtgever is de conceptverkaveling verstrekt. In figuur 3.1 is een uitsnede van de con-

ceptverkaveling weergegeven. In het programma Aerius zijn de woningen als plan ingevoerd. Uitge-

gaan wordt dat de nieuwbouwwoningen een gasaansluiting krijgen 

 

 
Figuur 3.1 Concept verkaveling 
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4 BEREKENINGEN EN RESULTATEN 

 

De stikstofdepositieberekeningen zijn verricht met het voorgeschreven programma Aerius Calculator 

versie 16L d.d. 04-12-2017. In het model is alleen de toekomstige situatie ingevoerd. In tabel 3.1 is 

een overzicht van de emissie weergegeven. 

 
Tabel 3.1 emissie NH3 en NOx 

Bron Type NH3 NOx 

wegverkeer lichte voertuigen < 1 kg/j 6,58 kg/j 

  middelzware voertuigen < 1 kg/j < 1 kg/j 

  zware voertuigen < 1 kg/j < 1 kg/j 

woningen vrijstaande woningen - 18,18 kg/j 

  twee onder één kap - 17,34 kg/j 

totaal   < 1 kg/j 43,62 kg/j 

 

In figuur 3.1 is een overzicht van de rijlijn en het plan weergegeven. 

 

 
Figuur 3.1 Uitsnede bronnen Aerius 

 

Uit de berekeningen komt naar voren dat de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden (Engberts-

dijksvenen) met minder dan 0,05 mol/ha/j zal toenemen. Voor het plan is geen melding of vergunning 

noodzakelijk. Geconcludeerd wordt dat het aspect stikstofdepositie geen belemmeringen voor het 

plan veroorzaakt. De Aerius-berekening is als bijlage toegevoegd. 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Econsultancy heeft van Buytenhof Planontwikkeling opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 

stikstofdepositie voor het bestemmingsplan Kloosterwonen te Sibculo. Het plan voorziet in de realisa-

tie van 14 woningen (acht twee-onder-één-kap en zes vrijstaande woningen) op het terrein van het 

klooster. Op dit moment is het terrein onbebouwd.   

 

Door de realisatie van het plan zal er ook verkeer worden gegenereerd. De verkeersgeneratie is be-

rekend aan de hand van de CROW-publicatie 317, Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie. Uit de 

berekening blijkt dat er gemiddeld 117 verkeersbewegingen per weekdag worden gegeneerd. Gemid-

deld zijn hiervan 2 vrachtwagenbewegingen. Het verkeer rijdt binnen de bebouwde kom en kent geen 

filevorming. De rijlijn is van het plan via de Kerkstraat naar tot aan de Kloosterstraat (N341) inge-

voerd. 

 

Voor het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen geldt een verlaagde grenswaarde van 0,05 

mol/ha/jaar. Indien voor een stikstofgevoelig habitat in een Natura 2000-gebied 5% of minder van de 

depositieruimte beschikbaar is, wordt de grenswaarde verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar.  

 

De ammoniak- en stikstofberekeningen zijn verricht met het web-based programma Aerius d.d. 04-12-

2017. In het model is alleen de toekomstige situatie ingevoerd. Er zal gemiddeld per jaar een emissie 

zijn van 43,62 kg NOx en < 1 kg NH3. Uit de berekeningen komt naar voren dat de stikstofdepositie 

op de Natura 2000-gebieden (Engbertsdijksvenen) met minder dan 0,05 mol/ha/j zal toenemen.  

 

Geconcludeerd wordt dat het aspect stikstofdepositie geen belemmeringen voor het plan veroorzaakt.  

 

De Aerius-berekening is als bijlage toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Econsultancy 

Boxmeer, 26 januari 2018 

 

 

 



 

 

 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RRJEUPmr41vF (04 december 2017)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rodoe Kerkstraat,  Sibculo

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Kloosterwonen Sibculo RRJEUPmr41vF

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

04 december 2017, 16:40 2017 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 43,62 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting 6 vrijstaande woningen
8 twee onder één kap woningen

RRJEUPmr41vF (04 december 2017)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 8,10 kg/j

Bron 2
Plan | Plan

- 35,52 kg/j

RRJEUPmr41vF (04 december 2017)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 240056, 499958
NOx 8,10 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 115,0 NOx
NH3

6,58 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 240107, 500068
NOx 35,52 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

vrijstaande woningen 6,0 NOx 18,18 kg/j

Woningen
(nieuwbouw): Twee-
onder-één-kap

twee onder één kap 8,0 NOx 17,34 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171003_1682e2550c

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0
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Bijlage 6  Ontheffing Wet natuurbescherming
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Bijlage 7  Watertoets
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datum 8-9-2017
dossiercode    20170908-63-15984

Geachte heer/mevrouw Ilse Scharenborg-Lesker,

U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan Plan Kloosterwonen, realisatie 14 woningen Sibculo door
gebruik te maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de
Normale procedure van het watertoetsproces moet worden doorlopen.

Watertoetsproces:

Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een
waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele
proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de
waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is
geformuleerd. Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het waterschap te betrekken bij het plan. Wij
verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid. Daarvoor kunt u contact opnemen
met de, voor desbetreffende gemeente, aangewezen RO adviseur.

Ben van Veenen b.van.veenen@vechtstromen.nl

● gemeente Hardenberg
● gemeente Losser
● gemeente Ommen

Dolf Peters d.peters@vechtstromen.nl

● gemeente Almelo
● gemeente Borne
● gemeente Hellendoorn
● gemeente Oldenzaal

Els Boerrigter e.boerrigter@vechtstromen.nl

● gemeente Dinkelland
● gemeente Enschede
● gemeente Tubbergen

Gerdrik Bruins g.bruins@vechtstromen.nl

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

Henry Legtenberg h.legtenberg@vechtstromen.nl

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

Wim Geerdink w.geerdink@vechtstromen.nl

● gemeente Berkelland
● gemeente Haaksbergen
● gemeente Hengelo
● gemeente Hof van Twente

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



Algemene info:

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

Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.

