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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Hardenbergerveldweg 3a te Hoogenweg, in het buitengebied van de gemeente 
Hardenberg, ligt een voormalig agrarisch bedrijf. Op het erf bevindt zich één woning met 
aanbouw, een oude varkensstal en een wagenberging.
De wagenberging wordt in de huidige situatie gebruikt voor de opslag van materieel ten 
behoeve van hobbymatige activiteiten. De varkensstal heeft echter haar functie verloren 
doordat geen varkens meer worden gehouden. Er wordt dan ook niet meer geïnvesteerd in 
het onderhoud. Het voornemen bestaat om deze stal met een oppervlakte van circa 860 m2 
te slopen en ter compensatie een woning met aanpandig bijgebouw te realiseren in het 
kader van Rood voor Rood.
Het beleid ten aanzien van de Rood voor Rood regeling is uitgewerkt in het geldende 
bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg" en de beleidsnota "Erven met kwaliteit". 
Hierin is een wijzigingsbevoegdheid (artikel 4.6.7) opgenomen, op grond waarvan 
burgemeester en wethouders onder voorwaarden één extra woning kan toestaan binnen het 
voormalig agrarisch bouwvlak. Voorliggend wijzigingsplan voorziet hierin en toont aan dat 
aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid wordt voldaan. In voorliggend 
wijzigingsplan zal worden aangetoond dat de ontwikkeling vanuit ruimtelijk en planologisch 
oogpunt verantwoord is. 

1.2  Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt aan de Hardenbergerveldweg 3a te Hoogenweg. Het plangebied is 
kadastraal bekend als gemeente Hardenberg, sectie Z, nummers 4537 en 1964. In 
afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van Hardenberg en Hoogenweg 
en ten opzichte van de directe omgeving weergegeven.

Afbeelding 1.1: Ligging van het plangebied ten opzichte van Hardenberg en Hoogenweg 
en de (directe) omgeving (Bron: ArcGIS)
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1.3  De bij het plan behorende stukken

Het wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 
Hardenbergerveldweg 3a, Hoogenweg” bestaat uit de volgende stukken: 

verbeelding (tek.nr NL.IMRO.0160.WBP00046-0W01) en een renvooi;
regels (met bijbehorende bijlagen).

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden 
weergegeven. In de regels zijn bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan 
zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting geeft een 
duidelijk beeld van het wijzigingsplan en van de daaraan ten grondslag liggende gedachten 
maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het wijzigingsplan.

1.4  Huidig planologisch regime

1.4.1  Algemeen

Het plangebied ligt binnen de grenzen van de bestemmingsplannen “Buitengebied 
Hardenberg” (vastgesteld op 2 december 2014), ''Buitengebied Hardenberg, herziening 
regels'' (vastgesteld op 26 september 2016) en het bestemmingsplan ''Facetherziening 
parkeren Hardenberg'' (vastgesteld 17 juli 2018). Hierna is een uitsnede van de verbeelding 
van het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg” opgenomen. De rode stippellijn omvat 
het bouwvlak dat tevens het plangebied vormt.

Afbeelding 1.2: Uitsnede van het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg" (Bron: 
Ruimtelijkeplannen.nl)
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1.4.2  Bestemmingen

De gronden zijn op basis van het bestemmingsplan bestemd als 'Agrarisch - Besloten 
heideontginningslandschap' met een bouwvlak. Gronden met deze bestemming zijn met 
name bedoeld voor de uitoefening van één agrarisch bedrijf en de instandhouding van de 
sterke gebiedskenmerken van het besloten heideontginningslandschap. Binnen het 
bouwvlak is één agrarisch bedrijf met bijbehorende bedrijfsbebouwing toegestaan.
Het plangebied valt tevens binnen de gebiedsaanduiding 'Geluidzone - industrie'. Gronden 
die zijn voorzien van deze aanduiding zijn mede bestemd voor de instandhouding van de 
geluidruimte in verband met de nabijheid van een gezoneerd industrieterrein.

1.4.3  Strijdigheid

Het in gebruik nemen van de bestaande boerderij als reguliere woning en het bouwen van 
een extra woning in het kader van Rood voor Rood is op basis van het vigerende 
bestemmingsplan niet mogelijk, omdat hiervoor zowel de bouw- als de 
gebruiksmogelijkheden ontbreken. In het geldende bestemmingsplan is in artikel 4.6.7 een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee het initiatief mogelijk kan worden gemaakt. In 
paragraaf 4.3.1 wordt nader ingegaan op deze wijzigingsbevoegdheid, waarbij aan de van 
belang zijnde voorwaarden zal worden getoetst.

1.4.4  Leeswijzer

Na deze inleiding worden in hoofdstuk 2 de landschappelijke aspecten en een weergave 
van de huidige situatie gegeven. Hoofdstuk 3 gaat in op de gewenste situatie. In hoofdstuk 
4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, provincie 
Overijssel en de gemeente Hardenberg beschreven. In hoofdstuk 5 passeren alle relevante 
milieuthema's de revue. Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten. In de hoofdstukken 7 en 
8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg en de inspraak.
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie

2.1  Landschappelijke aspecten

Het landschap in de omgeving van het plangebied is kenmerkend voor het besloten 
heideontginningslandschap. Het gebied is relatief open, maar wordt onderbroken door 
bosjes en erven. Deze erven liggen in blokken langs de wegen en zijn overwegend voorzien 
van erfbeplanting. Lijnvormige beplantingsvormen (houtsingels) volgen de kavelstructuur en 
bevinden zich met name haaks op de weg.

2.2  Het plangebied en zijn omgeving

Het plangebied betreft een relatief nieuw agrarisch erf dat in de tweede helft van de 20e 
eeuw is gevestigd en kent een karakteristieke opbouw. Het woongedeelte ligt aan de 
voorzijde, richting de weg, en het werkgedeelte aan de achterzijde. Dit resulteert in een 
siertuin naar de weg (zuidoost zijde) met daar achter de schuren (een varkensstal en een 
later bijgebouwde wagenberging). De varkensstal bestaat uit gemetselde muren en een 
asbestdak. De wagenberging kent een plaatmateriaal van groen damwand.
Het plangebied wordt door één inrit aan de zuidoostzijde ontsloten op de 
Hardenbergerveldweg. Aan de overige zijden wordt het plangebied omgeven door agrarische 
gronden. In de omgeving bevinden zich verspreid agrarische- en woonerven. Daarnaast ligt 
het bedrijventerrein Broeklanden op circa 400 meter ten zuidwesten van het plangebied.
In afbeelding 2.1 is een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving opgenomen. 
Tevens is in afbeelding 2.2 een straatbeeld van de locatie opgenomen.

Afbeelding 2.1: Luchtfoto van de huidige situatie van het plangebied (Bron: Provincie 
Overijssel)
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Afbeelding 2.2: Straatbeeld vanaf de Hardenbergerveldweg (Bron: Google Streetview, 
2009)
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Hoofdstuk 3  Gewenste situatie

3.1  Algemeen

Het buitengebied is van oudsher van belang geweest voor de agrarische sector. De sector 
is echter de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Er vindt schaalvergroting plaats, 
het aantal bedrijven neemt steeds verder af en ondernemers zijn op zoek naar 
mogelijkheden om hun agrarische bedrijfsvoering te verbreden. Daarnaast komen er, door 
het verdwijnen van agrarische bedrijven, agrarische complexen vrij. Om de vitaliteit en 
sociaaleconomische kwaliteit van het buitengebied te behouden, is het gewenst om onder 
voorwaarden ruimte te bieden aan passende vervolgfuncties op vrijgekomen voormalige 
agrarische bedrijfslocaties. Zo ook op het perceel aan de Hardenbergerveldweg 3a te 
Hoogenweg. Het agrarisch gebruik is niet meer reëel en de ontwikkelingsmogelijkheden ter 
plaatse zijn beperkt. De nog aanwezige oude varkensstal met een oppervlakte van circa 
860 m2 wordt als landschapsontsierend aangemerkt. De schuur heeft geen vervolgfunctie 
meer waardoor de staat van het onderhoud op termijn verder zal gaan verslechteren. Het 
betreft daarnaast in de huidige situatie reeds een verouderde stal welke is voorzien van een 
asbestdak. 

3.2  Ontwikkeling

3.2.1  Algemeen

Het voornemen bestaat om de landschapsontsierende oude varkensstal aan de 
Hardenbergerveldweg 3a te slopen en ter compensatie een compensatiewoning in het 
kader van Rood voor Rood te bouwen. De bestaande woning met aanbouw en de 
wagenberging blijven daarbij behouden. Deze hebben nog voldoende gebruikswaarde. Wel 
wordt de wagenberging nog opgeknapt, zodat deze passend zal zijn bij de overige 
bebouwing. De wagenberging wordt straks gebruikt als bijgebouw bij de bestaande woning 
en voor de opslag van materieel ten behoeve van hobbymatige activiteiten.
Op basis van een wijzigingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan en de 
beleidsnota 'Erven met kwaliteit' (zie paragraaf 4.3.4) wordt in ruil voor de sloop van de 
voormalige agrarische bebouwing, met een oppervlakte van circa 860 m2, het recht op één 
compensatiewoning verkregen. 
De ontwikkeling bestaat in hoofdlijnen uit: 

Sloop van een varkensstal van circa 860 m2;
Behoud bestaande woning en wagenberging;
Realisatie van één compensatiewoning (750 m3) met bijgebouw (100 m2);
Het zorgvuldig landschappelijk inpassen van het geheel.

In de onderstaande afbeelding is de sloopopgave te zien. De te slopen varkensstal is rood 
ingekleurd.
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Afbeelding 3.1: De sloopopgave (Bron: De Erfontwikkelaar)

3.2.2  Ruimtelijk kwaliteitsplan

3.2.2.1  Algemeen

Voor de ontwikkeling is door De Erfontwikkelaar een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld ten 
behoeve van een goede landschappelijke inpassing van het plangebied. De 
landschappelijke inpassing is verbeeld in impressietekeningen. In afbeelding 3.2 en 3.3. 
zijn twee uitsnedes van het ruimtelijk kwaliteitsplan opgenomen. Het volledige plan is 
opgenomen in Bijlage 1.
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Afbeelding 3.2:  Uitsnede ruimtelijk  kwaliteitsplan (Bron: De Erfontwikkelaar)

Afbeelding 3.3:  Uitsnede impressiebeeld ruimtelijk  kwaliteitsplan (Bron: De 
Erfontwikkelaar)
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3.2.2.2  Situering van de compensatiewoning

Het erf sluit aan bij de karakteristiek van het besloten heideontginningslandschap. Bij het 
positioneren van de compensatiewoning is rekening gehouden dat het erf compact moet 
blijven om daarmee de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast is 
het belangrijk dat de woning een relatie krijgt met het bestaande erf. De bebouwing staat 
overeenkomstig de gebiedskenmerken haaks op of gelijk aan de weg en sluit aan bij het 
orthogonale patroon van het heideontginningslandschap. Langs de Hardenbergerveldweg 
staan meer erven waar twee of meer woningen op staan. Deze woningen bestaan veelal uit 
een eenvoudige bouwvorm zonder veel aanbouwen. Om de woning aan te laten sluiten op 
deze bestaande bebouwing is gekozen voor een woning met aanpandig bijgebouw. 
Hieronder wordt verstaan dat de woning een sterke hoofdvorm krijgt dat refereert aan de 
varkensstal die afgebroken wordt. De bestaande woning moet ten alle tijde het 
'hoofdgebouw' op het erf blijven. De compensatiewoning moet hier onderdanig aan zijn. Dit 
wordt bereikt door de gekozen materialisatie van de woning en de positie op het erf 'achter' 
de woning. Het is in dit type landschap beter om te kiezen voor grotere gebouwen op het 
erf dan voor kleine. Initiatiefnemer wenst de bestaande wagenberging te behouden ten 
behoeve van hobbymatige activiteiten. Aangezien er nog agrarische gronden in eigendom 
blijven kan hier materieel opgeslagen worden onder meer ten behoeve van het onderhoud 
van deze gronden. Verrommeling van het landschap wordt hiermee voorkomen. De 
wagenberging valt nu erg op. Doordat deze landschappelijk goed ingepast wordt met een 
houtsingel zal de ruimtelijke kwaliteit, ondanks behoud van dit volume, versterkt worden. 
Tezamen met de groenstructuur wordt het erf een groen eiland in het relatief open 
landschap.

3.2.2.3  Groenstructuur en inrichting erf

De erven langs de Hardenbergerveldweg zijn over het algemeen half open en al dan niet 
voorzien van enkele grote bomen of singels. Richting de weg zijn de tuinen open en is er 
zicht op de bebouwing.
Om aan te sluiten op de gebiedskenmerken is er gekozen om het erf aan de 
noordwestzijde af te schermen met een houtsingel van minimaal 5 meter breed. Het is niet 
wenselijk om het zicht op de woning en de compensatiewoning af te schermen. Er is 
daarom gekozen het ‘voorerf’ meer open te houden met ruimte voor geschoren hagen.
Bestaande waardevolle bomen kunnen behouden blijven en ‘voor’ de woning worden nieuwe 
Hollandse Lindes aangeplant. Hiermee behoudt het erf zijn karakter en wordt de woning 
met de compensatiewoning landschappelijk een eenheid.
Het contrast van enig groen op erven en het meer opener landschap blijft overeenkomstig 
de gebiedskenmerken behouden. Het voorerf blijft tuin met ruimte voor sierbeplanting 
(bijvoorbeeld Rododendrons, hortensia's, boerensering). Het geeft een passende sierlijke 
afscherming. Tussen de bestaande woning en de compensatiewoning wordt een haag 
aangeplant bestaande uit Esdoorn/Beuk of Wilde liguster. Daarnaast wordt aan deze zijde 
van de wagenberging, centraal op het erf, enkele hoogstamfruitbomen aangeplant. Hiermee 
wordt ook het zicht op de te behouden wagenberging op een passende wijze afgeschermd.
Schuttingen en hoge opgaande exoten moeten in het buitengebied voorkomen worden. 
Rondom de woningen is enkel een tuin voorzien.
De keuze voor de verharding moet in afstemming gemaakt worden met de materialisering 
van de architectuur. Verharding moet in een gedekte kleurstelling sober toegepast worden. 
Dit in afstemming met de kleurstelling van de gevels en overige materialisering van de 
gebouwen.

3.2.2.4  Samenvatting maatregelen

Hieronder volgt een opsomming van de maatregelen:
Behouden wagenberging en deze landschappelijk goed inpassen middels een 
houtsingel;
De compensatiewoning en de schuur worden uitgevoerd in schuurarchitectuur en 
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komen binnen de contouren van het bestaande erf;
Aanplant streekeigen haag op erfscheiding;
Aanplant wilde haag op het erf;
Aanplant Hollandse lindes op het voorerf;
Aanplant hoogstamfruitbomen op het erf;
Bestaande inrit blijft ontsluiting van het erf.

De landschappelijk inpassing is verbeeld in impressietekeningen, welke zijn opgenomen in 
afbeelding 3.2 en 3.3.