De WaterToets 2014



   

Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

Het bestemmingsplan  Sibculo, woningbouw Kloosterterrein met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00300-OW01 van de gemeente Hardenberg;

1.2  bestemmingsplan

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

1.3  aaneengebouwde woning

een woning in een rij van 3 of meer niet-gestapelde woningen waarvan de hoofdgebouwen 
aan elkaar zijn gebouwd;

1.4  aan huis gebonden beroep

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, ontwerp-technisch, adviesgevend 
of daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep, dat in een woning wordt uitgeoefend, 
waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5  aan- of uitbouw

een onderdeel van een hoofdgebouw dat in ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan de 
hoofdvorm;

1.6  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.

1.7  aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.8  archeologisch beschermd monument

gebied of terrein van zeer hoge archeologische waarde dat van rijkswege of gemeentewege 
is beschermd. Indien het monument door de Minister is aangewezen, is het beschermd 
conform de Monumentenwet 1988;

1.9  bebouwing

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

1.10  bebouwingspercentage

een in de beheersverordening aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een 
terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;
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1.11  bed- and breakfastvoorziening

het tegen betaling aanbieden van toeristisch en kortdurend verblijf en ontbijt;

1.12  beperkt kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor 
het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;

1.13  bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.14  bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.15  bijgebouw

een gebouw dat in ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel 
gelegen hoofdgebouw;

1.16  bouwen

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

1.17  bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.18  bouwperceel

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

1.19  bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.

1.20  bouwvlak

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

1.21  bouwwerk

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

1.22  bruto vloeroppervlak

de oppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten gemeten op vloerniveau langs 
de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of 
groep van ruimten omhullen;
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1.23  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor de 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;

1.24  gebouw

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

1.25  gebruik

het gebruiken, doen gebruiken en/of laten gebruiken;

1.26  hoofdgebouw

Een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 
de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of 
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.27  horeca

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse 
worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt;

1.28  huishouden

één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve 
eenheid vormen;

1.29  hulpbehoevende

een persoon die zorg of andere specifieke hulp nodig heeft die onder andere ter plaatse van 
de zorgwoning kan worden verleend en waarvan de behoefte aan deze specifieke zorg of 
hulp met een verklaring van een arts, een zorgverlenende organisatie die is verbonden aan 
de zorgwoning of een andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan 
worden aangetoond;

1.30  internetwinkel

specifieke vorm van detailhandel, waarbij de transactie via internet (of postorder) tot stand 
komt en waarbij afhalen, tonen en afrekenen van goederen niet ter plaatse gebeurt;

1.31  kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde 
voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, die in acht moet worden genomen;

1.32  motorrijtuig

voertuigen voorzien van een motor bestemd om anders dan langs rails te worden 
voortbewogen;

1.33  overig bouwwerk

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

De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.35  rooilijn

de als zodanig vanwege burgemeester en wethouders in het terrein langs de wegzijde of 
voetpad aan te geven lijn, welke:

1. langs een weg waar bestaande bebouwing is gesitueerd: de evenwijdig aan de as van de 
weg gelegen lijn die zoveel mogelijk aansluit aan de ligging van de naar de weg gekeerde 
gevels van de bestaande bebouwing;

2. langs een weg waarlangs geen bestaande bebouwing als onder 1 bedoeld is gesitueerd 
en waarlangs mag worden gebouwd: bij een wegbreedte van ten minste 10 m, de lijn 
gelegen op 15 m uit de as van de weg; bij een wegbreedte geringer dan 10 m, de lijn 
gelegen op 10 m uit de as van de weg;

1.36  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 seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, 
waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met 
elkaar;

1.37  voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw;

1.38  waarde archeologie 5

door burgemeester en wethouders aangewezen terrein waarvan op grond van historische 
gegevens of door archeologische vondsten en onderzoek vermoed wordt dat het van 
algemeen belang is wegens zijn betekenis voor de archeologische monumentenzorg;

1.39  waterpeil

de hoogte (het niveau) van de waterspiegel gemeten naar N.A.P. op het moment van 
aanvraag van de vergunning. Dit kan betrekking hebben op zowel oppervlaktewater als 
grondwater;

1.40  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden;

1.41  zorgwoning

een woning die, gezien de inrichting of de ligging in de nabijheid van zorg- en/of 
ondersteunings-functies, is bedoeld voor huisvesting van hulpbehoevenden of professionele 
hulpverleners die ter plaatse activiteiten verrichten voor deze hulpbehoevenden.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel, ondergeschikte bouwdelen worden hierbij buiten 
beschouwing gelaten;

2.3  de inhoud van een bouwwerk

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

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

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

Bij de toepassing van het bepaalde over het bouwen binnen bouwvlakken of 
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, 
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. 
bestemmingsgrens, dan wel de rooilijn met niet meer dan 1 m wordt overschreden.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. water;
c. openbare nutsvoorzieningen;
d. fiets- en voetpaden;
e. parkeervoorzieningen;
f. speelvoorzieningen;
g. waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2  Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
1. er worden uitsluitend gebouwen en overkappingen gebouwd ten behoeve van openbaar 

nutsvoorzieningen of verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
2. de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 30 m³, dan wel niet meer dan de 

bestaande inhoud indien deze meer bedraagt;
3. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de bestaande 

bouwhoogte indien deze meer bedraagt.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde, 
gelden de volgende regels:

1. de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m.
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer 

dan de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt.
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Artikel 4  Tuin

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuin behorende bij de woning;

met daar bijbehorende;

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
c. parkeervoorzieningen;
d. waterhuishoudkundige voorzieningen.