3.3  Kwaliteitsimpuls groene omgeving

3.3.1  Algemeen

Met de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving biedt de provincie Overijssel beleidsruimte aan 
gemeenten voor ontwikkelingen in de groene ruimte. Nieuwe ontwikkelingen moeten 
mogelijk zijn onder voorwaarde dat ze bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. In het 
buitengebied is ruimte voor grootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen mits die 
gelijk opgaan met verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. 
Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door naast bescherming vooral in te zetten op het 
verbinden van bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen, waarbij bestaande 
kwaliteiten worden beschermd en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd.
De methodiek voor het bepalen van de balans tussen ontwikkelingsruimte en de gevraagde 
investering in de groene omgeving, is gericht op het volgende: hoe meer de ontwikkeling als 
gebiedsvreemd te beschouwen is en /of hoe groter de schaal en impact op de ruimtelijke 
kwaliteit is, des te zwaarder weegt dat aan de ontwikkelingskant van de balans en hoe 
hoger de aanvullende kwaliteitsprestaties dan dienen te zijn. Als het gaat om een 
gebiedsvreemde ontwikkeling van een grote schaal en met een grote impact op de 
omgeving, dan zal een forse investering in het landschap nodig zijn. Om te beoordelen of 
medewerking kan worden verleend aan het verzoek, vindt hieronder een toetsing plaats.

3.3.2  Gebiedseigen ontwikkeling

Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief 'Agrarisch ondernemen in het 
grootschalig landschap'. Voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische 
cultuurlandschappen staat voorop. Initiatieven binnen het ontwikkelingsperspectief mogen 
de ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw in principe niet beperken en dienen aan te 
sluiten bij de bestaande bebouwing, weginfrastructuur en openbaar vervoer (ov)-routes.
Door deze ontwikkeling wordt een forse kwaliteitsimpuls geleverd. De functie wonen is 
tevens passend binnen het ontwikkelingsperspectief mits dit geen extra belemmeringen 
met zich mee brengt ten aanzien van de bedrijfsvoering van omliggende (agrarische) 
bedrijven. Kortheidshalve wordt verwezen naar Hoofdstuk 5 waar nader wordt ingegaan op 
diverse milieu- en omgevingsaspecten.

3.3.3  Schaal en impact op de omgeving

De activiteiten zullen plaatsvinden aansluitend op het bestaande erf. De varkensstal is niet 
meer in gebruik en wordt daarmee als landschapsontsierend aangemerkt. Het totale 
bebouwde oppervlakte in het buitengebied van Hardenberg neemt fors af. De schaal van de 
ontwikkeling is klein, mede door de positionering van de gebouwen middels de één 
erfgedachte. De impact op de omgeving is hiermee beperkt en kan zelfs als positief ervaren 
worden door het opruimen van de stal.
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3.3.4  Eigen belang versus maatschappelijk belang

Er is sprake van een eigen belang. Het vergroot het woongenot en er kunnen gelden 
gegenereerd worden voor de sloop van de opstal. Ook is er een maatschappelijk belang. 
Op het erf staat een landschapsontsierende stal met asbest. Middels de sloop van het 
geheel en het opruimen van de verharding zal de ruimtelijke kwaliteit van het gehele 
buitengebied verbeteren. Dit is goed voor de leefomgeving en het landschap.

3.3.5  Tegenprestatie

Al met al worden er boven op de basisinspanning aanvullende kwaliteitsprestaties 
gevraagd, die bijdragen aan de versterking van de gebiedskenmerken uit het 
landschapsontwikkelingsplan en de ontwikkelingsrichting uit de ontwikkelingsvisie.
Deze tegenprestatie zal bestaan door het slopen van minimaal 850 m2 

lanschapsontsierende bebouwing en het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig 
erfensemble met gebouwen die passen in het landschap.

3.4  Verkeer en parkeren

Met dit initiatief wordt één compensatiewoning op een erf toegevoegd. Parkeren ten 
behoeve van de woonfunctie vindt plaats op eigen terrein. Gezien de ruime omvang van het 
perceel en gezien de nieuwe inrichting zoals weergegeven in afbeelding 3.2 en 3.3, wordt 
gesteld dat hieraan kan worden voldaan. 
In de toekomstige situatie wordt gebruik gemaakt van de bestaande in- en uitrit, die op een 
veilige en overzichtelijke wijze is ontsloten op de Hardenbergerveldweg.
Met het initiatief wordt een extra woning toegevoegd, wat een zeer beperkte 
verkeersgeneratie op zal leveren. De planologische mogelijkheid voor een agrarische functie 
komt met dit plan echter te vervallen, waardoor er per saldo sprake zal zijn van een afname 
aan verkeersbewegingen. Geconcludeerd wordt dat het aspect verkeer en parkeren geen 
belemmering vormt voor de in dit wijzigingsplan besloten ontwikkeling.
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Hoofdstuk 4  Beleidskader
Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. 
Naast de belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied 
geldende uitgangspunten weergegeven

4.1  Rijksbeleid

4.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

4.1.1.1  Algemeen

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. 

4.1.1.2  Rijksdoelen en regionale opgaven

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 ander ten behoeve van de 
mainports Rotterdam en Schiphol;
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale revierengebied 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) NNN, inclusief de Natura 2000 
gebieden (zoals de Veluwe);
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere 
door het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.
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4.1.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijk ing

In de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 
oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) 
opgenomen.
Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door 
een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een 
motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
planologisch mogelijk worden gemaakt. 
Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk 
inzicht te geven in de begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.
In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor: 
bestaand stedelijk  gebied: 'bestaand 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'. 
stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen.´ 

4.1.2  Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten van het rijksbeleid

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale 
ontwikkelingen. De voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in 
de structuurvisie.
Wat betreft de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' wordt opgemerkt dat deze van 
toepassing is bij 'nieuwe stedelijke ontwikkelingen' (3.1.6 Bro). Er zijn inmiddels meerdere 
gerechtelijke uitspraken geweest over deze begripsdefinitie.
Op het realiseren van woningen is de uitspraak ABRvS 16 september 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:2921 van toepassing. Uit deze uitspraak blijkt dat het realiseren van 11 
woningen niet wordt gezien als stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste 
lid, aanhef en onder i Bro. In voorliggend geval is de ladder voor duurzame verstedelijking 
dan ook niet van toepassing aangezien sprake is van de toevoeging van één nieuwe 
woning. Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.

4.2  Provinciaal beleid

In deze paragraaf wordt het voor deze ontwikkeling relevante provinciale beleid behandeld. 
Op 12 april 2017 hebben Provinciale Staten van Overijssel de nieuwe Omgevingsvisie 
Overijssel 2017 'Beken Kleur' en bijbehorende Omgevingsverordening Overijssel 2017 
vastgesteld. Op 1 mei 2017 zijn de nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in 
werking getreden. In 2018 zijn de visie en verordening partieel herzien.

4.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De omgevingsvisie is het centrale provinciale beleidsplan voor het fysieke beleidsplan voor 
het fysieke leefmilieu in Overijssel. De opgaven en kansen waar de provincie Overijssel voor 
staat, zijn vertaald in centrale beleidsambities voor negen beleidsthema's. De hoofdambitie 
van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een 
verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. Enkele 
centrale ambities van de provincie: 

goed en plezierig wonen, nu en in de toekomst door een passend en flexibel aanbod 
van woonmilieus (typen woningen en woonomgeving) die voorzien in de vraag 
(kwantitatief en kwalitatief);
versterken complementariteit van bruisende steden en vitaal platteland als ruimtelijke, 
cultureel, sociaal en economisch samenhangend geheel. Dit door behoud en 
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versterking van leefbaarheid en diversiteit van het landelijk gebied, stedelijke netwerken 
versterken, behoud en versterken van cultureel erfgoed als drager van identiteit;
veilig, gezond en schoon kunnen wonen, werken, recreëren en reizen door te zorgen 
voor waterveiligheid, externe veiligheid en verkeersveiligheid;
investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid 
en doorstroming centraal staan.

4.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities 
realiseert. Het gaat er daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te 
passen, zodat effectief en efficiënt resultaat wordt geboekt voor alle ambities en 
doelstellingen van de Omgevingsvisie. Eén van de instrumenten om het beleid uit de 
Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening Overijssel. De 
Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor die 
onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de 
Omgevingsvisie juridisch geborgd is. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op ruimtelijke kwaliteit 
en duurzaamheid. Uitgangspunt is dat verstedelijking en economische activiteiten 
gebundeld worden ten behoeve van een optimale benutting van bestaand bebouwd gebied.

4.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de ambities van de provincie Overijssel, wordt 
het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel gebruikt. In dit uitvoeringsmodel staan de 
volgende stappen centraal: 
1. Of – generieke beleidskeuzes
2. Waar – ontwikkelingsperspectieven
3. Hoe – gebiedskenmerken
Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie, 
toeristisch-recreatieve voorzieningen, natuurontwikkeling, etcetera kun je aan de hand van 
deze drie stappen bepalen of een initiatief binnen de geschetste visie voor Overijssel 
mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden.
De eerste stap, het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk 
ruimte te willen geven aan nieuwe initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet 
echter wel gekeken worden naar de (wettelijke) verantwoordelijkheden zoals veiligheid of 
gezondheid. Het uitvoeringsmodel maakt helder wat kan en wat niet kan.
Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het 
waarborgen van publieke belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, 
maar meestal richtinggevend of inspirerend.
In afbeelding 4.1 is het Uitvoeringsmodel weergegeven. 
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Afbeelding 4.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

4.2.3.1  Of- generieke beleidskeuzes

Maatschappelijke opgaven zijn leidend in het handelen. Allereerst is het dan ook de vraag 
of er een maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere 
bepaald door generieke beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk hierbij aan 
beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon drinkwater en droge voeten te garanderen. 
Maar ook aan beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld woningbouw- en 
kantorenlocaties – en daarmee grote financiële en maatschappelijke kosten – te 
voorkomen. In de omgevingsvisie zijn de provinciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd.
De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten 
worden: het zijn randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege 
zwaarwegende publieke belangen. De normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de 
omgevingsverordening.

4.2.3.2  Waar- ontwikkelingsperspectieven

Na het beantwoorden van de of-vraag, is de vraag waar het initiatief past of ontwikkeld kan 
worden. In de omgevingsvisie op de toekomst van Overijssel onderscheid de provincie zes 
ontwikkelingsperspectieven. Deze ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk 
perspectief voor een combinatie van functies en geven aan welke beleids- en 
kwaliteitsambities leidend zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan waar 
wat ontwikkeld zou kunnen worden.
De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale 
afweging: een gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaal-economische 
redenen in haar Omgevingsvisie en bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling 
kiezen. Die dient dan wel te passen binnen de – voor dat ontwikkelingsperspectief – 
geldende kwaliteitsambities. Daarbij dienen de nieuwe ontwikkelingen verbonden te worden 
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met de bestaande kenmerken van het gebied, conform de Catalogus Gebiedskenmerken 
(de derde stap in het uitvoeringsmodel). Naast ruimte voor een lokale afweging ten aanzien 
van functies en ruimtegebruik, is er ruimte voor een lokale invulling van de begrenzing: de 
grenzen van de ontwikkelingsperspectieven zijn signaleringsgrenzen.

4.2.3.3  Hoe- gebiedskenmerken

Ten slotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het landschap. De 
gebiedskenmerken spelen een belangrijke rol bij deze vraag. Onder gebiedskenmerken 
worden verstaan de ruimtelijke kenmerken van een gebied of gebiedstype die bepalend zijn 
voor de karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. Voor alle gebiedstypen in 
Overijssel is in de Catalogus Gebiedskenmerken beschreven welke kwaliteiten en 
kenmerken van provinciaal zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden.
De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend. 
Voor de normerende uitspraken geldt dat deze opgevolgd dienen te worden; ze zijn dan 
ook in de omgevingsverordening geregeld. De richtinggevende uitspraken zijn 
randvoorwaarden waarmee in principe rekening gehouden moet worden. Hier kan 
gemotiveerd van worden afgeweken mits aannemelijk is gemaakt dat met het alternatief de 
kwaliteitsambities even goed of zelfs beter gerealiseerd kunnen worden. De inspirerende 
uitspraken bieden een wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop 
ruimtelijke kwaliteitsambities ingevuld kunnen worden. Initiatiefnemers kunnen zich 
hierdoor laten inspireren, maar dit hoeft niet.

4.2.3.4  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

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

4.2.3.4.1  Of - generieke beleidskeuzes

Bij de afwegingen in de eerste fase 'Of – generieke beleidskeuzes' zijn artikel 2.1.3 (Zuinig 
en zorgvuldig ruimtegebruik), artikel 2.1.5 (Ruimtelijke kwaliteit), artikel 2.1.6 lid 1 
(Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) en artikel 2.2.2 (Realisatie nieuwe woningen) uit de 
Omgevingsverordening Overijssel van belang. Hierna wordt nader op de artikelen ingegaan. 

Artikel 2.1.3: Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
1. Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra 

ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer 
aannemelijk  is gemaakt.

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

2. Bestemmingsplannen voor de Groene Omgeving voorzien uitsluitend in ontwikkelingen 
die een extra ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen anders dan de uitleg van 
steden en dorpen wanneer aannemelijk  is gemaakt:

dat (her)benutting van bestaande erven en/of bebouwing in de Groene 
Omgeving in redelijkheid niet mogelijk  is;
dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal 
zijn benut. 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3
Door het toepassen van de Rood voor Rood-regeling, neemt de hoeveelheid 
landschapsontsierende bebouwing in het buitengebied af en wordt één compensatiewoning 
met bijgebouw teruggebouwd. Per saldo is geen sprake van extra ruimtebeslag door 
bouwen en verharden op de groene omgeving, maar juist een afname. Samenvattend wordt 
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geconcludeerd dat in voldoende mate rekening is gehouden met het gestelde in artikel 
2.1.3. 

Artikel 2.1.5: Ruimtelijke kwaliteit (leden 1, 2, 3 en 5)
1. In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe 
ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk  maakt, bijdragen aan het versterken 
van de ruimtelijke kwaliteit conform de geldende gebiedskenmerken.
2. In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk  gemaakt op 
welke wijze toepassing is gegeven aan het Uitvoeringsmodel (OF-, WAAR- en 
HOE-benadering) die in de Omgevingsvisie Overijssel is neergelegd. 
3. In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de 
nieuwe ontwikkeling past binnen het ontwikkelingsperspectief die in de Omgevingsvisie 
Overijssel voor het gebied is neergelegd.
5. In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk  gemaakt op 
welke wijze toepassing is gegeven aan de vier-lagenbenadering die onderdeel uitmaakt van 
het Uitvoeringsmodel en op welke wijze de Catalogus Gebiedskenmerken is gebruikt bij 
de ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling. 

Artikel 2.1.6: Kwaliteitsimpuls Groene omgeving (lid 1) 
Bestemmingsplannen voor de Groene omgeving kunnen – met in achtneming van het 
bepaalde in artikel 2.1.3. en artikel 2.1.4. en het bepaalde in artikel 2.1.5. – voorzien in 
nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen van bestaande functies in de Groene 
omgeving, uitsluitend indien hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen voor 
zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologisch en/of landschappelijk  waarden in 
voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke 
kwaliteit in de omgeving. 

Toetsing van het initiatief aan artikelen 2.1.5 en 2.1.6 lid 1
Het voorliggende plan leidt tot een kwaliteitsimpuls in de groene omgeving (buitengebied) 
van de gemeente Hardenberg. Deze meerwaarde vertaalt zich in: 

Sloop van circa 860 m2 aan landschapsontsierende bebouwing (oude varkensstal);
Sanering van alle aanwezige asbest;
Realisatie van één compensatiewoning met bijgebouw;
Het zorgvuldig landschappelijk inpassen van het geheel.