4.2  Bouwregels

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

4.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

a. erf- of perceelafscheidingen op ten minste 1 m achter de voorgevel tot een maximale 
bouwhoogte van 2 m;

b. overige erf- of perceelafscheidingen tot een maximale bouwhoogte van 1 m;

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bebouwing ten behoeve van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. de sociale veiligheid;
f. de externe veiligheid.
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Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met hoofdzakelijk een functie voor doorgaand verkeer;
b. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
c. fiets- en voetpaden;
d. parkeervoorzieningen;
e. groenvoorzieningen;
f. water;
g. openbare nutsvoorzieningen.

5.2  Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
1. er worden uitsluitend gebouwen en overkappingen gebouwd ten behoeve van openbaar 

nut of verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
2. de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 30 m³, dan wel niet meer dan de 

bestaande inhoud indien deze meer bedraagt;
3. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de bestaande 

bouwhoogte indien deze meer bedraagt.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, geldt 
dat de bouwhoogte, anders dan voor bouwwerken rechtstreeks ten dienste van geleiding, 
beveiliging en regeling, niet meer dan 3 m bedraagt.
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Artikel 6  Wonen

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen;
b. aan huis gebonden beroepen;

met bijbehorende gebouwen, overkappingen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, 

c. tuinen en erven;
d. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
e. parkeervoorzieningen;
f. speelvoorzieningen;
g. groenvoorzieningen;
h. openbare nutsvoorzieningen;
i. water.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Hoofdgebouwen

Bouwen is toegestaan uitsluitend ten dienste van de in artikel 6.1 omschreven bestemming en 
met inachtneming van de volgende regels:

a. woningen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. het aantal woningen bedraagt niet meer dan het aantal ter plaatse van de aanduiding 

'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal;
c. per bouwperceel mag niet meer dan één woning worden gebouwd;
d. de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan de ter plaatse van de aanduiding 

'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogten;
e. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte;
f. het bebouwingspercentage bedraagt niet meer dan 70% van het bouwperceel;
g. aan- en uitbouwen dienen aan het hiervoor gestelde te voldoen, dan wel aan het 

gestelde in artikel 6.2.2;

6.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende 
regels:

a. de bouwhoogte binnen en buiten het bouwvlak bedraagt niet meer dan 3,5 m;
b. de aanbouw- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden achter (het 

verlengde van) de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw gebouwd, met 
dien verstande dat carports en overkappingen minimaal 1 m en aan- en uitbouwen op 
minimaal 3 m achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde voorgevel van het 
hoofdgebouw worden gebouwd ;

c. uitbouwen in de vorm van erkers mogen tot vóór (het verlengde van) de voorgevel van 
het hoofdgebouw worden gebouwd, mits:

1. de horizontale diepte maximaal 1,20 m bedraagt;
2. de diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden minimaal 2,5 m 

bedraagt;
3. voor zover de erker wordt gebouwd tegen de voorgevel van het hoofdgebouw de breedte 

maximaal 75% van de breedte van die gevel bedraagt;
4. de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van 

het hoofdgebouw + 0,25 m;
d. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen, inclusief de oppervlakte 

van aan- en uitbouwen, die niet voldoen aan de eisen van het hoofdgebouw: 
- 75 m2 voor percelen met een oppervlakte tot 500 m2; 
- 90 m2 voor percelen met een oppervlakte groter dan 500 m2;

e. de in sub d bepaalde oppervlakte is alleen toegestaan indien niet meer dan 70% van het 
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bouwperceel wordt bebouwd, met dien verstande dat het maximale 
bebouwingspercentage van 70% ook van toepassing is op overkappingen;

6.2.3  Bouwwerken, geen gebouw en geen overkapping zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden 
de volgende regels:

a. er zijn uitsluitend vergunningsvrije erf- en perceelafscheidingen toegestaan 
overeenkomstig artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (zoals dat geldt op 
het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan), met dien verstande dat bestaande 
erf- en perceelafscheidingen eveneens zijn toegestaan;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt niet meer dan 
3 m.

6.2.4  Nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen en verkeer en verblijf 
gelden de volgende regels:

1. de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 50 m³, dan wel niet meer dan de 
bestaande inhoud indien deze meer bedraagt;

2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de bestaande 
bouwhoogte indien deze meer bedraagt.

6.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
het bebouwingsbeeld; 
de verkeersveiligheid; 
de parkeervoorzieningen;

a. bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
artikel 6.2.1 sub d voor het verhogen van de toegestane goot- en/of bouwhoogte met 
maximaal 15%;

b. artikel 6.2.1 sub e voor het verhogen van de toegestane bouwhoogte met maximaal 15%;
c. artikel 6.2.1 sub f voor het verhogen van het bebouwingpercentage met dien verstande 

dat per bouwperceel voldoende ruimte voor parkeren of het stallen van auto's is 
aangebracht ten behoeve van de woonfunctie ter plekke, dan wel in alternatieve ruimte in 
de nabijheid is voorzien. Het bevoegd gezag kan bij verlening van de 
omgevingsvergunning voorwaarden stellen ten aanzien van het realiseren en onderhoud 
van de alternatieve parkeer- en/of stallingsruimte;

d. artikel 6.2.2 sub a, mits de bouwhoogte van het bijgebouw of de overkapping 
ondergeschikt blijft aan de bouwhoogte van het hoofdgebouw, dan wel de goothoogte 
van het bijgebouw of de overkapping ondergeschikt blijft aan de goothoogte van het 
hoofdgebouw;

e. artikel 6.2.2 sub d voor het vergroten van de gezamenlijke oppervlakte van aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot maximaal:

1. 100 m2 voor bouwpercelen met een oppervlakte tot en met 500 m2, mits het 
bebouwingspercentage van het bouwperceel maximaal 70 % bedraagt;

2. 100 m2 voor aan huis verbonden beroepen, mits niet meer dan 80 % van het bouwperceel 
wordt bebouwd;