Hiermee wordt voldaan aan het beleid van de Provincie Overijssel met betrekking tot de 
impuls in de groene omgeving. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar paragraaf 
3.3, waar uitgebreid op de KGO is ingegaan. In paragraaf 4.2.3.4.2 wordt beschreven dat 
het project past binnen de ontwikkelingsperspectieven.

Artikel 2.2.2: Realisatie nieuwe woningen (lid 1)
Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c 
van de Wabo, voorzien uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe 
woningen als de behoefte daaraan is aangetoond door middel van actueel onderzoek 
woningbouw.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2
Voorliggende ontwikkeling betreft de realisatie van een compensatiewoning op basis van de 
beleidsnota 'Erven met kwaliteit' van de gemeente Hardenberg. De regeling is vervat in een 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg". De woning 
voldoet aan de kwalitatieve behoefte in de markt en wordt gebouwd voor de lokale behoefte. 
De ontwikkeling is dan ook in overeenstemming te achten met artikel 2.2.2 uit de 
Omgevingsverordening Overijssel. 
Bij de overige afwegingen in de eerste fase 'Of - generieke beleidskeuzes' zijn er verder 
geen aspecten die bijzondere aandacht verdienen. 
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4.2.3.4.2  Waar - ontwikkelingsperspectieven

Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief 'Agrarisch ondernemen in het 
grootschalig landschap'. In afbeelding 4.2 is een uitsnede van de perspectievenkaart 
behorende bij de Omgevingsvisie opgenomen. het plangebied is met de rode stippellijn 
aangeduid.

Afbeelding 4.2: Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel 
(Bron: Provincie Overijssel)

"Agrarisch ondernemen in het grootschalig landschap"
Van de ruimtelijke kwaliteitsambities staat in dit ontwikkelingsperspectief de ambitie 
Voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen 
voorop. Daarnaast gelden – net als voor alle andere ontwikkelingsperspectieven – de 
ruimtelijke kwaliteitsambities:

zichtbaar en beleefbaar mooi landschap;
sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel;
continu en beleefbaar watersysteem.

Initiatieven binnen het ontwikkelingsperspectief mogen de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
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).

Toetsing van het initiatief aan het Ontwikkelingsperspectief
Het concrete voornemen bestaat uit de sloop van een oude varkensstal en de realisatie van 
een compensatiewoning. Door deze ontwikkeling wordt een forse kwaliteitsimpuls geleverd. 
De functie wonen is tevens passend binnen het ontwikkelingsperspectief mits dit geen 
extra belemmeringen met zich mee brengt ten aanzien van de bedrijfsvoering van 
omliggende (agrarische) bedrijven. Kortheidshalve wordt verwezen naar Hoofdstuk 5 waar 
nader wordt ingegaan op diverse milieu- en omgevingsaspecten. Hier wordt geconcludeerd 
dat geen sprake is van een extra belemmering van de bedrijfsvoering van omliggende 
(agrarische) bedrijven en dat hiermee het voornemen in overeenstemming is met het ter 
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plekke geldende ontwikkelingsperspectief.

4.2.3.4.3  Hoe - gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het 
agrarisch-cultuurlandschap, stedelijke laag en laag van beleving) gelden specifieke 
kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. De 'Stedelijke laag' 
wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten, omdat er in of aangrenzend aan het 
plangebied geen relevante specifieke eigenschappen voor deze laag geldt. Tevens is de 
'Laag van de beleving' buiten beschouwing gelaten, aangezien er geen kenmerken ten 
aanzien van deze laag in het plangebied aanwezig zijn. Hierna wordt ingegaan op de 
relevante kenmerken ter plaatse van het plangebied.

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

Afbeelding 4.3: Natuurlijke laag (Bron: Provincie Overijssel) 

“Dekzandvlakte en ruggen”
De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de 
ijstijden bleef er in grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap 
achter, dat gekenmerkt wordt door relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat 
gebied. 
Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en 
beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. Beiden zijn tevens 
uitgangspunt bij (her)inrichting. Bij ontwikkelingen is de (strekkings)richting van het 
landschap, gevormd door de afwisseling van beekdalen en ruggen, het uitgangspunt.

Toetsing van het initiatief aan de "Natuurlijke laag" 
De gronden in het plangebied zijn ingericht ten behoeve van het voormalig agrarisch bedrijf. 
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De van oorsprong voorkomende 'Natuurlijke laag' is daardoor niet of nauwelijks meer 
aanwezig. De aard en omvang van dit plan is van een beperkte omvang. Met de 
landschapsmaatregelen wordt ingezet op beplanting die past bij de natuurlijke ondergrond. 
De ontwikkeling is in overstemming met het gestelde in de 'Natuurlijke laag'.

2. De 'Laag van het agrarische cultuurlandschap'
In de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' gaat het er altijd om dat de mens inspeelt 
op de natuurlijke omstandigheden en die ten nutte maakt. Hierbij hebben nooit ideeën over 
schoonheid een rol gespeeld. Wel zijn we ze in de loop van de tijd gaan waarderen om hun 
ruimtelijke kwaliteiten. Vooral herkenbaarheid, contrast en afwisseling worden 
gewaardeerd. De ambitie is gericht op het voortbouwen aan de kenmerkende structuren van 
de agrarische cultuurlandschappen door óf versterking óf behoud óf ontwikkeling of een 
combinatie hiervan. Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart in het “Jong heide- en 
broekontginningslandschap”. In afbeelding 4.4 is dat aangegeven.

Afbeelding 4.4: Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Overijssel) 

"Jong heide- en broekontginningslandschap"
De ambitie is de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden een stevig impuls te geven en 
soms een transformatie wanneer daar aanleiding toe is. De dragende structuren worden 
gevormd door landschappelijke raamwerken van lanen, bosstroken en waterlopen, die de 
rechtlijnige ontginningsstructuren versterken. Binnen deze raamwerken is ruimte voor 
verdere ontwikkeling van bestaande erven en soms de vestiging van nieuwe erven, mits 
deze een stevige landschappelijke jas krijgen.

Toetsing van het initiatief aan de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap”
In voorliggend geval is een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld om zodoende tot een 
gedegen landschappelijke inpassing te komen. Hierin is onder andere met de situering van 
de compensatiewoning en het aanbrengen van erfbeplanting rekening gehouden met de 
landschappelijke kenmerken van de omgeving en van het besloten 
heideontginningslandschap. Zo krijgt het erf een stevige landschappelijke jas door de 
aanplant van perceelgrensbeplanting. Voor de maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 
3.2.2, waarin een uitgebreide toelichting wordt gegeven. Op deze plek wordt kortheidshalve 
geconcludeerd dat de ontwikkeling in overeenstemming met het gestelde in de "Laag van 
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het agrarisch cultuurlandschap" is.

4.2.4  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende wijzigingsplan besloten ruimtelijke 
ontwikkeling in overeenstemming is met het provinciaal ruimtelijk beleid.

4.3  Gemeentelijk beleid

4.3.1  Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg

4.3.1.1  Algemeen

In artikel 4.6.7 van het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg" (bestemming 
Agrarisch met waarden - Besloten heideontginningslandschap) is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de Rood voor Rood ontwikkeling mogelijk kan 
worden gemaakt. Hierna wordt getoetst aan de voorwaarden van deze 
wijzigingsbevoegdheid.

4.3.1.2  Wijzigingsbevoegdheid artikel 4.6.7: wonen, met extra woning onder 
sloopvoorwaarde

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien is komen vast te staan dat binnen een 
bouwvlak geen agrarisch bedrijf meer is gevestigd, de bestemming binnen dat bouwvlak te 
wijzigen in de bestemming als bedoeld in artikel 40 (Wonen - Besloten 
heideontginningslandschap), en de bouw van een extra woning toe te staan, met 
inachtneming van de volgende bepalingen:
a. Het bouwvlak wordt verwijderd;
Het bouwvlak is verwijderd. Dit is opgenomen in de verbeelding van dit wijzigingsplan.

b. Op de gronden binnen het voormalig bouwvlak is de bouw van één extra vrijstaande 
woning toegestaan, mits vooraf vaststaat dat binnen het betreffende bouwvlak alle 
landschapsontsierende voormalige bedrijfsgebouwen worden gesloopt, onder de 
volgende voorwaarden:
1. de te slopen landschapsontsierende bedrijfsgebouwen moeten een minimale 

gezamenlijke oppervlakte van 850 m2 hebben;
2. op geen van de gevels van de woning mag de geluidsbelasting vanwege een weg of 

spoorweg de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder overschrijden;
In voorliggend geval wordt de landschapsontsierende bebouwing binnen het bouwvlak 
gesloopt. Het betreft een buiten gebruik geraakte oude varkensstal. Een later 
bijgebouwde wagenberging achter de woning wordt niet als landschapsontsierend gezien 
en blijft behouden. De berging heeft nog voldoende gebruikswaarde. Wel zal deze 
landschappelijk  worden ingepast.
1. De varkensstal heeft een oppervlakte van meer dan 850 m2, de stal is namelijk  circa 

860 m2 groot.
2. Er is daarnaast geen sprake van een onevenredige geluidsbelasting op de gevel van 

de woning. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.1 van de toelichting.

c. Om aan het onder b bepaalde te kunnen voldoen, mogen de oppervlakten van 
landschapsontsierende bedrijfsgebouwen van maximaal twee al gestopte of stoppende 
agrarische bedrijven bij elkaar worden opgeteld, onder de volgende voorwaarden:
1. op beide percelen dienen alle landschapsontsierende voormalige bedrijfsgebouwen 

te worden gesloopt en moet zijn verzekerd dat geen herbouw daarvan kan 
plaatsvinden;

2. het is niet toegestaan om een eventueel surplus van 850 m2 aan te wenden om 
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elders aan de minimaal benodigde te slopen oppervlakte van 850 m2 te komen;
In dit geval is de benodigde sloopoppervlakte afkomstig van één agrarisch bedrijf en wordt 
alle landschapsontsierende bebouwing ter plaatse van het perceel gesloopt.
1. n.v.t.
2. n.v.t.

d. De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing mogen door de 
wijziging niet onevenredig worden aangetast;

Er is geen sprake van beperking van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 
gronden en bebouwing. Eén en ander blijk t ook uit paragraaf 5.5 en 5.6 van deze 
toelichting.

e. De wijziging moet vanuit milieuoogpunt toelaatbaar zijn;
De wijziging is vanuit milieukundig oogpunt toelaatbaar. Hiervoor wordt verwezen naar 
Hoofdstuk 5, waar nader op de milieu- en omgevingsaspecten wordt ingegaan.

f. Het wijzigen dient zo te geschieden dat de inpassing van de erven in het landschap op 
zorgvuldige wijze plaatsvindt, aan de hand van een ruimtelijke kwaliteitsplan.

De wijziging gaat gepaard met een landschappelijk  inpassing, waarmee er sprake is van 
een zorgvuldige landschappelijk  inpassing en forse kwaliteitsimpuls. De voorgestelde 
maatregelen sluiten aan bij de in paragraaf 4.3.2 aangegeven landschapswaarden. Voor 
een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 3.2.2 en 3.3.

4.3.1.3  Toetsing van het initiatief aan de wijzigingsbevoegdheid

Geconcludeerd wordt dat voldaan kan worden aan de punten zoals opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid. De gemeente Hardenberg heeft ook middels een brief (kenmerk: 
2509991) aangegeven medewerking te verlenen aan het verzoek tot 
bestemmingsplanwijziging.

4.3.2  LIK (Landschap Identiteit Kaart) en Ontwikkelingsvisie Radewijk, 
Hoogenweg, Bruchterveld, Sibculo

4.3.2.1  Inleiding

De gemeente heeft voor het gebied een Landschap-Identiteit-Kaart (LIK) gemaakt. In de LIK 
wordt de identiteit van het gebied bepaald zoals de specifieke kenmerken en kwaliteiten. 
Op deze wijze wil de gemeente de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken. Het 
plangebied ligt in het 'Besloten heideontginningslandschap'. Dit is in afbeelding 4.5 
weergegeven. Het plangebied is met de rode ster aangegeven.
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Afbeelding 4.5: Uitsnede LIK (Bron: Gemeente Hardenberg)

4.3.2.2  Methodiek LIK's

De gemeente Hardenberg wil regie voeren op de ontwikkeling van het landelijk gebied. 
Daarbij wil de gemeente een meer richtinggevende rol gaan innemen, gericht op het 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit is echter een breed begrip, dat 
deels subjectief van aard is. In de Visienota Buitengebied is dit gedefinieerd als “eigen 
identiteit”. De identiteit van het gebied komt voort uit de ontstaansgeschiedenis en de 
daarmee samenhangende landschapstypen. In de LIK is daarom een onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende landschapstypen die in het gebied voorkomen. Deze 
landschapstypen zijn op een overzichtskaart opgenomen (zie afbeelding 4.6). Vervolgens is 
voor het gebied een schema opgesteld, waarin een overzicht is opgenomen van de 
aanwezige waardevolle en storende kenmerken. Ook zijn de kansen of juist bedreigingen 
voor deze kenmerken omschreven. De schema's ten aanzien van de landschapstypen zijn 
opgenomen in het volledige LIK.

4.3.2.3  Ontwikkelingsvisie Radewijk, Hoogenweg, Bruchterveld, Sibculo

Na het opstellen van de LIK's is een visie (wensbeeld) op de toekomstige ontwikkelingen 
gegeven. Hierbij is rekening gehouden met de gebiedskenmerken en kwaliteiten uit de 
LIK's en het geldende beleid van rijk, provincie, waterschap en het gemeentelijke beleid. 
Na het opstellen van de LIK's is een visie (wensbeeld) op de toekomstige ontwikkelingen 
gegeven. Hierbij is rekening gehouden met de gebiedskenmerken en kwaliteiten uit de 
LIK's en het geldende beleid van het rijk, provincie, waterschap en eigen gemeentelijk 
beleid. De ontwikkelingsvisie voor het 'Besloten heideontginningslandschap' binnen 
deelgebied 'Radewijk, Hoogenweg, Bruchterveld, Sibculo' gaat in op de volgende punten die 
voor dit plan relevant kunnen zijn:
Huidige ruimtelijke kwaliteiten

Rechthoekige kleinschalige verkaveling;
Stuwwal bij grens met Duitsland;
Bebouwingslint Hoogenweg;
Verspreide bebouwing langs wegen, verspreid liggende erven;
Rechthoekige erven in de verkavelingsrichting;
Strak, rechtlijnig wegenpatroon, zandwegen bij stuwwal;
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Wegbeplanting, verspreide bosjes, perceelgrensbeplanting.

Ontwikkelingsvisie
Faciliteren van bestaande functies;
Ontwikkeling agrarisch grondgebruik: verbreding (kamperen bij de boer);
Bij bedrijfsbeëindiging mogelijkheden hergebruik VAB;
Toename van de biodiversiteit in stuwwal Sibculo, Kloosterhaar.

4.3.2.4  Toetsing van het initiatief aan het LIK

Voorliggend plan heeft betrekking op een agrarisch erf dat in het kader van een rood voor 
rood ontwikkeling wordt gewijzigd naar een woonfuncties met daarbij de realisatie van een 
woning ter compensatie van de sloop van een meervoud aan landschapsontsierende 
bebouwing. Door de sloop van deze landschapsontsierende bebouwing en het treffen van 
landschapsmaatregelen voorziet het voornemen in een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit. Om aan te sluiten bij de gebiedskenmerken is onder andere gekozen om het erf 
aan de noordwestzijde af te schermen met een houtsingel van minimaal 5 meter breed. Op 
deze plaats wordt daarom geconcludeerd dat het plan voldoet aan de uitgangspunten van 
de Ontwikkelingsvisie Radewijk, Hoogenweg, Bruchterveld, Sibculo.

4.3.3  Welstandsnota Buitengebied

4.3.3.1  Inleiding

De gemeente Hardenberg heeft op 3 december 2013 de Welstandsnota voor het 
buitengebied opgesteld. In aansluiting op de welstandsnota voor de kernen is er in deze 
nota voor het buitengebied eveneens gekozen voor verschillende niveaus van welstand. Het 
plangebied is gelegen binnen het welstandsgebied 'Heide-ontginningen'. Voor dit gebied 
wordt onderscheid gemaakt tussen: open, besloten, bebouwingsstructuur, waterstructuur, 
bos en overig. Het plangebied bevindt zich binnen het besloten heideontginningslandschap, 
zoals te zien is in afbeelding 4.6.

Afbeelding 4.6: Uitsnede van de welstandsnota buitengebied (Bron: Gemeente 
Hardenberg)
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4.3.3.2  Besloten heideontginningslandschap

Voor het besloten heideontginningslandschap gelden de volgende criteria:
besloten erven, volumes gaan op in groene mantel;
zeer eenvoudige bebouwing met zadelkap;
nokrichting haaks of evenwijdig aan de weg;
zeer eenvoudige detaillering;
recenter zijn er (ondergeschikte) nieuwe woningen in diverse architectuurstijlen 
toegevoegd.

4.3.3.3  Toetsing van het initiatief aan de Welstandsnota

Zoals reeds eerder is aangegeven, is voor de onderhavige ontwikkeling een ruimtelijk 
kwaliteitsplan opgesteld. Hierin is rekening gehouden met de samenhang van bouwwerken 
op het erf, de verschijningsvorm, de afstemming op de bestaande bouwwerken in de 
omgeving en de relatie tot het hoofdgebouw en materiaal en kleurgebruik. Bij het 
uiteindelijke bouwplan zal het ontwerp worden getoetst aan de welstandsnota.

4.3.4  Beleidsnotitie Erven met kwaliteit

4.3.4.1  Inleiding

De gemeente Hardenberg heeft in februari 2020 de beleidsnotitie 'Erven met kwaliteit' 
vastgesteld. Aanleiding voor het opstellen van deze notitie is de onlangs gehouden 
evaluatie van het rood voor rood beleid van de gemeente Hardenberg. Dit beleid dateert uit 
2006 en is, na een eerste evaluatie in 2010, in het voorjaar van 2019 opnieuw geëvalueerd. 
Uitkomst van deze evaluatie is, dat het beleid niet meer goed aansluit bij de huidige 
praktijk. Daarom is besloten om het beleid te vervangen door nieuw beleid, met ruimere 
toepassingsmogelijkheden. De doelstelling van het beleid blijft echter onveranderd, namelijk 
de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied, door de sloop van 
landschapsontsierende gebouw.

4.3.4.2  Gebiedsgerichte benadering

Het bestemmingsplan Buitengebied (2014) kent een gebiedsgerichte benadering. De basis 
hiervoor is gelegd in de visienota Buitengebied.
De gebiedsgerichte benadering houdt in, dat in het ruimtelijk beleid rekening wordt 
gehouden met de zes verschillende landschapstypen in de gemeente, te weten de open en 
besloten veenontginningen, de open en besloten heideontginningen, de essen en 
hoevenlandschappen en de beekdalen van de Vecht en de Reest. Per landschapstype 
verschillen de bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden. Zo zijn de grootschalige, open heide- 
en veenontginningslandschappen aangewezen als agrarische ontwikkelingsgebieden, 
omdat landbouw de functie is die het best bij de gebiedskenmerken past. In de 
kleinschaliger gebieden wordt daarnaast ook veel ruimte geboden voor andere functies, 
zoals wonen, natuur en recreatie. 
Het beleid kent een functionele gebiedsgerichte benadering. Dat wil zeggen dat in de 
gebieden die primair zijn aangewezen voor de landbouw zeer terughoudend wordt 
omgegaan met de toepassing van rood voor rood. Daar wordt de “nee, tenzij” benadering 
toegepast. Het gaat dan om de gebieden die in de visienota Buitengebied zijn aangewezen 
als agrarisch ontwikkelingsgebied, te weten: Bergentheim-Zuid, Dedemsvaart-Zuid, 
Slagharen-De Krim en Westerhuizingerveld. In de overige gebieden wordt de “ja, mits” 
benadering toegepast. 
Deze benadering houdt in dat in agrarische ontwikkelingsgebieden wel schuren als 
landschapsontsierend kunnen worden aangemerkt maar dat in deze gebieden geen nieuwe 
woningen worden toegestaan, vanwege de mogelijke belemmering voor de 
landbouwontwikkeling. 
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4.3.4.3  Landschapsontsierend

Het belangrijkste uitgangspunt voor het bepalen van de landschapsontsierendheid van een 
gebouw is dat een erf niet op zichzelf staat, maar een eenheid vormt met het landschap. 
De eenheid tussen het erf en zijn omgeving komt tot uiting in stedenbouwkundige opzet en 
de landschappelijk structuur van het gebied. (hoe gaat het erf op in zijn omgeving). Per 
landschapstype verschilt de stedenbouwkundige opzet en de landschappelijk structuur.
Of een gebouw landschapsontsierend is, moet worden bezien in relatie tot de 
gebiedskenmerken (uit de LIK en de welstandsnota) en wordt bepaald door een aantal 
kenmerken, te weten:

het volume;
de vorm van het gebouw;
het materiaalgebruik;
het kleurgebruik;
de uitstraling;
de situering op het erf;
de passendheid bij de overige bebouwing op het erf.

Daarnaast kan een gebouw ook als landschapsontsierend worden aangemerkt als het geen 
(potentiële) gebruikswaarde meer heeft. Een gebouw waarvan aannemelijk is gemaakt dat 
het niet voor andere (economische) doeleinden geschikt is heeft namelijk geen 
gebruikswaarde, komt leeg te staan, verloederd en wordt daarmee vanzelf 
landschapsontsierend.

4.3.4.4  Sloop en aantal woningen

Voor de toepassing van het beleid Erven met kwaliteit geldt het uitgangspunt dat per 
locatie alle landschapsontsierende gebouwen worden gesloopt en alle bijbehorende 
erfverhardingen, mestplaten, kuilvoersilo’s e.d. worden opgeruimd. Bij de berekening van de 
(minimaal) te slopen oppervlakte blijft per bestaande woning 150 m2 aan gebouwen en 
overkappingen buiten beschouwing, omdat deze oppervlakte als bij de woning behorend 
bouwwerk mag blijven staan of worden teruggebouwd en daarom niet blijvend wordt 
gesaneerd. 
Bebouwing waarop deze regeling van toepassing is, moet blijvend worden gesloopt. Dat 
houdt in dat de mogelijkheid tot herbouw wordt wegbestemd. Dat kan bijvoorbeeld door de 
agrarische bestemming, met bijbehorend bouwvlak om te zetten in een woonbestemming. 
Voor de inrichting van het erf moet een ruimtelijke kwaliteitsplan worden gemaakt.
Het aantal woningen dat mag worden gebouwd is afhankelijk van de te slopen oppervlakte 
aan landschapsontsierende bebouwing. Hierbij gelden de volgende maatvoeringen. 

4.3.4.5  Locatie nieuwbouw

Deze regeling gaat in de eerste plaats uit van de bouw van de nieuwe woning(en) op het 
eigen erf, dat wil zeggen op het erf van de slooplocatie. Dit uitgangspunt komt voort uit de 
gebiedsgerichte benadering: de slooplocatie en de ontwikkellocatie moeten zo dicht 
mogelijk bij elkaar liggen. De bouw van de compensatiewoning moet daarom bij voorkeur 
op het bestaande erf plaatsvinden en als dat niet lukt in hetzelfde gebied. Deze benadering 
is ook opgenomen in de structuurvisie Kwaliteitsimpuls landschap.
Er zijn echter slooplocaties waar de inpassing van een nieuwe woningbouwkavel ter plekke 
niet mogelijk of gewenst is. Bijvoorbeeld door de ligging in een agrarisch 
ontwikkelingsgebied, de aanwezigheid van een agrarisch bedrijf in de directe omgeving of 
omdat het erf er zich, door zijn opbouw, niet voor leent. Daarnaast kan de eigenaar er zelf 
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voor kiezen om af te zien van herbouw op de eigen locatie. In die gevallen kan elders in de 
gemeente een bouwlocatie worden toegekend, al dan niet via de uitgifte van een 
sloopbewijs.
De gemeente wil voorkomen dat het buitengebied “dichtslibt” met woningen. Dat zou ten 
koste gaan van het groene karakter van het buitengebied. Daarom wordt het uitgangspunt 
gehanteerd dat nieuwe bouwkavels moeten aansluiten op bestaande bebouwing. Daarmee 
wordt bedoeld: een locatie op een bestaand erf in het buitengebied, in lintbebouwing of in, 
danwel direct aan, een dorp of buurtschap. Om landschappelijke redenen zijn echter geen 
nieuwe erven gewenst in het beekdallandschap en het essen- en hoevenlandschap, daar 
kan dus alleen op bestaande erven worden gebouwd.
De begrenzing van een bestaand erf wordt bepaald door de feitelijke situatie en niet door de 
juridische begrenzing van de (woon)bestemming.

4.3.4.6  Eén erf-gedachte

Bij de erfinrichting hanteert de gemeente de één-erfgedachte. De één-erf-gedachte houdt in 
dat zowel de nieuwe inrichting van het erf als de nieuwe bebouwing op het erf bijdragen aan 
het behoud en zo mogelijk het versterken van de oude erfstructuur. Het karakter van het 
agrarische erf moet ook na functieverandering nog beleefbaar zijn. Vaak leidt de 
één-erfgedachte er toe dat er sprake is van één gezamenlijke inrit en van een centraal erf, 
van waaruit de verschillende woningen en bijgebouwen bereikbaar zijn, maar dat hoeft niet 
altijd het geval te zijn. Vanuit de één-erfgedachte moet in elk geval worden voorkomen dat 
er tussen de woningen schuttingen of gesloten hagen worden aangebracht, waardoor er 
visueel gescheiden erven ontstaan.

4.3.4.7  Toetsing van het initiatief aan de beleidsnotitie 'Erven met kwaliteit'

In dit geval wordt de compensatiewoning op de slooplocatie teruggebouwd. Ter plaatse 
wordt alle landschapsontsierende bebouwing gesloopt. De landschapsontsierende 
bebouwing bestaat uit een oude varkensstal. De stal heeft geen gebruikswaarde meer en er 
wordt niet meer geïnvesteerd in het onderhoud. Het betreft in de huidige situatie reeds een 
verouderde stal welke is voorzien van een asbestdak. De wagenberging binnen het 
plangebied heeft nog voldoende gebruikswaarde en wordt niet als landschapsontsierend 
aangemerkt. Deze blijft dan ook behouden. De oppervlakte van de te slopen schuur 
bedraagt 860 m2. Hiermee wordt voldaan aan de sloopnorm voor één woning.
Om de compensatiewoning in te passen, is een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld. In het 
ruimtelijk kwaliteitsplan is nadrukkelijk rekening gehouden met de één-erfgedachte. Zo is 
als compensatiewoning gekozen voor een woning met een aanpandig bijgebouw. En is 
sprake van één inrit. In paragraaf 3.2.2 is hier uitgebreid op in gegaan. Geconcludeerd 
wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de beleidsnotitie 'Erven met kwaliteit'.

4.3.5  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het 
gemeentelijk beleid.
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Hoofdstuk 5  Milieu- en omgevingsaspecten
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het 
wijzigingsplan een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de 
milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden 
met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke 
beleidskaders. Bovendien is een wijzigingsplan vaak een belangrijk middel voor afstemming 
tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige 
uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid, milieuzonering, ecologie en archeologie & cultuurhistorie.

5.1  Geluid

5.1.1  Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van 
geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft 
aan dat een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de 
vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van een omgevingsvergunning indien 
het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een 
bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het 
akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeurswaarde bij geluidgevoelige 
objecten wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de 
voorkeurswaarde te voldoen.

5.1.2  Situatie plangebied

In dit geval wordt een geluidsgevoelig object toegevoegd, namelijk de compensatiewoning. 
Hierna wordt achtereenvolgens op de aspecten wegverkeers-, railverkeers- en 
industrielawaai ingegaan.

5.1.2.1  Wegverkeerslawaai

In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een 
wettelijke geluidszone hebben. In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan 
weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte afhankelijk 
is van het aantal rijstroken en van de ligging van het plangebied binnen stedelijk gebied of 
buitenstedelijk gebied.
Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Hardenbergerveldweg. Gezien 
de afstand tot deze weg en de lage verkeersintensiteit, de Hardenbergerveldweg wordt 
nagenoeg uitsluitend door bestemmingsverkeer gebruikt, wordt gesteld dat er aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB voldaan wordt en er sprake is van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat ter plaatse van de woning. Een akoestisch onderzoek wordt dan ook 
niet noodzakelijk geacht.

5.1.2.2  Railverkeerslawaai

De dichtstbijzijnde spoorlijn ligt op meer dan 2 kilometer van het plangebied. Gezien deze 
ruime afstand vormt het aspect railverkeerslawaai geen belemmering voor de in dit 
wijzigingsplan besloten ontwikkeling.
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5.1.2.3  Industrielawaai

Het plangebied ligt binnen de geluidszone van het bedrijventerrein Broeklanden. Om inzicht 
te verkrijgen van de optredende gevelbelastingen ten gevolge van het industrielawaai 
afkomstig van dit gezoneerde industrieterrein ter hoogte van bouwkavel binnen het 
plangebied is door de zonebeheerder, Omgevingsdienst IJsselland, een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 2 bij deze toelichting.
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat met een ontheffing voor een hogere waarde van 
minimaal 51 dB (A) voor industrielawaai, de realisatie van de compensatiewoning op de 
voorgenomen locatie met twee bouwlagen (vanuit de Wet geluidhinder) mogelijk is. 
Vanwege het dynamische karakter van het zonebeheer kunnen de berekende 
gevelbelastingen afwijken van die van eerder afgegeven waarden of de toekomstige 
berekeningen. Derhalve wordt aanbevolen om voor het plan uit te gaan van de maximaal af 
te geven hogere waarde, namelijk 55 dB(A). Bij deze waarde kan worden gesteld dat met 
minimale eis van 20 dB aan de karakteristieke geluidwering van de gevel (Bouwbesluit), 
wordt voldaan aan het vereiste wettelijke binnen niveau van 35 dB(A) in de geluidsgevoelige 
ruimten. Er wordt dan ook geen noodzaak gezien voor het verlangen van een (aanvullend) 
bouwfysisch onderzoek voor de toetsing aan het Bouwbesluit.

5.1.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat, wanneer ontheffing wordt verleend voor een hogere waarde voor 
industrielawaai, de Wet geluidhinder geen belemmering vormt voor het plan. 