3. 150 m2 voor bouwpercelen met een oppervlakte groter dan 500 m2, mits het 
bebouwingspercentage van het bouwperceel maximaal 70 % bedraagt;

f. artikel 6.2.2 sub d en e voor het vergroten van de gezamenlijke oppervlakte van aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de oppervlakten genoemd in sub d 
vermeerderd met 20 m2, uitsluitend in verband met het gebruik van genoemde 
bouwwerken als afhankelijke woonruimte, mits een dergelijk gebruik noodzakelijk is vanuit 
het oogpunt van mantelzorg;

g. artikel 6.2.3 sub a en b tot een bouwhoogte van 3 m voor erf- en terreinafscheidingen en 
5 m voor overige bouwwerken. 
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6.4  Specifieke gebruiksregels

6.4.1  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen indien niet expliciet is 
toegestaan:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken in combinatie met bedrijfsdoeleinden anders dan 
een aan huis gebonden beroep dan wel bestaande kleinschalige bedrijfsactiviteiten;

b. wonen in een woning, anders dan ten behoeve van een huishouding, met dien verstande 
dat een huishouden wel mag worden aangevuld met een huishouding ten behoeve van 
dringende sociale, verzorgings- of sociaaleconomische redenen;

c. opslag voor de voorgevel van het hoofdgebouw.

6.4.2  Aan huis gebonden beroep

De uitoefening van aan huis gebonden beroepen is alleen toegestaan met inachtneming van 
de volgende bepalingen:

a. de aan huis gebonden activiteiten voor het beroep mogen uitsluitend inpandig worden 
verricht;

b. de vloeroppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m²;
c. degene die de gebruiker is van de woning moet ook degene zijn die het aan huis 

gebonden beroep uitoefent;
d. er mag geen detailhandel plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop in het klein, in 

direct verband met het aan huis gebonden beroep;
e. het parkeren dient binnen het erf op eigen terrein plaats te vinden, dan wel in alternatieve 

ruimte waarin in de nabijheid wordt voorzien. Het bevoegd gezag kan bij de 
omgevingsvergunning voorwaarden stellen ten aanzien van het realiseren en/of 
onderhouden van alternatieve parkeer- en of stallingsruimte.

 

6.4.3  Voorwaardelijke verplichting

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van 
en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de 
bestemming zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform 
het in bijlage 2 inrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke 
inpassing.

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig 
de bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na het tijdstip 
van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de 
aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in bijlage 2 
opgenomen inrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
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6.5  Afwijken van de gebruiksregels

6.5.1  Zorgfunctie bij het wonen

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.4.1 sub b voor 
het in gebruik nemen van een woning als zorgwoning voor speciale doelgroepen, zoals 
hulpbehoevenden met daarbij behorende speciale woon-zorgfuncties, met dien verstande dat 
de vestiging geen onevenredige afbreuk ten aanzien van het woon- en leefklimaat 
(waaronder geluidhinder) voor omwonenden zal opleveren. De aanvraag om een 
omgevingsvergunning dient in te gaan op de mogelijkheid van verstoring van het woon- en 
leefklimaat en eventueel noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om hinder voor 
omwonenden te voorkomen.

6.5.2  Kleinschalige bedrijfsactiviteiten

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.1 voor het 
toestaan van kleinschalige beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten waarbij niet meer dan 
maximaal 30 % met een maximum van 45 m2 van de gezamenlijke bruto vloeroppervlakte van 
de woning en de bijgebouwen ten behoeve van de kleinschalige beroeps- en/of bedrijfsmatige 
activiteiten in gebruik mag worden genomen met dien verstande dat:

a. de kleinschalige beroeps- en of bedrijfsactiviteiten behoren tot maximaal categorie 1 van 
de in Bijlage 2 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten met inachtneming van de hierin 
genoemde afstanden;

b. niet is toegestaan een horeca-inrichting, met uitzondering van een bed en breakfast 
voorziening;

c. niet toegestaan is detailhandel, behoudens als ondergeschikte activiteit bij en direct 
verband houdend met de uitoefening van de kleinschalige beroeps- en/of bedrijfsmatige 
activiteiten;

d. niet toegestaan is groothandel;
e. niet toegestaan zijn reparatiewerkzaamheden voor particulieren van motoren, 

motorvoertuigen, vaartuigen, caravans, landbouwvoertuigen of bromfietsen;
f. kleinschalige bedrijfsactiviteiten die niet zijn genoemd in categorie 1 van de in Bijlage 2 

opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten eveneens zijn toegestaan nadat door aanvrager 
is aangetoond dat deze activiteiten wat betreft geur, stof en geluid en gevaar en wat 
betreft ruimtelijke uitstraling, omvang en intensiteit, met een bedrijf uit categorie 1 van de 
Staat van bedrijfsactiviteiten gelijk kunnen worden gesteld;

g. de kleinschalige bedrijfsactiviteiten mogen geen onevenredige hinder opleveren voor de 
omgeving, geen onevenredige afbreuk doen aan het ruimtelijk (woon) karakter van de 
buurt, geen onevenredige aantasting opleveren voor de bebouwings- en 
gebruiksmogelijkheden van de nabijgelegen gronden, geen onevenredige nadelige invloed 
hebben op de verkeersafwikkeling en mogen niet leiden tot onaanvaardbare parkeerdruk, 
geen publieksgericht karakter hebben, uitsluitend bezoek op afspraak is toegestaan;

h. opslag van goederen of stalling van motorrijtuigen, aanhangwagens en fietsen die 
verband houden met de kleinschalige bedrijfsactiviteiten zijn uitsluitend toegestaan in 
gebouwen;

i. degene die gebruiker is van de woning moet ook degene zijn die de kleinschalige 
bedrijfsactiviteiten uitoefent;

j. de kleinschalige bedrijfsactiviteiten mogen uitsluitend inpandig worden verricht.

6.5.3  Voorwaardelijke verplichting

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.4.3 onder a 
indien in plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in bijlage 2 andere 
landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat:

a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 2 opgenomen 
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de 
landschappelijke waarden waarvoor de in Bijlage 2 genoemde landschapsmaatregelen zijn 
bepaald;

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en 
waarden.  
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Artikel 7  Waarde - Archeologie 5

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie 5'' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de 
verwachte archeologische waarden.