5.2  Bodemkwaliteit

5.2.1  Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan of wijzigingsplan dient te worden bepaald of 
de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze 
aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient 
doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht conform de richtlijnen NEN 5740. In dit 
geval is door Kruse B.V. voor het plangebied een verkennend bodem- en 
asbestbodemonderzoek uitgevoerd. Hierna wordt op de belangrijkste resultaten ingegaan. 
De volledige rapportage is opgenomen in Bijlage 3 van deze toelichting.

5.2.2  Situatie plangebied

5.2.2.1  Resultaten veldwerk

In totaal zijn er 20 inspectiegaten gegraven. Eén inspectiegat is doorgezet tot 2.40 m-mv 
en afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem voornamelijk bestaat uit matig fijn 
zand. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn 
bodemvreemde materialen waargenomen (puin). Door de veldwerker zijn visueel geen 
asbestverdachte materialen op het maaiveld of in de bodem waargenomen. Het freatische 
grondwater is aangetroffen op 0.31 meter min maaiveld. 

5.2.2.2  Resultaten chemische analyses

Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd:
Van asbest verdacht terreindeel
- de bovengrond (BG I) is niet verontreinigd;
- de bovengrond (BG II) is niet verontreinigd;
- de ondergrond (OG I ) is niet verontreinigd;
- de ondergrond (OG II) is niet verontreinigd;
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- het grondwater (PB 1) is (zeer) licht verontreinigd met barium, koper en zink. 

5.2.2.3  Resultaten asbestanalyse

Overig terreindeel 
- MM FF - 01 bevat geen asbest;
- MM FF - 02 bevat geen asbest;
- MM FF - 03 bevat geen asbest. 

Deellocatie A: Druppelzone 
- MM FF - A bevat geen asbest.

5.2.2.4  Hypothese

De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien er 
overschrijdingen van de streefwaarden zijn aangetoond.
De hypothese "verdacht van aanwezigheid van asbest" voor het overige terreindeel kan 
worden verworpen.
De hypothese "verdacht van aanwezigheid van asbest" ter plaatse van druppelzone A kan 
worden verworpen, aangezien er geen asbest is aangetoond.

5.2.2.5  Conclusies

In het grondwater (PB 1) zijn lichte verontreinigingen aangetoond. Voor een beschrijving en 
mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4 van de rapportage. In 
de bovengrond (BG I en BG II) en in de ondergrond (OG I en OG II) zijn geen verhoogde 
gehalten gemeten.
Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het uitvoeren van nader 
onderzoek niet noodzakelijk geacht.
In de mengmonster van de fijne fractie MM FF - 01, MM FF - 02, MM FF - 03 en MM FF A 
is geen asbest aangetoond.

5.2.3  Conclusie

Het aspect 'bodem' vormt geen belemmering voor de bestemmingsplanwijziging en de 
voorgenomen nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's 
voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en 
toekomstige gebruik (wonen met tuin).

5.3  Luchtkwaliteit

5.3.1  Algemeen

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);
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5.3.1.1  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: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog 
steeds niet in betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder 
zijn dan 3% van de grenswaarden.
Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Toch is het niet altijd 
noodzakelijk om met behulp van een berekening vast te stellen of er sprake is van NIBM. 
Dit kan ook gedaan worden met een motivering, bijvoorbeeld op basis van ervaring. Als 
hulpmiddel bij de motivering is een vuistregel opgesteld waarmee men kan aantonen of de 
fijnstofbijdragen van de veehouderijen op het plan is te beschouwen als Niet in 
Betekenende Mate (NIBM). In de vuistregel is een tabel opgenomen met als uitgangspunt 
de 3% NIBM grens. In de tabel is sprake van een "worst case" benadering. Dat betekent 
dat wanneer uit de toets blijkt dat de fijnstofbijdrage van een bedrijf op het beoordelingspunt 
voldoet aan de 3% NIBM grens, het ook voldoende aannemelijk is dat dit zal blijken uit een 
berekening met rekenprogramma ISL3a en deze laatste berekening daarvoor niet nodig is.

Afstand tot te toetsen 
plaats

70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m

Totale emissie in g/jr 324.000 387.00
0

473.00
0

581.000 817.000 1.075.000 1.376.00
0

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit 
aanvullend te beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn 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 
milieubeheer nodig.

5.3.2  Situatie plangebied

Externe werking effecten van het plan
Gelet op de aard en omvang van voorliggende ontwikkeling, betreffende de bouw van één 
nieuwe woning, in verhouding tot de categorieën van gevallen zoals beschreven in paragraaf 
5.3.1.1 kan worden gesteld dat voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan 
de luchtverontreiniging.

Interne werking op het plan
Op basis van de "grootschalige concentratie- en depositiekaaren Nederland", welke is 
gepubliceerd door het Rijksinsituut Volksgezondheid en Milieu, zijn op schaal van km2 de 
gemiddelde achtergrondconcentraties van diverse luchtverontreinigende stoffen 
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aangegeven. De gegevens voor het plangebied worden weergegeven in onderstaande tabel:

Parameter Achtergrondw
aarde [µg/m3] 
2020

Achtergrondw
aarde [µg/m3] 
2030

Grenswaarde 
[µg/m3] 

WHO 
advieswaarde 
[µg/m3]

Voldoet 
[ja/nee]

Stikstofdioxid
e NO2

10,2 6,9 40 40 Ja

Zwevende 
deeltjes PM10

16,1 13,7 40 20 Ja

Zwevende 
deeltjes PM2,5

10,1 7,3 25 10 Ja

Uit de tabel blijkt dat aan de grenswaarden voor NO2 en PM10 en de 
blootstellingsconcentratieverplichting voor PM2,5 voldaan wordt. De advieswaarde van de 
WHO voor de achtergrondconcentratie PM2,5 in 2020 wordt met 0,1 µg/m3 overschreden, 
maar in 2030 wordt wel ruimschoots aan de advieswaarde van de WHO voldaan.

Vuistregel veehouderijen
Ten aanzien van de fijnstof afkomstig van veehouderijen in de omgeving, wordt opgemerkt 
dat in de omgeving van het plangebied twee intensieve veehouderijen liggen die van belang 
kunnen zijn voor de bijdrage van fijnstofconcentratie op het plan:
Adres Afstand tot 

plangebied
Veesoort en aantallen Emissie fijnstof in 

gram*
Emtenbroekerdij
k 4

540 meter 134.700 vleeskuikens (E 5.9.1.2.4) 2.289.900

Emtenbroekerdij
k 9a

1.290 
meter

2.000 gespeende biggen (D.1.1.3) 
108 kraamzeugen (D.1.2.11) 
326 guste en dragende zeugen (D 
1.3.7) 
2 dekberen (D 2.2) 
128 opfokzeugen (D 3.2.9)

112.000 
11.232 
36.838 
234 
12.672 
Totaal: 172.976 

* Gegevens voor de berekening zijn ingevoerd op basis van vigerende vergunningen. 
Emmissies kunnen nadien zijn gewijzigd a.g.v. andere omrekenfactoren

Op basis van de vergunning gegevens heeft het pluimveebedrijf aan de Emtenbroekerdijk 
een totale fijnstofemissie van 2.289.900 gram/jaar. Het bedrijf ligt op 540 meter van het 
plangebied. De afstandenlijst van de vuistregel gaat tot maximaal 160 meter en een 
bijbehorende drempel NIBM van 1.376.000 gram/jaar. Met een extrapolatie van de 
gegevens naar een afstand van 540 meter is te zien dat de fijnstofbijdrage van het 
pluimveebedrijf ruim onder de NIBM drempel ligt.
De varkenshouderij aan de Emtenbroekerdijk 9a heeft heeft op basis van de vergunning 
gegevens een totale fijnstofemissie van 172.976 gram/jaar. Uit de afstandenlijst van de 
vuistregel blijkt dat de emissie van de Emtenbroekerdijk 9a een afstand van 70 meter ruim 
voldoende is om te voldoen aan de 3% NIBM grens. Gezien de daadwerkelijke afstand 
1.290 meter bedraagt, wordt voldaan aan de NIBM drempel. Verder onderzoek naar de 
fijnstof afkomstig van veehouderijen in de omgeving is dan ook niet noodzakelijk.

5.3.3  Conclusie

Voorliggend plan draagt 'niet in betekende mate' bij aan luchtverontreiniging. Daarnaast 
voldoen de achtergrondconcentraties NO2, PM10 en PM2,5 aan de grenswaarden uit de Wet 
milieubeheer en de aanbevelingen van WHO. Tenslotte voldeot de bijdrage 
fijnstofconcentratie van omliggende veehouderijen op het plan aan de 3% NIBM drempel. 
Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van 
voorgenomen ontwikkeling.
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5.4  Externe veiligheid

5.4.1  Algemeen

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

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

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet 
Basisnet). Dat vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het 
Basisnet voor ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in: 

het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 
de Regeling basisnet; 
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied). 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding is geregeld in het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen (Bevb).
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in 
hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot 
een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en het groepsrisico.

5.4.2  Situatie in en bij het plangebied

Aan de hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond 
het plangebied. Op de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met 
brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. 
In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen weergegeven. In de 
onderstaande afbeelding is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het 
plangebied en omgeving weergegeven. Het plangebied is indicatief met een blauwe cirkel 
weergegeven.
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Afbeelding 4.1 Uitsnede Risicokaart, de blauwe cirkel betreft het plangebied. 
(Bron:Risicokaart.nl)

Uit de inventarisatie blijkt dat de plangebieden: 
zich niet bevinden binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel 
inrichtingen die vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 
zich niet bevinden binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het 
groepsrisico nodig is;
niet zijn gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen; 
niet zijn gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen

De dichtstbijzijnde risicobronnen betreffen enkele installaties voor opslag en verlading van 
ethanol en opslag van biogas (methaangas). Deze installaties bevinden zich echter op een 
dusdanige afstand (circa 900 meter) dat het plangebied niet binnen het invloedsgebied valt 
en een verantwoording van het groepsrisico niet nodig is.

5.4.3  Conclusie

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

5.5  Milieuzonering

5.5.1  Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit 
van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door 
milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende 
ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en 
milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding 
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende 
en milieugevoelige functies. 
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 
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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 mogelijk is. 

5.5.2  Gebiedstypen

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' is een tweetal gebiedstypen te 
onderscheiden; 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een 
woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige functies komen 
vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. Op basis van de 
VNG-uitgave wordt het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype 'rustige 
woonwijk' vergelijkbaar omgevingstype. 
Het omgevingstype 'gemengd gebied' wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' 
als volgt omschreven: 'Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke 
functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca 
en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en 
andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct 
langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd 
gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere 
richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende 
activiteiten veelal bepalend.'
De richtafstanden (met uitzondering van het aspect gevaar) uit het omgevingstype rustige 
woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één 
afstandsmaat worden verlaagd indien sprake is van gemengd gebied. Daarbij wordt in de 
VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' opgemerkt dat het vanuit het oogpunt van 
efficiënt ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door te voeren dan 
met het oog op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat noodzakelijk is.
Het plangebied is gelegen in het buitengebied, waar geen sprake is van sterke menging van 
functies. Daarom wordt in dit geval uitgegaan van het omgevingstype 'rustige woonwijk'. 
Onderstaande tabel geeft de richtafstanden weer voor de verschillende omgevingstypes. 

Milieucategor
ie

Richtafstanden tot omgevingstype 
rustige woonwijk

Richtafstanden tot omgevingstype 
gemengd gebied

1 10 m 0 m
2 30 m 10 m
3.1 50 m 30 m
3.2 100 m 50 m
4.1 200 m 100 m
4.2 300 m 200 m
5.1 500 m 300 m
5.2 700 m 500 m
5.3 1.000 m 700 m
6 1.500 m 1.000 m
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5.5.3  Beoordeling

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De 
VNG uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van 
inrichtingen. Zoals reeds hiervoor genoemd, wordt bij het realiseren van nieuwe functies 
gekeken naar de omgeving waarin de nieuwe functies gerealiseerd worden. Hierbij spelen 
twee vragen een rol: 

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking); 
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

5.5.3.1  Externe werking

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot 
een situatie die, vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede 
ruimtelijke ordening. Daarvan is sprake als het woon- en leefklimaat van omwonenden 
wordt aangetast. De functie 'wonen' vormt geen milieubelastende functie. Er is dan ook 
geen sprake van een (onaanvaardbare) aantasting van het woon- en leefklimaat van 
omliggende functies.

5.5.3.2  Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden 
van bestaande functies in de omgeving. In voorliggend geval wordt er één nieuw 
milieugevoelig object gerealiseerd, betreffende de compensatiewoning.
De milieubelastende functies in de omgeving betreffen de bedrijven op het bedrijventerrein 
'Broeklanden' en enkele agrarische bedrijven. Hierna wordt separaat op beide 
milieubelastende functies ingegaan.

Industrieterrein Broeklanden
Het bedrijventerrein bevindt zich op circa 400 meter afstand van het plangebied. Binnen het 
terrein zijn bedrijven van ten hoogste categorie 4.2 toegestaan. Voor dergelijke bedrijven 
geldt op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' een grootste richtafstand 
van 300 meter. Het plangebied valt daarmee buiten de richtafstand van de VNG-uitgave. 
Echter zijn in voorliggend geval zogenaamde 'grote lawaaimakers' als beschreven in de Wet 
geluidhinder toegestaan. Voor deze bedrijven is een geluidszone in omliggende 
bestemmingsplannen opgenomen. Het plangebied valt binnen deze zone. 
Om inzicht te verkrijgen van de optredende gevelbelastingen ten gevolge van het 
industrielawaai afkomstig van dit gezoneerde industrieterrein ter hoogte van bouwkavel 
binnen het plangebied is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Voor de resultaten van dit 
onderzoek wordt verwezen naar paragraaf 5.1. Hier wordt kortheidshalve geconcludeerd dat 
met een ontheffing voor een hogere waarde van minimaal 51 dB (A) voor industrielawaai de 
realisatie van de compensatiewoning (vanuit de Wet geluidhinder) mogelijk is.

Agrarische bedrijven

In de omgeving van het plangebied liggen enkele agrarische bedrijven. In onderstaande 
tabel worden de betreffende agrarische bedrijven benoemd. Tevens is aangegeven tot welke 
milieucategorie het bedrijf wordt gerekend, welke richtafstand aangehouden moet worden 
tussen het bouwvlak en de nieuwe woonbestemming en het betreffende bedrijf en wat de 
daadwerkelijke afstand bedraagt.

Adres Omschrijving Milieucategorie Max. 
richtafstand

Daadwerkelijke 
afstand tot 
bouwvlak

Emtenbroekerdij
k 6a

Rundveehouderij 3.2 100 meter 380 meter
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Emtenbroekerdij
k 4

Pluimveehouderij 4.1 200 meter 570 meter

Zoals blijkt uit de tabel, wordt aan de richtafstanden voldaan. Wel wordt opgemerkt dat bij 
veehouderijen voor het aspect geur niet de richtafstanden, maar de wettelijk aan te houden 
afstanden of de berekenende geuremissiecontouren voor vergunningsplichtige veebedrijven 
bepalend zijn. In paragraaf 5.6 wordt hier nader op ingegaan. Op deze plek wordt 
geconcludeerd dat ter plaatse van het plangebied een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
wordt verwacht. Omgekeerd worden omliggende agrarische bedrijven niet in hun 
bedrijfsvoering beperkt.

5.5.4  Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.

5.6  Geur

5.6.1  Algemeen

5.6.1.1  Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader 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 paarden) en een 
geurgevoelig object de volgende afstanden aangehouden te worden:

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

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, 
buiten een concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de 
bebouwde kom niet meer dan 2 odeur units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor 
geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 8 
odeur units per kubieke meter lucht.
De definitie van een geurgevoelig object luidt: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, 
indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk  wonen of menselijk  
verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt 
gebruikt.

5.6.1.2  Activiteitenbesluit

Vanaf 1 januari 2013 is het Activiteitbesluit ook van toepassing op agrarische activiteiten. 
Het Besluit landbouw milieubeheer is tegelijkertijd komen te vervallen. Agrarische bedrijven 
hebben geen vergunning meer nodig als al hun activiteiten onder de reikwijdte van het 
Activiteitenbesluit vallen. Dit zijn type B-bedrijven, zoals veehouderijen, kinderboerderijen 
(en andere bedrijven die kleinschalig dieren houden), glastuinbouwbedrijven, bedrijven met 
teelt in gebouwen, bedrijven met open teelt, agrarische loonwerkers en losse opslagen 
(bijvoorbeeld mest).
Voor geurhinder is in het Activiteitenbesluit een soortgelijk beoordelingskader opgenomen 
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als in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Zo gelden binnen en buiten de bebouwde 
kom dezelfde normen als in de Wgv. Ook de geurbelasting wordt bepaald volgens het 
bepaalde in de Wgv. Hetzelfde geldt voor het meten van de afstanden.

5.6.1.3  Geurverordening gemeente Hardenberg

De Wgv maakt het voor gemeenten mogelijk om gebiedsgericht geurbeleid op te stellen. 
Daarmee krijgt de gemeente een instrument om de ontwikkeling van (grootschalige) 
veehouderij te sturen. Gemeenten mogen bij verordening van de normen van de Wgv 
afwijken (artikel 6 Wgv), binnen bepaalde grenzen. Het hanteren van afwijkende normen 
moet worden onderbouwd vanuit een ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het gebied, de 
zogenaamde “gebiedsvisie”. De gemeente Hardenberg heeft een dergelijke 'geurverordening' 
opgesteld en gebiedsgericht geurbeleid ontwikkeld. In deze geurverordening zijn de 
wettelijke geurnormen (odeur) en afstanden aangepast. De afstand van de gevel van een 
bestaande stal tot de gevel van een geurgevoelig object moet in het buitengebied minimaal 
25 meter bedragen. Dit geldt alleen als er sprake is van het houden van de in artikel 4.2 van 
de gemeentelijke geurverordening genoemde dieraantallen niet wordt overschreden. 
Worden deze aantallen overschreden, of gaat het om de bouw van een nieuwe stal, dan 
geldt de minimale afstandseis van 50 meter.

5.6.2  Situatie plangebied

De geplande ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de geurhinder, aangezien woningen 
geen bron van geurhinder zijn. Wel bevinden zich in de omgeving van het plangebied 
diverse (intensieve) veehouderijen. Het dichtstbijzijnde agrarische bouwvlak 
(Emtenbroekerdijk 6) ligt op circa 350 meter afstand vanaf het plangebied. Hierbij wordt 
gerekend tussen de grens van het agrarische bouwvlak tot de grens van de 
woonbestemming. 

Op basis van de Wet geurhinder en veehouderij (artikel 14.2 lid 2) worden 
compensatiewoningen in het kader van Rood voor Rood en voormalige agrarische 
bedrijfswoningen (in combinatie met het buiten werking stellen van een agrarisch bedrijf) 
gelijk gesteld aan bedrijfswoningen. In deze gevallen dient rekening te worden gehouden 
met een minimale (vaste) afstandsnorm van 50 meter, ook voor intensieve veehouderijen. In 
voorliggend geval wordt ruimschoots aan de (vaste) afstandsnorm voldaan. Hierbij wordt 
tevens opgemerkt dat op kortere afstand van het agrarisch bouwvlak reeds 
woonbestemmingen aanwezig zijn. Er wordt dan ook geen afbreuk gedaan op de vergunde 
geurrechten van veehouderijen in de omgeving.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient tevens te worden beoordeeld of 
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de gewenste 
compensatiewoning in het plangebied. Binnen een straal van twee kilometer rondom het 
plangebied bevinden zich intensieve veehouderijen aan de Emtenbroekerdijk 4 en 
Emtenbroekerdijk 9a. De resterende locaties betreffen grondgebonden veehouderijen. 
Hierbij wordt opgemerkt dat op de resterende locaties planologisch gezien de vestiging van 
een intensieve veehouderij toegestaan is, maar dit niet aannemelijk is gezien er in alle 
gevallen al woningen op een kortere afstand van het bedrijf liggen dan de de locatie aan de 
Hardenbergerveldweg 3a. Aan de vaste afstand van 50 meter voor de grondgebonden 
veehouderijen (art. 3.2 lid 2 Wgv) op de resterende locaties wordt ruimschoots voldaan. De 
intensieve veehouderijen aan de Emtenbroekerdijk 4 (pluimveenhouderij) en 
Emtenbroekerdijk 9a (varkenshouderij) bevinden zich op een afstand van respectievelijk 540 
meter en 1.290 meter vanaf het plangebied. Uit de milieuvergunning van het bedrijf aan de 
Embtenbroekerdijk 4 blijkt dat de maximale geurbelasting op nabijgelegen geurgevoelige 
locaties maximaal 3,9 OUE/s (odeur units) bedraagt (op de bedrijfswoning aan de 
Noorwegenweg 32). Voor het bedrijf aan de Embtenbroekerdijk 9a betreft de maximale 
geurbelasting op nabijgelegen geurgevoelige locaties 7,4 OUE/s (op de woning aan de 
Emtenbroekerdijk 20).
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Gezien het plangebied op een grotere afstand ligt dan voorgenoemde geurgevoelige 
locaties, kan redelijkerwijze worden verwacht dat hier sprake zal zijn van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat.

5.7  Ecologie

5.7.1  Algemeen

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en 
soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de 
Natuurbeschermingswet en het Nederlands Natuurnetwerk (voorheen EHS). 
Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten. Sinds 1 
januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming 
vastgelegd in de Wet natuurbescherming.

5.7.2  Gebiedsbescherming

5.7.2.1  Natura 2000-gebieden

Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en 
soortenbescherming vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Nederland zal aan de hand 
van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die 
gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. In afbeelding 5.2 is de ligging van het 
plangebied (rode ster) ten opzichte van de Natura 2000 gebieden weergegeven. 

Afbeelding 5.2: Ligging van het plangebied ten opzichte van de Natura 2000 gebieden 
(Bron: Atlas Leefomgeving, bewerkt)

Het plangebied is niet gelegen binnen of op korte afstand van een Natura 2000-gebied. De 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 'Engbertsdijksvenen' en 'Vecht- en Beneden 
Reggegebied' liggen op een afstand van respectievelijk 6,8 en 8 kilometer afstand van het 
plangebied.
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Gezien de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling en de afstand van het 
plangebied tot Natura 2000-gebied, is geen sprake van directe invloed op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Een ontwikkeling kan echter ook 
indirect invloed hebben op Natura 2000-gebied door een toename van stikstofdepositie.
In voorliggend geval zal vanuit planologisch oogpunt de stikstofbelasting op de Natura 
2000-gebieden afnemen, aangezien de agrarische bedrijfsbestemming met bijbehorende 
stikstofemissie komt te vervallen. De woonbestemming met ondergeschikte nevenfuncties 
die hiervoor terug komt heeft een aanzienlijk kleinere stikstofemissie. Tevens wordt 
opgemerkt dat in de handreiking 'Woningbouw en Aerius' van het Rijk wordt gesteld dat bij 
woningbouwprojecten van maximaal 50 laagbouwwoningen, gebouwd op zandgronden en 
op minimaal 7 kilometer afstand onder gemiddelde omstandigheden op een 
stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar uitkomt.

5.7.2.2  Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlands natuurbeleid. Het NNN 
is in provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt 
het 'nee, tenzij'- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de 
wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. In afbeelding 5.2 is de ligging 
van het plangebied ten opzichte van de NNN weergegeven.

Afbeelding 5.3: Ligging van het plangebied ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland 
(Bron: Atlas Leefomgeving)

Het plangebied behoort niet tot het NNN. Gronden die tot NNN behoren liggen op circa 2 
kilometer afstand van het plangebied. Gezien de aard en omvang van de ontwikkeling en de 
onderlinge afstand tot de NNN is geen sprake van een aantasting van de wezenlijke 
kenmerken en waarden (er is bijvoorbeeld geen sprake van areaalvermindering en het 
doorsnijden van structuren).
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5.7.3  Soortenbescherming

5.7.3.1  Algemeen

Wat betreft de soortbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin 
wordt onder andere de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de 
aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden 
gevraagd. In dit geval is door Natuurbank Overijssel een Quickscan 
natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Het volledige rapport is opgenomen in Bijlage 4. 
Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten.

5.7.3.2  Situatie plangebied

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een ongeschikte 
groeiplaats voor beschermde plantensoorten, maar tot een geschikt functioneel leefgebied 
voor verschillende algemene- en weinig kritisch beschermde diersoorten. Beschermde 
diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een vaste verblijf- en 
voortplantingsplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen en amfibieën bezetten geen vaste 
verblijf- of voortplantingsplaats in het plangebied.
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten is uitsluitend het bezette nest 
beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en 
mogen niet beschadigd of vernield worden.
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Werkzaamheden die kunnen leiden tot 
het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom, bij voorkeur, buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de 
voorgenomen activiteiten uit te voeren is augustus- half maart. Voorgenomen 
werkzaamheden mogen juridische beschouwd wel plaats vinden tijdens het broedseizoen 
van vogels, mits er geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield worden. Initiatiefnemer 
mag voorzieningen treffen die vogels weerhouden te gaan nestelen in het plangebied. Indien 
(toegankelijke) gebouwen gesloopt worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden.
Voor de beschermde grondgebonden zoogdiersoorten, die een vaste verblijf- of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen en vernielen van vaste verblijf- of 
voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een 
ruimtelijke ontwikkeling. 
Het aantasten van de functie van het plangebied als foerageergebied, leidt niet tot wettelijke 
consequenties. 

5.7.4  Conclusie

De ecologische aspecten vormen geen belemmering voor de uitvoering van het plan.
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5.8  Archeologie & cultuurhistorie

5.8.1  Archeologie

5.8.1.1  Algemeen

Op grond van de Erfgoedwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden 
met archeologische waarden. In de Erfgoedwet is bepaald dat gemeenten een 
archeologische zorgplicht hebben en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem 
wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de archeologische relicten die in het 
plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch 
vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische 
vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te 
houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen 
behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.

5.8.1.2  Situatie plangebied

De gemeente Hardenberg heeft het archeologie beleid verwerkt in het bestemmingsplan in 
de vorm van dubbelbestemmingen. Op basis van het bestemmingsplan is geen 
archeologische dubbelbestemming van toepassing op het plangebied. Archeologisch 
onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.

5.8.2  Cultuurhistorie

5.8.2.1  Algemeen

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden verstaan 
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. 
In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een 
bestemmingsplan “een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige 
cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten 
rekening is gehouden” dient te bevatten.

5.8.2.2  Situatie plangebied

Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie 
Overijssel, in het plangebied zelf geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten. In het 
plangebied of in de directe nabijheid van het plangebied is er geen sprake van bijzondere 
cultuurhistorische waarden. Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering 
vormt met betrekking tot voorliggend plan.

5.8.3  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is en er geen 
sprake is van negatieve effecten op de cultuurhistorische waarden.
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5.9  Besluit milieueffectrapportage

5.9.1  Algemeen

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een 
volwaardige plaats in deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie 
manieren met milieueffectrapportage in aanraking komen:

Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk  plan); 
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 
2.8, lid 1 Wet natuurbescherming nodig is.
Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3); 
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D 
van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 
(plannen).
Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de 
onderdelen C en D van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd 
is in kolom 4 (besluiten).

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan 
namelijk tegelijkertijd opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit 
m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit 
kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van de wijze waarop de 
activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of 
meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 
'kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de 
activiteit geheel of gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie 
van het besluit.
Een belangrijk element in het Besluit m.e.r., is het (in feite) indicatief maken van de 
gevalsdefinities (de drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd 
gezag meer moet doen dan onder de oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met 
de mededeling in het besluit dat de omvang van de activiteit onder de drempelwaarde lag 
en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu geldende regeling moet 
een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling 
gehanteerd.

5.9.2  Beoordeling

5.9.2.1  Artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming 

Het plangebied is niet gelegen binnen of op korte afstand van een Natura 2000-gebied. De 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 'Engbertsdijksvenen' en 'Vecht- en Beneden 
Reggegebied' liggen op een afstand van respectievelijk 6,8 kilometer en 8 kilometer van het 
plangebied. Gezien de aard en omvang van de in dit wijzigingsplan besloten ontwikkeling in 
relatie tot de ruime afstand tot Natura 2000-gebied wordt geconcludeerd dat geen sprake 
zal zijn van een aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura-2000 
gebied. Een passende beoordeling op basis van artikel 2.8 lid 1 van de Wet 
natuurbescherming is in het kader van het voornemen dan ook niet noodzakelijk. Daarom is 
geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet milieubeheer. 

5.9.2.2  Drempelwaarden Besluit m.e.r.

Het wijzigingsplan is m.e.r.-(beoordelings)plichtig indien activiteiten worden mogelijk 
gemaakt die genoemd worden in onderdeel C en D van het Besluit m.e.r. en de daarin 
opgenomen drempelwaarden overschrijden.
In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het 
Besluit m.e.r. en is daarom niet direct m.e.r.-plichtig. Op basis van onderdeel D kan de in 
dit plan besloten ontwikkeling worden aangemerkt als: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding 
van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of 
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parkeerterreinen' (onderdeel D 11.2 besluit m.e.r.).
De ontwikkeling in dit bestemmingsplan is m.e.r.-beoordelingsplichtig indien de volgende 
drempelwaarden worden overschreden:
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Gezien de drempelwaarden wordt geconcludeerd dat voor dit bestemmingsplan geen 
sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplicht. Echter, zoals ook in het voorgaande 
aangegeven, dient ook wanneer ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd 
gezag zich er van te vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen 
hebben.
Gelet op de aard- en omvang van de voorgenomen ontwikkeling is het de vraag om er 
sprake is van een 'stedelijk ontwikkelingsproject' als bedoeld in onderdeel D 11.2 van het 
Bestluit milieueffectrapportage. Uit jurisprudentie (ABRvS 18 juli 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:2414) volgt dat het antwoord op deze vraag afhankelijk is van de 
concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als de aard en de 
omvang van de voorziene ontwikkeling moet worden beoordeeld of sprake is van een 
stedelijk ontwikkelingsproject. Niet relevant is of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen 
voor het milieu kunnen ontstaan.
De in het voorliggende bestemmingsplan besloten ontwikkeling gaat uit van het toevoegen 
van slechts één grondgebonden woning in het buitengebied van de gemeente Hardenberg. 
Het gaat om een (zeer) kleinschalige ontwikkeling waarbij het aantal verkeersbewegingen 
niet onevenredig toeneemt. Verder is, voor zover in dit kader relevant, sprake van een 
nieuwe functie die niet leidt tot een aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van 
omliggende woningen. Gelet op het vorenstaande en de aard en omvang van de 
voorgenomen ontwikkeling, wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een stedelijk 
ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.. Één en ander is tevens bevestigd in 
de in dit hoofdstuk opgenomen milieu- en omgevingsaspecten en de daarvoor, indien van 
toepassing, uitgevoerde onderzoeken. Deze paragraaf wordt beschouwd als de vormvrije 
m.e.r.-toets.