7.2  Bouwregels

a. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden 
voorkomende bestemmingen, dient de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor een 
of meerdere bouwwerken met een (gezamenlijke) oppervlakte groter dan 2.500 m² en 
een diepte van 50 cm of meer, een rapport te overleggen waarin de archeologische 
waarden van de gronden die volgens de aanvraag zullen worden verstoord, in voldoende 
mate zijn vastgesteld.

b. Indien uit het in lid 13.2, onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden 
van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden 
verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere voorschriften verbinden aan de 
omgevingsvergunning met betrekking tot:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 
waarden in de bodem kunnen worden behouden;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die 
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

c. Indien uit het in lid 13.2, onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden 
van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord 
zonder dat het mogelijk is deze door de in lid 13.2, onder b genoemde voorschriften veilig 
te stellen, wordt de vergunning geweigerd.

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

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, 
geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

1. het ophogen van de bodem wanneer de oppervlakte 2.500 m² of meer bedraagt;
2. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of 

parkeergelegenheden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, 
wanneer de oppervlakte 2.500 m² of meer en de diepte 50 cm of meer bedraagt;

3. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren, wanneer de 
oppervlakte van deze werken en werkzaamheden 2.500 m² of meer bedraagt;

4. het verlagen of het verhogen van het waterpeil over een oppervlakte van meer dan 2.500 
m²;

5. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of 
andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, wanneer de oppervlakte 
van deze werken en werkzaamheden 2.500 m² of meer en de diepte 50 cm of meer 
bedraagt waarbij de breedte van deze werken ten minste 1,25 m bedraagt;

6. het bebossen van gronden die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan niet als 
bos zijn bestemd, wanneer de oppervlakte van deze werken en werkzaamheden 2.500 
m2 of meer en de diepte 50 cm of meer bedraagt;

7. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd, wanneer de 
oppervlakte van deze werken en werkzaamheden 2.500 m² of meer en de diepte 50 cm of 
meer bedraagt;

8. het aanleggen van bos of boomgaard, wanneer de oppervlakte van deze werken en 
werkzaamheden 2.500 m² of meer en de diepte 50 cm of meer bedraagt;

9. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 50 cm, waartoe ook 
wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en 
ontginnen, wanneer de oppervlakte van deze werken en werkzaamheden 2.500 m² of 
meer bedraagt.
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b. Het onder a gestelde verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
1. het normale onderhoud of gebruik betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn, dan wel volgens een verleende vergunning reeds mogen worden 

uitgevoerd op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan;
3. onderdeel zijn van werkzaamheden waarvoor reeds een omgevingsvergunning is verleend 

en in werking is;
4. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden verricht, 

mits verricht door een ter zake deskundige.

c. De vergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de onder a genoemde werken en 
werkzaamheden, dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en 
werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal.

d. Voor zover de onder a genoemde werken en werkzaamheden, dan wel de directe of 
indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring 
van archeologisch materiaal kan de vergunning worden verleend, indien aan de 
vergunning één of meerdere voorschriften worden verbonden met betrekking tot:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 
resten in de bodem kunnen worden behouden;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd 
gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

e. De vergunning wordt niet verleend voordat de aanvrager een rapport van een 
archeologisch onderzoek heeft overgelegd. In dat rapport dient de archeologische waarde 
van het terrein dat volgens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate te zijn 
vastgesteld.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  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 9  Algemene afwijkingsregels

a. Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning 
afwijken van:

1. de in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van 
die maten, afmetingen en percentages voor zover dit gelet op het gebruik en/of de 
constructie noodzakelijk is;

2. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of het profiel van de wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;

3. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden 
overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

4. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten 
behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de 
bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
gebouwtjes worden gebouwd, mits:
de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m³ bedraagt;

5. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten tot een bouwhoogte van 25 m 
worden gebouwd;

6. de regels door:
de ligging van de rooilijn anders te bepalen;
bebouwing voor of achter de rooilijn of een buiten een bouwvlak toe te staan;

met dien verstande dat de ligging van geluidgevoelige bebouwing dichter op een weg 
uitsluitend is toegestaan voor zover de voorkeurswaarde of en hoger verkregen 
grenswaarde, zoals bedoeld bij of krachtens de Wet Geluidhinder, niet wordt overschreden.

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld in dit artikel mag slechts worden verleend indien 
deze niet leidt tot een onevenredige aantasting van:

1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;
2. de verkeersveiligheid;
3. de parkeervoorzieningen.
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Artikel 10  Overige regels

10.1  Afstemming welstandstoets

Voor zover de regels in het bestemmingsplan met betrekking tot:

a. de voorgeschreven maximale goothoogte en maximale bouwhoogte;
b. de plaatsing op het bouwperceel;

ruimte bieden voor verschillende mogelijkheden van het realiseren van gebouwen, is deze 
ruimte tevens bedoeld voor het kunnen stellen van voorwaarden op basis van de in artikel 
12a van de Woningwet aangegeven welstandscriteria, (voor zover die binnen het betreffende 
gebied van toepassing zijn) mits:

de vermindering van de goot- en bouwhoogte niet meer bedraagt dan 15% van de 
maximaal toegestane goot- en bouwhoogte;
de binnen de regels te realiseren oppervlakte niet wordt verminderd.

10.2  Afstemming APV

Dit bestemmingsplan verzet zich niet tegen het gebruik van gronden en bouwwerken ten 
behoeve van evenementen en andere meerdaagse of regelmatig terugkerende activiteiten 
met een maximum van drie evenementen per jaar en een duur van ten hoogste 15 dagen per 
evenement, mits, voor zover noodzakelijk, een omgevingsvergunning op basis van de APV is 
verleend.