5.9.3  Conclusie

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen te 
verwachten als gevolg van de vaststelling van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 6  Wateraspecten

6.1  Vigerend beleid

6.1.1  Europees beleid

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking 
getreden en is bedoeld om in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en 
ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn Water omvat regelgeving ter bescherming 
van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder estuaria worden 
verstaan), kustwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er 
op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen 
staan de ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. 
Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden 
bepaald.

6.1.2  Rijksbeleid

Het Rijksbeleid op het gebied van waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan 
(NWP) 2016-2021 (vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de 
ambities weer van het Rijk ten aanzien van het nationale waterbeleid en het daaraan 
gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten zich op waterveiligheid, 
zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele waterafhankelijke 
thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De 
doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de 
Waterwet (2009).

6.1.3  Provinciaal beleid

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De 
ambities zijn, naast de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van 
de kwaliteit van de kleinere wateren, de veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding 
van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlakte water en 
waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.

6.1.4  Waterschap Vechtstromen

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf 
deelstroomgebieden. Het deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de 
waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe, Drents Overijsselse Delta 
en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water hebben deze 
waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld. 
Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober 
het 'Waterbeheerplan 2016-2021' vastgesteld.
In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende jaren 
(2016 tot 2021) wil uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor de 
thema's waterveiligheid, voldoende water, schoon water en het zuiveren van afvalwater. 
Deze zijn gericht op:

voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte;
beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en 
het zorgen voor een goed functionerend regionaal watersysteem;
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het effectief en efficiënt behandelen van afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties.

6.2  Waterparagraaf

6.2.1  Algemeen

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer 
(waterbeheer 21e eeuw) gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met 
minimale risico's op wateroverlast of watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de 
watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is verankerd. In de toelichting 
op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin wordt verslag 
gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishoudkundige situatie (watertoets). 
Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 
expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze 
waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, 
wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met 
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

6.2.2  Watertoetsprocedure

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de 
digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de zogenoemde 
'korte procedure' van de watertoets wordt toegepast. De bestemming en de grootte van het 
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding. Het watertoetsresultaat is 
opgenomen in Bijlage 5 bij deze toelichting. De procedure in het kader van de watertoets is 
goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.
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Hoofdstuk 7  Juridische aspecten en planverantwoording

7.1  Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de 
milieu- en omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes 
te maken bij het maken van het juridische deel van het wijzigingsplan: de verbeelding en de 
regels. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de opzet van dit juridische deel. 
Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op de verbeelding 
en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie 
ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is.

7.2  Opzet van de regels

7.2.1  Algemeen

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

7.2.2  Inleidende regels

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en 
bevatten: 

Begrippen (Artikel 1) 
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is 
een eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd. 

Wijze van meten (Artikel 2) 
Om op een eenduidig manier afstanden, oppervlaktes 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. 
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7.2.3  Bestemmingsregels

Dit hoofdstuk bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende 
bestemmingen. Middels een wijzigingsbevoegdheid wordt de bestemming 'Agrarisch met 
waarden - Besloten heideontginningslandschap' met bouwvlak gedeeltelijk gewijzigd naar 
de bestemming 'Wonen - Besloten heideontginningslandschap' en gedeeltelijk naar 
'Agrarisch met waarden - Besloten heideontginningslandschap' zonder bouwvlak. De regels 
zijn onderverdeeld in o.a.:

Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bouwhoogte, inhoudsmaat, 
etc.);
Afwijken van de bouw- en gebruiksregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken 
worden van de aangegeven bouw- en gebruiksregels;
Specifieke gebruiksregels: welk gebruik van gronden en opstallen in ieder geval strijdig 
zijn;
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden;
Wijzigingsbevoegdheid: onder welke voorwaarde het plan mag worden gewijzigd.

In paragraaf 7.3.1 worden de bestemmingen nader toegelicht.

7.2.4  Algemene regels

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit 
hoofdstuk is opgebouwd uit:

Anti-dubbeltelregel
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. 
Deze verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, 
meer dan één keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal 
bebouwingspercentage.

Algemene gebruiksregels
In dit artikel zijn algemene gebruiksregels opgenomen ten aanzien van uitsluiting van 
besluit-m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten en gewasbeschermingsmiddelen.

Algemene bouwregels
In dit artikel zijn regels opgenomen ten aanzien van bestaande afmetingen en afstanden en 
afstanden tot wegen.

Algemene aanduidingsregels
Dit artikel bevat gebiedsaanduidingen op de verbeelding voor geluidzones rond 
industrieterreinen.

Algemene afwijk ingsregels
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het 
mogelijk om op ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.

Algemene wijzigingsregels
In dit artikel worden de algemene wijzigingsregels beschreven. Deze regels geven 
burgemeester en wethouders de bevoegdheid om het plan op de in de regels genoemde 
punten te wijzigen.

Overige regels
In dit artikel zijn enkele overige regels opgenomen met betrekking tot de werking van 
wettelijke regelingen, afstemming welstandstoets, uitsluiting seksinrichting, afstemming 
APV en evenementen, parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden.

7.2.5  Overgangs- en slotregels

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

7.3.1  Bestemmingen

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan/wijzigingsplan geeft aan welke functies waar 
zijn toegestaan en welke bebouwing mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit 
bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar worden mogelijk gemaakt 
en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden. 
Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan/wijzigingsplan een compleet inzicht biedt in 
de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het 
bestemmingsplan is het juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid 
en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is.

Agrarisch met waarden - Besloten heideontginningslandschap
De gronden binnen het voormalige agrarische bouwvlak, buiten de toekomstige 
woonpercelen, zijn bestemd tot ‘Agrarisch met waarden – Besloten 
heideontginningslandschap’. Deze gronden zijn nu ook als zodanig bestemd. Er is in de 
nieuwe situatie geen bouwvlak aanwezig. In verband met de aangrenzende 
woonbestemmingen zijn de (agrarische) gebruiksmogelijkheden van deze gronden beperkt. 
Daarnaast zijn niet van toepassing zijnde planregels niet overgenomen in dit plan.

Wonen - Besloten heideontginningslandschap
Ter plaatse van het bestaande erf en de compensatiekavel is de bestemming 'Wonen - 
Besloten heideontginningslandschap' opgenomen. Er is ervoor gekozen om twee 
bestemmingsvlakken op te nemen. 
De gronden zijn bestemd voor wonen, met inbegrip van aan-huis-gebonden beroepen, 
tuinen en erven. Hieraan ondergeschikt zijn tevens bed & breakfast, boerderijkamers en 
statische opslag in bestaande gebouwen toegestaan.
Per bestemmingsvlak is één woning toegestaan. Bij de benadering van de 
compensatiewoning is uitgegaan van een maximale inhoud, namelijk 750 m3. Daarnaast 
bevat het wijzigingsplan een afwijking waarmee de inhoud van de woning kan worden 
vergroot tot 1.000 m3, mits het erf wordt ingepast aan de hand van een ruimtelijk 
kwaliteitsplan. De gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen bij de compensatiewoning 
mag niet meer bedragen dan 100 m2. Voor bijgebouwen bij de compensatiewoning geldt 
dat deze uitsluitend aaneengebouwd aan het hoofdgebouw (de woning) zijn toegestaan. 
Het vergunningsvrij bouwen op andere plekken binnen het erf is middels het toevoegen van 
de aanduiding 'tuin' uitgesloten. Uit landschappelijk oogpunt is een aaneengesloten 
bouwvolume namelijk gewenst (zie paragraaf 3.2.2). Om dit te realiseren is tevens een 
afwijkende goot- en bouwhoogte opgenomen voor bijgebouwen bij de compensatiewoning. 
Ten aanzien van de bestaande woning en bijgebouwen geldt dat de bestaande inhoud en 
oppervlakte is toegestaan. 
In de specifieke gebruiksregels is een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van sloop en 
landschappelijke inpassing opgenomen. De voorwaardelijke verplichting voorziet in een 
borging van de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen 
in het ruimtelijk kwaliteitsplan (Bijlage 2 van de regels). Tevens voorziet de voorwaardelijke 
verplichting in de borging van de sloop van de in de sloopopgave aangeduide gebouwen 
(Bijlage 3 van de regels).
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Hoofdstuk 8  Economische uitvoerbaarheid
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de 
vaststelling van het bestemmingsplan/wijzigingsplan moet besluiten om al dan niet een 
exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden 
vastgesteld bij elk bestemmingsplan/wijzigingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is 
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan/wijzigingsplan 
geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie 
anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is. 
De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald 
middels de gemeentelijke legesverordening. Eventuele planschade komt voor rekening van 
de initiatiefnemer. Hiertoe is een anterieure overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer 
en de gemeente. Hiermee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en is op grond van 
artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan nodig.
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Hoofdstuk 9  Vooroverleg, inspraak en zienswijzen

9.1  Vooroverleg

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

9.1.1  Het Rijk

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

9.1.2  Provincie Overijssel

Gelet op de aard en omvang van het project en het feit dat gebruik wordt gemaakt van een 
wijzigingsbevoegdheid wordt vooroverleg met de provincie niet noodzakelijk geacht.

9.1.3  Waterschap Vechtstromen

In het kader van de watertoets heeft er een digitale watertoets plaatsgevonden via de 
website www.dewatertoets.nl. De uitkomsten van deze watertoets hebben geleid tot de 
'korte procedure'. Het waterschap geeft een positief wateradvies. De beantwoording van de 
vragen heeft er niet toe geleid dat er nader overleg met het waterschap moet worden 
gevoerd. 

9.2  Inspraak

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of 
inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In het voorliggende 
geval wordt geen voorontwerp wijzigingsplan ter inzage gelegd door het college van 
Burgemeester en Wethouders.

9.3  Zienswijzen

Deze paragraaf wordt ingevuld na afloop van de ter inzage legging van het 
ontwerpwijzigingsplan.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Ruimtelijk kwaliteitsplan
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1  I N T R O D U C T I E

dé Erfontwikkelaar b.v. heeft het voorliggende ruimtelijk 

kwaliteitsplan opgesteld naar aanleiding van de ontwikke-

lingen op het perceel Hardenbergerveldweg 3a te Hoogen-

weg. De initiatiefnemers willen op het bestaande erf een 

landschapsontsierende varkensstal slopen en middels het 

rood voor rood beleid een compensatiewoning met bijge-

bouw realiseren. 

De gemeente Hardenberg heeft recent de beleidsnotitie 

Erven met Kwaliteit opgesteld. Hiermee wordt het mogelijk 

om bestaande schuren, onder voorwaarde, deels te be-

houden. Op het erf staat een wagenberging die een goede 

vervolgfunctie heeft. De wens van initiatiefnemer is deze 

te behouden. 

Het gemeentelijk beleid in deze beoogt dat de bestaande 

(cultuurhistorische) kwaliteit een belangrijke rol speelt bij 

de uitstraling en uitdraging van de karakteristiek van het 

gebied. De gemeente heeft hiervoor de LandschapsIdenti-

teitskaarten als beleidskader.  

locat ie  p langebied en s looplocat ie
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In overleg met de 

gemeente Hardenberg 

is besloten dat er een 

compensatiewoning op 

het bestaande erf aan de 

Hardenbergerveldweg 3a 

kan komen. 

De woning zal ten noord-

oosten van de bestaande 

woning gesitueerd worden 

en als eenheid ingepast 

worden. 
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plangebied en omgeving rond 2010

plangebied en omgeving rond 1900

plangebied en omgeving rond 1950
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2  V I G E R E N D  B E L E I D

2.1. OMGEVINGSVISIE OVERIJSSEL

De Provincie Overijssel heeft het Streekplan, het verkeer- en 

vervoerplan, het waterhuishoudingsplan en het milieube-

leidsplan samengevoegd tot de Omgevingsvisie. Het vormt 

het provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van 

Overijssel. De Provincie Overijssel stuurt op ruimtelijke kwali-

teit en duurzaamheid. Bestaande kwaliteiten moeten worden 

beschermd en er moeten verbindingen worden gelegd tussen 

deze bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. Dat wil 

zeggen dat nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voor het behoud en 

het versterken van de ruimtelijke kwaliteit vormen essentiële 

gebiedskenmerken het uitgangspunt.

Gebiedskenmerken

Middels een verdeling in 4 lagen zijn de gebiedskenmerken 

binnen de Omgevingsvisie toegelicht:

• De natuurlijke laag

• De laag van het agrarisch-cultuur landschap

• De stedelijke laag

• De laag van de beleving

Toelichting: 

Dekzandvlakte en jonge heide- en broekontginningslandschap 

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de opper-

vlakte van de provincie.  Ten opzichte van omliggend essen- en 

hoevenlandschap zijn de landbouwontginningen relatief grote 

open ruimtes, deels omzoomd door boscomplex. Erven liggen 

als blokken aan de weg geschakeld. Wegen zijn lanen met 

lange rechtstanden. Vaak zijn het ‘inbreidings’ landschappen 

natuur l i jke  laag

agrar isch cu ltuur landschap

dekzand

jonge heide- en broekontginning

met rommelige driehoekstructuren als resultaat. De dragende 

structuren worden gevormd door landschappelijk raamwerken 

van lanen, bosstroken en waterlopen, die de rechtlijnige ontgin-

ningsstructuren versterken. Binnen deze raamwerken is ruimte 

voor verdere ontwikkeling van bestaande erven en soms de 

vestiging van nieuwe erven, mits deze een stevige landschappe-

lijke jas krijgen.

De donkere gebieden zijn de gebieden waar het ‘s nachts nog 

echt donker is, waar je de sterrenhemel kunt waarnemen.

In de ontwikkelingsperspectieven wordt het gebied met 

‘schoonheid van de moderne landbouw’  aangemerkt als 

belangrijkste ontwikkelingsrichting. Dit betekent ruimte wordt 

geboden voor schaalvergroting en verbreding.
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2.2. GEMEENTE HARDENBERG

Visienota Buitengebied Hardenberg

De Visienota Buitengebied van de gemeente Hardenberg (2006) 

is een ruimtelijke visie voor het buitengebied van de gemeente 

Hardenberg. Het perceel Hardenbergerveldweg 3a valt in gebied 

4:  Radewijk, Hoogenweg, Bruchterveld

Gebiedskenmerken:

Landschapstype: heideontginning

Landschapskenmerken:

• Kleinschalig landschap

• Eikenbomen – singels

• Licht glooiend landschap

• Verspreid bebouwingspatroon

Huidige functies: 

• (Kleinere) boerenbedrijven

• Wonen

• Bedrijvigheid Toekomst:

• Water (afvoerfunctie Vecht)

• Biodiversiteit

• (Verbrede) landbouw

• Recreatie en toerisme

Toekomst:

Algemeen:

Ontwikkelingsrichting: gemengd gebied

Functies: wonen, (verbrede) landbouw en economie (bedrijven)

Strakke, rechte lijnen en openheid. De verkaveling heeft zich 

gevoegd in deze opzet, rechthoekig en met strakke lijnen. 