10.3  Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden

a. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen of afwijken van de regels 
dient, indien de omvang of de bestemming van een gebouw en/of het terrein daartoe 
aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen, of 
andere voertuigen, in voldoende mate ruimte zijn aangebracht op of onder het gebouw, 
en/of op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw of terrein behoort. Deze 
ruimte mag niet overbemeten zijn, gelet op het gebruik of de bewoning van het gebouw, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per openbaar 
vervoer. Het aantal parkeerplaatsen per voertuig wordt bepaald op basis van 
beleidsregels die zijn opgenomen in de Nota parkeernormering (of een later door 
burgemeester en wethouders vast te stellen vervangend beleidsdocument dat verwijst 
naar deze regels).

b. De onder a bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die 
zijn afgestemd op gangbare auto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:

1. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,80 m bij 5 m en ten 
hoogste 3,25 m bij 6 m bedragen;

2. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte - voor 
zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,50 m bij 5 
m bedragen.

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

d. Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde onder a en c:
1. indien het voldoen aan die bepalingen op overwegende bezwaren stuit; of
2. voor zover op andere redelijke wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte, dan wel 

laad- of losruimte wordt voorzien.

e. Ruimte(n) voor het bepaalde onder a en c dient, voor zover de aanwezigheid van deze 
ruimten krachtens deze regels nodig is, beschikbaar te blijven. Ander gebruik wordt 
aangemerkt als strijdig gebruik met de bestemming.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking 
naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

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

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

11.2  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 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Sibculo, woningbouw 
Kloosterterrein.
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bijlagen bij regels
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Bijlage 1  Staat van inrichtingen
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01 01 - 

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 

T.B.V. DE LANDBOUW           

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

014 016 1 

- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. 

> 500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 

014 016 3 

- plantsoenendiensten en 

hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 

014 016 4 

- plantsoenendiensten en 

hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 

02 02 - 

BOSBOUW EN DIENSTVERLENING 

T.B.V. BOSBOUW           

020 

021, 022, 

024  Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 

15 10, 11 - 

VERVAARDIGING VAN 

VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN           

151 101, 102 0 

Slachterijen en overige 

vleesverwerking:           

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 

151 108 8 

- vervaardiging van snacks en 

vervaardiging van kant-en-

klaarmaaltijden met p.o. < 2.000 m²  50 0 50   10  50  3.1 

152 102 6 

- verwerken anderszins: p.o. <= 

300 m² 50 10 30   10  50  3.1 

1581 1071 0 

Broodfabrieken, brood- en 

banketbakkerijen:           

1581 1071 1 

- v.c. < 7500 kg meel/week, bij 

gebruik van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 

1584 10821 6 

- suikerwerkfabrieken zonder suiker 

branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30   10  30  2 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 

1593 t/m 

1595 

1102 t/m 

1104  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 

176, 177 139, 143  

Vervaardiging van gebreide en 

gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 

18 14 - 

VERVAARDIGING VAN KLEDING; 

BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT           

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 

182 141  

Vervaardiging van kleding en -

toebehoren (excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 

183 142, 151  

Bereiden en verven van bont; 

vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 

19 15 - 

VERVAARDIGING VAN LEER EN 

LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)           

192 151  

Lederwarenfabrieken (excl. kleding 

en schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 
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193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 

20 16 - 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 

ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK 

E.D.           

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 

205 162902  

Kurkwaren-, riet- en 

vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 

21 17 - 

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON 

EN PAPIER- EN KARTONWAREN           

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 

22 58 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 

REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN 

MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

2222.6 18129  

Kleine drukkerijen en 

kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 

2224 1813  Grafische reproductie en zetten 30 0 10   10  30  2 

2225 1814  Overige grafische activiteiten 30 0 30   10  30 D 2 

223 182  

Reproductiebedrijven opgenomen 

media 0 0 10   0  10  1 

24 20 - 

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 

PRODUKTEN           

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:           

2442 2120 1 

- formulering en afvullen 

geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:           

2466 205903 A 

Chemische 

kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 

25 22 - 

VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN 

VAN RUBBER EN KUNSTSTOF           

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:           

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 

26 23 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, 

AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 

GIPSPRODUKTEN           

261 231 0 Glasfabrieken:           

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:           

262, 263 232, 234 1 

- vermogen elektrische ovens totaal < 

40 kW 10 10 30   10  30  2 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:           

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 
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30 

26, 28, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN 

KANTOORMACHINES EN COMPUTERS           

30 

26, 28, 

33 A 

Kantoormachines- en 

computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 

31 

26, 27, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 

MACHINES, APPARATEN EN 

BENODIGDH.           

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 

32 26, 33 - 

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, 

TELECOM-APPARATEN EN -

BENODIGDH.           

321 t/m 

323 

261, 263, 

264, 331  

Vervaardiging van audio-, video- en 

telecomapparatuur e.d. incl. 

reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 

33 

26, 32, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 

OPTISCHE APPARATEN EN 

INSTRUMENTEN           

33 

26, 32, 

33 A 

Fabrieken voor medische en optische 

apparaten en instrumenten e.d. incl. 

reparatie 30 0 30   0  30  2 

35 30 - 

VERVAARDIGING VAN 

TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 

AANHANGWAGENS)           

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:           

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 

36 31 - 

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 

OVERIGE GOEDEREN N.E.G.           

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

3663.1 32991  Sociale werkvoorziening 0 30 30   0  30  2 

3663.2 32999  

Vervaardiging van overige goederen 

n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 

45 

41, 42, 

43 - BOUWNIJVERHEID           

45 

41, 42, 

43 1 

- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 

2.000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 

41, 42, 

43 2 

Aannemersbedrijven met werkplaats: 

b.o. > 1.000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 

41, 42, 

43 3 

- aannemersbedrijven met 

werkplaats: b.o.< 1.000 m² 0 10 30   10  30  2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 

MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS           

501, 502, 

504 

451, 452, 

454  

Handel in auto's en motorfietsen, 

reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 
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5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 

503, 504 453  

Handel in auto- en 

motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30   10  30  2 

505 473 0 Benzineservicestations:           

505 473 2 - met LPG < 1.000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 

51 46 - 

GROOTHANDEL EN 

HANDELSBEMIDDELING           

511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

5121 4621 0 

Grth in akkerbouwproducten en 

veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 

5125, 5131 

46217, 

4631  

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit 

en consumptieaardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 

5132, 5133 

4632, 

4633  

Grth in vlees, vleeswaren, 

zuivelproducten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 

5135 4635  Grth in tabaksproducten 10 0 30   0  30  2 

5136 4636  

Grth in suiker, chocolade en 

suikerwerk 10 10 30   0  30  2 

5137 4637  

Grth in koffie, thee, cacao en 

specerijen 30 10 30   0  30  2 

5138, 5139 

4638, 

4639  

Grth in overige voedings- en 

genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 

514 

464, 

46733  Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:           

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0  30  2 

5154 4674 0 

Grth in ijzer- en metaalwaren en 

verwarmingsapparatuur:           

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30   0  30  2 

5156 4676  

Grth in overige intermediaire 

goederen 10 10 30   10  30  2 

518 466 0 Grth in machines en apparaten:           

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 

519 466, 469  

Overige grth (bedrijfsmeubels, 

emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 

52 47 - 

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 

PARTICULIEREN           

527 952  

Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 

auto's en motorfietsen) 0 0 10   10  10  1 

60 49 - VERVOER OVER LAND           

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 

6024 494 1 

- Goederenwegvervoerbedrijven 

(zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 0 0 50 C  30  50  3.1 
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1.000 m² 

63 52 - 

DIENSTVERLENING T.B.V. HET 

VERVOER           

 

6311.2 

 

52242 

 

0 

Laad-, los- en overslagbedrijven 

t.b.v. binnenvaart:           

6312 

52102, 

52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 

6312 52109 B 

Opslaggebouwen (verhuur 

opslagruimte) 0 0 30 C  10  30   2 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641 531, 532  Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 

71 77 - 

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 

MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN           

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10  30  2 

712 

7712, 

7739  

Verhuurbedrijven voor 

transportmiddelen (excl. 

personenauto's) 10 0 50   10  50 D 3.1 

713 773  

Verhuurbedrijven voor machines en 

werktuigen 10 0 50   10  50 D 3.1 

714 772  

Verhuurbedrijven voor roerende 

goederen n.e.g. 10 10 30   10  30 D 2 

72 62 - 

COMPUTERSERVICE- EN 

INFORMATIETECHNOLOGIE           

72 62 A 

Computerservice- en 

informatietechnologie-bureaus e.d. 0 0 10   0  10  1 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK           

731 721  

Natuurwetenschappelijk speur- en 

ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30  2 

732 722  

Maatschappij- en 

geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10   0  10  1 

74 

63, 

69tm71, 

73, 74, 

77, 78, 

80tm82 - 

OVERIGE ZAKELIJKE 

DIENSTVERLENING           

74 

63, 

69tm71, 

73, 74, 

77, 78, 

80tm82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 

kantoren 0 0 10   0  10 D 1 

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30  50 D 3.1 

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10  30  2 

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10   0  10  1 

75 84 - 

OPENBAAR BESTUUR, 

OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 

VERZEKERINGEN           
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80 85 - ONDERWIJS           

90 

37, 38, 

39 - MILIEUDIENSTVERLENING           

9001 3700 A0 

RWZI's en gierverwerkingsinricht., 

met afdekking voorbezinktanks:           

9002.1 381 A 

Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven 

e.d. 50 30 50   10  50  3.1 

9002.1 381 B 

Gemeentewerven (afval-

inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:           

9002.2 382 A4 

- pathogeen afvalverbranding (voor 

ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 

9002.2 382 A7 

- verwerking fotochemisch en 

galvano-afval 10 10 30   30 R 30  2 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING           

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 

 



   

Bijlage 2  Landschapsmaatregelen
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Kaartweergave met overzicht maatregelen in kader projectplan – procesvariant A 
 
 
 
 

 
 

Handhaving bestaande houtopstand 
over breedte 10m1 langs de 
toegangsweg en de noordwest / 
zuidwestzijde van de woningbouwlocatie 
t.b.v. migratiemogelijkheden en 
versterken leefgebied door aanleg van 
taluds en bermen langs toegangsweg, 
welke tijdens de bouwperiode afgezet 
worden waardoor er sterkte 
verminderde verstoring optreedt tijdens 
het bouwproces. 

 

Groen buiten plangebied blijft 
gehandhaafd. 

Tevens versterking van de migratie- 
mogelijkheden en leefgebied door het 
geschikt maken van de taluds ter plaatse 
van hoogte- verschillen door verruiging 
toe te staan en geschikte boomsoorten, 
zoals zwarte els of eiken. De bomen in 
het talud worden in één lijn aangeplant, 
zoals schetsmatig weergegeven met de 
rode contour. De aanplanthoogte zal 
circa 3-4 meter zijn. Dit talud grenst aan 
de achtertuinen van de woningen. 
Daarmee is de lichtbelasting beperkt. In 
de koopovereenkomsten wordt een 
bepaling opgenomen dat bewoners 
rekening dienen te houden bij de keuze 
van hun tuinverlichting in relatie tot de 
aanwezige fauna. 

Uitvoering in één fase. Bestaande houtopstanden binnen de ruit-arcering worden na een nadere inspectie op de aanwezigheid van 
eekhoornnesten gekapt in de periode oktober-februari, waarna aansluitend het talud wordt gereconstrueerd en de nieuwe bomen in de 
lengteas van het talud worden aangeplant welke dienen als nieuwe vluchtroutemarkering voor de vleermuizen in het gebied. Concreet 
betekent dit voor de vleermuis dat de vliegroute binnen één winterperiode vervangen wordt. 

Bij de keuze openbare verlichting zal 
rekening gehouden worden met de 
aanwezige fauna. 

Langs de nieuw aan te leggen weg wordt 
de bermstrook à 2-3 meter breedte 
opengehouden van houtopstanden. Deze 
strook zal, samen met het talud (met 
uitzondering van de bomenrij t.b.v. de 
vliegroute voor vleermuizen), na overleg 
met een deskundige aan de natuur 
overgelaten worden om zodoende een 
natuurlijke ruigtevetatie te laten 
ontstaan ten behoeve van de 
veldspitsmuis. Hierdoor ontstaat nieuw 
leefgebied in de vorm van een 
bosrandzone met ruigtevegetatie. Met 
de gemeente zal in het kader van de 
infra beheerafspraken gemaakt worden 
voor extensief maaien van deze stroken 
zodat het maaibeleid gunstig is voor de 
fauna. Dit omdat de gemeente na aanleg 
van de infra, het eigendom van de 
wegen en bermen over zal nemen. 
Voor de particuliere groenzones zijn in 
het bestemmingsplan reeds maatregelen 
opgenomen in de vorm van 
voorwaardelijke verplichtingen. In 
totaliteit ontstaat hiermee meer 
leefgebied voor de veldspitsmuis dan er 
in de oorspronkelijke situatie voor 
handen is. 

Door aansluitende groenstroken wordt 
de migratiemogelijkheid van de 
veldspitsmuis gewaarborgd. 

Met de veldspitsmuisdeskundige is 
afgesproken dat de 10-meter bufferzone 
zo veel als mogelijk met rust gelaten 
wordt. Dit betekent dat er niet of 
nauwelijks aangeplant wordt en geen 
zaadgoed gezaaid zal worden. Hiermee 
ontstaat een voedselarme bosrandzone 
welke van nature geschikt zal zijn voor 
de veldspitsmuis. De aanwas wordt op 
basis van advies dus aan de natuur 
overgelaten. De instandhouding van 
deze zone is geregeld in de 
voorwaardelijke verplichting in het 
bestemmingsplan. 



Kaartweergave met overzicht maatregelen in kader projectplan – procesvariant B 
 
 
 
 

 
 

Handhaving bestaande houtopstand 
over breedte 10m1 langs de 
toegangsweg en de noordwest / 
zuidwestzijde van de woningbouwlocatie 
t.b.v. migratiemogelijkheden en 
versterken leefgebied door aanleg van 
taluds en bermen langs toegangsweg, 
welke tijdens de bouwperiode afgezet 
worden waardoor er sterkte 
verminderde verstoring optreedt tijdens 
het bouwproces. 

 

Groen buiten plangebied blijft 
gehandhaafd. 

Tevens versterking van de migratie- 
mogelijkheden en leefgebied door het 
geschikt maken van de taluds ter plaatse 
van hoogte- verschillen door verruiging 
toe te staan en geschikte boomsoorten, 
zoals zwarte els of eiken. De bomen in 
het talud worden in één lijn aangeplant, 
zoals schetsmatig weergegeven met de 
rode contour. De aanplanthoogte zal 
circa 3-4 meter zijn. Dit talud grenst aan 
de achtertuinen van de woningen. 
Daarmee is de lichtbelasting beperkt. In 
de koopovereenkomsten wordt een 
bepaling opgenomen dat bewoners 
rekening dienen te houden bij de keuze 
van hun tuinverlichting in relatie tot de 
aanwezige fauna. 

Uitvoering in twee fasen. 

Fase 1: kappen van gedeelte van houtopstanden in periode oktober-februari zodat fauna tijd krijgt om zich aan te passen aan een groot 
deel van de  nieuwe contouren binnen het plangebied. 

Fase 2: kappen van resterende gedeelte van houtopstanden na vaststelling van bestemmingsplan, waarbij nieuwe talud aangelegd kan 
worden met op de lengteas van het talud een nieuwe rij zwarte elzen of eiken als nieuwe begeleidingsroute vleermuizen. 

Bij de keuze openbare verlichting zal 
rekening gehouden worden met de 
aanwezige fauna. 

Langs de nieuw aan te leggen weg wordt 
de bermstrook à 2-3 meter breedte 
opengehouden van houtopstanden. Deze 
strook zal, samen met het talud (met 
uitzondering van de bomenrij t.b.v. de 
vliegroute voor vleermuizen), na overleg 
met een deskundige aan de natuur 
overgelaten worden om zodoende een 
natuurlijke ruigtevetatie te laten 
ontstaan ten behoeve van de 
veldspitsmuis. Hierdoor ontstaat nieuw 
leefgebied in de vorm van een 
bosrandzone met ruigtevegetatie. Met 
de gemeente zal in het kader van de 
infra beheerafspraken gemaakt worden 
voor extensief maaien van deze stroken 
zodat het maaibeleid gunstig is voor de 
fauna. Dit omdat de gemeente na aanleg 
van de infra, het eigendom van de 
wegen en bermen over zal nemen. 
Voor de particuliere groenzones zijn in 
het bestemmingsplan reeds maatregelen 
opgenomen in de vorm van 
voorwaardelijke verplichtingen. In 
totaliteit ontstaat hiermee meer 
leefgebied voor de veldspitsmuis dan er 
in de oorspronkelijke situatie voor 
handen is. 

Door aansluitende groenstroken wordt 
de migratiemogelijkheid van de 
veldspitsmuis gewaarborgd. 

Met de veldspitsmuisdeskundige is 
afgesproken dat de 10-meter bufferzone 
zo veel als mogelijk met rust gelaten 
wordt. Dit betekent dat er niet of 
nauwelijks aangeplant wordt en geen 
zaadgoed gezaaid zal worden. Hiermee 
ontstaat een voedselarme bosrandzone 
welke van nature geschikt zal zijn voor 
de veldspitsmuis. De aanwas wordt op 
basis van advies dus aan de natuur 
overgelaten. De instandhouding van 
deze zone is geregeld in de 
voorwaardelijke verplichting in het 
bestemmingsplan. 
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