De bebouwing ligt verspreid langs de weg en de erven zijn 

aangekleed met singels en eikenrijen. De weg loopt als een 

rechte lijn door het gebied en wordt soms ondersteund door 

bomen. Kenmerkend voor dit gebied is dat u er veel berken ziet. 

Dit maakt dat dit gebied zich onderscheidt van de rest. 
meer info: www.mijnlandschapid.nl 
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3  B E S TA A N D E  S I T U AT I E

Het landschap nabij de locatie is kenmerkend voor een 

besloten heideontginningslandschap. Het gebied is relatief 

open maar wordt onderbroken door bosjes en erven. Erven 

liggen in blokken langs de weg en zijn overwegend voorzien 

van erfbeplanting. Lijnvormige beplantingsvormen (hout-

singels) volgen de kavelstructuur en bevinden zich met 

name haaks op de weg. 

Het perceel aan de Hardenbergerveldweg is een relatief 

nieuw erf dat in de tweede helft van de 20e eeuw hier 

nieuw is gevestigd. Het erf kent een karakteristieke op-

bouw. Het wonen is voor richting de weg, werken achter. 

Dit resulteert in een siertuin naar de weg (zuid-oost zijde) 

met daar achter de schuren (varkensstal en de later bijge-

bouwde wagenberging.) De varkensstal bestaat uit gemet-

selde muren en een asbestdak. De wagenberging kent een 

plaatmateriaal van groen damwand. 

Structuurbepalend groen is nu niet aanwezig op het erf. De 

stal, en de wagenberging vallen op in het landschap. Het 

gebrek aan groen op of  rondom het erf kan als nega-

tief ervaren worden. Het is juist kenmerkend in dit type 

landschaps dat de erven afgeschermd worden middels een 

houtsingel of bomenrij. 

Het erf wordt ontsloten door één inrit. Deze werd zowel 

privé als voor de boerderij gebruikt. Het erf kenmerkt zich 

door functionaliteit (rechtlijninge indeling) en soberheid.  

Belangrijkste ruimtelijke kenmerken:

rechtlijnige kavels en wegen
open landschap
veelal erfbeplanting;
tuinen gericht naar de weg;
de bestaande woning vormt samen met de overige 
bebouwing een cluster in het landschap, deze eenheid 
moet behouden en versterkt worden;
het erf ligt naakt in het landschap, dit is gebiedsvreemd;
het gebied kent verschillende tijdslijnen van bebouwing, 
deze diversiteit is waardevol en geeft een tijdslijn weer. 
(boerderij, bedrijfswoning, stallen);
op het voorerf staat veel gebiedsvreemde beplanting. .

het  erf  vormt een ru imtel i jke  eenheid

het  bestaande erf  aan de Hardenbergerveldweg
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4  R U I M T E L I J K               

K W A L I T E I T S P L A N

Uitgangspunten initiatiefnemer:

behouden wagenberging;
sloop varkensstal van ca. 860 m2;
compensatiewoning van 750m3 met 
bijgebouw van 100 m2

Uitgangspunten gemeente:

bouw compensatiewoning aansluitend op het 
bestaande erf;
de compensatiewoning moet een eenheid 
vormen met de bestaande bebouwing en 
zodanig ingepast worden;
landschappelijk goed inpassen van het gehele 
erf;
enkel gebruik streekeigen beplanting;
aansluiten op de gebiedskenmerken van 
het besloten heideontginningslandschap 
zoals is omschreven in de 
LandschapsIdentiteitsKaarten. 

Uitgangspunten provincie:

het erf moet aansluiten op de 
gebiedskenmerken (jong heide- en 
broekontginningslandschap) volgens de 
Omgevingsvisie Overijssel;
de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is van 
toepassing, en wordt in hoofdstuk 4.3 nader 
toegelicht. 4

3
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4.1. RUIMTELIJK ONDERBOUWING

Op de vorige pagina staat de landschappelijke inpassing 

van het erf . 

Situering compensatiewoning:

Het erf sluit aan bij de karakteristiek van het besloten 

heideontginningslandschap. Bij het positioneren van de 

compensatiewoning is rekening gehouden dat het erf 

compact moet blijven en daarmee de impact op de om-

geving zo beperkt mogelijk is. Daarnaast is het belangrijk 

dat de woning een relatie met het bestaande erf krijgt. De 

bebouwing staat overeenkomstig de gebiedskenmerken 

haaks op of gelijk aan de weg, dit sluit aan bij het orthogo-

nale patroon van het heideontginningslandschap. Langs de 

Hardenbergerveldweg staan meer erven waar twee of meer 

woningen op staan. Deze woningen bestaan veelal uit een 

eenvoudige bouwvorm zonder veel aanbouwen. Om de 

woning aan te laten sluiten op deze bestaande bebouwing 

is gekozen voor een woning met inpandig bijgebouw.  HIer-

onder word verstaan dat de woning een sterke hoofdvorm 

krijgt dat refereert aan de varkensstal die afgebroken wordt. 

Initatiefnemer wil de bestaande wagenberging behouden 

ten behoeve van hobbymatige activiteiten. Aangezien er 

nog agrarische gronden in eigendom blijven kan hier mate-

rieel opgeslagen worden. Verrommeling van het landschap 

wordt hiermee voorkomen. De wagenberging valt nu erg 

op. Doordat deze landschappelijk goed ingepast wordt 

met een houtsingel zal de ruimtelijke kwaliteit, ondanks 

behoudt van dit volume, versterkt worden. Tesamen met 

de groenstructuur wordt het erf een groen eiland in het 

relatief open landschap. 

Groenstructuur en inrichting erf:

De erven langs de Hardenbergerveldweg zijn over het al-

gemeen half open en al dan niet voorzien van enkele grote 

bomen of singels. Richting de weg zijn de tuinen open en is 

er zicht op de bebouwing. 

Om aan te sluiten op de gebiedskenmerken is er gekozen 

om het erf aan de noord-westzijde af te schermen met een 

houtsingel van minimaal 5 meter breed. Het is niet wense-

lijk om het zicht op de woning en de schuur woning af te 

schermen. Er is daarom gekozen het ‘voorerf’ meer open te 

houden met ruimte voor geschoren hagen. 

Bestaande waardevolle bomen kunnen behouden blijven en 

‘voor’ de woning worden nieuwe Hollandse Lindes aange-

plant. Hiermee behoudt het erf zijn karakter en wordt de 

woning met de woning landschappelijk een eenheid. 

Het contrast van enig groen op de erven en het meer 

opener landschap blijft overeenkomstig de gebiedsken-

merken behouden. Het voorerf blijft tuin met ruimte voor 

sierbeplanting. (bijvoorbeeld Rhododendrons, hortensia’s, 

boerensering) Het geeft een passende sierlijke afscherming. 

Tussen de bestaande woning en de compensatiewoning 

wordt een haag aangeplant bestaande uit Esdoorn/Beuk 

of Wilde liguster. Daarnaast wordt aan deze zijde van de 

wagenberging, centraal op het erf, enkele hoogstamfruitbo-

men aangeplant. Hiermee wordt ook het zicht op de te be-

houden wagenberging op een passende wijze afgeschermd. 

Schuttingen en hoge opgaande exoten moeten in het 

buitengebied voorkomen worden. Rondom de woningen is 

enkel een tuin voorzien. 

De keuze voor de verharding moet in afstemming gemaakt 

worden met de materialisering van de architectuur. Ver-

harding moet in een gedekte kleurstelling sober toegepast 

worden. Dit in afstemming met de kleurstelling van de 

gevels en overige materialisering van de gebouwen. 

4.2. SAMENVATTING MAATREGELEN

Behoud wagenberging en deze landschappelijk goed 
inpassen middels een houtsingel;
de compensatiewoning komt binnen de contouren van 
het bestaande erf;
aanplant streekeigen haag op erfscheiding;
aanplant wilde haag op het erf;
aanplant Hollandse Lindes op het voorerf;
aanplant hoogstamfruitbomen op het erf;
bestaande inrit blijft ontslutiing van het erf. 
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de beplanting staat 
gesitueerd op de 
landschapsmaatregelen 
in de bijlage
bomen met 2 
boompalen en band;
bomen in gras ook met 2 
maaipalen 30cm;
indien beplanting 
grenst aan terreinen 
die worden beweid 
door vee of waar men 
met voertuigen rijdt, 
dient deze beplanting 
te worden beschermd 
tegen vraatschade/
aanrijschade/verdichting 
van de wortelzone.
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4.3. KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING

Met de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving biedt de provin-

cie Overijssel beleidsruimte aan gemeenten voor ontwikke-

lingen in de groene ruimte. Nieuwe ontwikkelingen moeten 

mogelijk zijn onder voorwaarde dat ze bijdragen aan de 

kwaliteit van de leefomgeving. In het buitengebied is ruimte 

voor grootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen 

mits die gelijk opgaan met verbeteringen van de ruimtelijke 

kwaliteit. 

Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door naast bescher-

ming vooral in te zetten op het verbinden van bestaande 

gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen, waarbij 

bestaande kwaliteiten worden beschermd en versterkt en 

nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. 

De methodiek voor het bepalen van de balans tussen ont-

wikkelingsruimte en de gevraagde investering in de groene 

omgeving, is gericht op het volgende: hoe meer de ontwik-

keling als gebiedsvreemd te beschouwen is en /of hoe groter 

de schaal en impact op de ruimtelijke kwaliteit is, des te 

zwaarder weegt dat aan de ontwikkelingskant van de balans 

en hoe hoger de aanvullende kwaliteitsprestaties dan dienen 

te zijn. Als het gaat om een gebiedsvreemde ontwikkeling 

van een grote schaal en met een grote impact op de omge-

ving, dan zal een forse investering in het landschap nodig 

zijn. Om te beoordelen of medewerking kan worden verleend 

aan het verzoek, wordt het volgende model gevolgd:

Gebiedseigen ontwikkeling

Het ontwikkelingsperspectief voor het plangebied voorziet 

primair in het bieden van ruimte aan (verbrede) agrarische 

bedrijven en wonen.(mixlandschap). In voorliggend geval is 

dan ook sprake van een gebiedseigen functie. Tevens draagt 

het initiatief bij aan het sociaal en economisch vitaal houden 

van het buitengebied..

Schaal en impact op de omgeving

De activiteiten zullen plaatsvinden aansluitend op een 

bestaand erf. De varkensstal aan de Hardenbergerveldweg 

3a is niet meer in gebruik en wordt daarmee als landschap-

sontsierend aangemerkt. Het totale bebouwde oppervlakte 

in het buitengebied van Hardenberg neemt fors af. De schaal 

van de ontwikkeling is klein, mede door de positionering van 

de gebouwen middels de één erfgedachte. De impact op de 

omgeving is hiermee beperkt en kan zelfs als positief ervaren 

worden door het opruimen de stal. 

Eigen belang en maatschappelijk belang

Er is sprake van een eigen belang. Het vergroot het woonge-

not en er kunnen gelden gegenereerd worden voor de sloop 

van de opstallen. Ook is er een maatschappelijk belang. Op 

het erf aan de Hardenbergerveldweg 3a staat een landschap-

sontsierende stal met asbest. Middels de sloop van het 

geheel en het opruimen van de verharding zal de ruimtelijke 

kwaliteit van het gehele buitengebied verbeteren. Dit is goed 

voor de leefomgeving en het landschap.

Tegenprestatie

Al met al worden er boven op de basisinspanning aanvul-

lende kwaliteitspretaties gevraagd, die bijdragen aan de 

versterking van de gebiedskenmerken uit het landschapsont-

wikkelingsplan en de ontwikkelingsrichting uit de ontwikke-

lingsvisie. 

Deze tegenprestatie zal bestaan door het slopen van mi-

nimaal 850 m2 landschapsontsierende bebouwing en het 

realiseren van een kwalitatief hoogwaardig erfensemble met 

gebouwen die passen in het landschap. 

Samenvatting Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

saneren 860 m2 landschapsontsierende bebouwing.
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Legenda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Aan te planten beukenhaag

Bestaande inrit

Bestaande schuur 

Bestaande woning

Aan te planten bomenrij van Zwarte Els

Aan te planten houtsingel (5 m breed)

Nieuw te bouwen woning

Aan te planten Hollandse Linde 

Te slopen schuur

Te slopen varkensstal ca. 860 m2

Aan te planten Walnoot

Aan te planten gemengde haag

Aan te planten hoogstam fruitbomen
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Legenda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Aan te planten Beukenhaag - Fagys sylvatica
Aanplantmaat 80-100 met 5 st/m1
Eindbeeld is een geschoren haag van max. 1,5 (m) hoog

Aan te planten bomenrij van Zwarte Els - Alnus glutinosa
Aanplantmaat 16-18 met onderlinge plantafstand van 8 (m)
Totaal 11 stuks met als eindbeeld een bomenrij

Aan te planten houtsingel van minimaal 5 (m) breed bestaande uit:
Quercus robur - Zomereik 10%
Betula pendula - Ruwe Berk - 10%
Sorbus aucuparia - Lijsterbes -15%
Ilex aquifolium - Wilde hulst - 5%
Prunus padus - 20% 
Crataegus monoguna - Eénstijlige meidoorn 25%
Viburnum opulus - Geldersche roos 15%

Aanplant 1 st/m2 met als eindbeeld een gesloten erfbos. 
Aanplantmaat 80-100 m.u.v. Wilde hulst deze aanplantmaat is 
minimaal 40-60. Beplanting aanplanten in groepen van 5

Solitaire Hollandse Linde - Tilia x vulgaris
Aanplantmaat 16-18 met onderlinge afstand van 8-15 (m)
Totaal 4 stuks met als eindbeeld een boomgroep

Aanplant Walnoot - Juglans rega 
Aanplantmaat 16-18 
Totaal 2 stuks met als eindbeeld een solitaire boom

Aan te planten gemengde haag bestaande uit:
Crataegus monogyna - Eénstijlige meidoorn 35%
Ligustrum vulgaris - Wilde liguster 35%
Acer campester - Esdoorn 30%
Aanplanten in driehoeksverband met onderlinge afstand van 0,5 (m) 
tussen de rijen en 0,3 (m) tussen de planten. Minimaal 3 rijen 
aanplanten. (dus aanplantbreedte van 1,5 (m))
Eindbeeld is een wilde gemengde haag van max. 3 (m) hoog

Aan te planten hoogstam fruitbomen (Malus/Pyrus/Prunus)
Bij voorkeur Oud Hollandse rassen 
Aanplantmaat 12-14 met onderlinge plantafstand van 6-12 (m)
Totaal 5 stuks met als eindbeeld een boomgaard
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1
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Aanvrager: Gemeente Hardenberg 

Contactpersoon: Bodien Bartels 

Tel.nr. 0523-289180 

Mailadres: Bodien.Bartels@Hardenberg.nl 

Datum: 10-03-2020 

Zaaknummer IJVI Z2020-00002775 

Locatie: Hardenbergerveldweg 3a, Hoogenweg 

 

Omschrijving adviesaanvraag 

 

- Er is inzicht gewenst  op de gecumuleerd optredende geluidbelasting ten gevolge van 

industrielawaai, afkomstig van het gezoneerd industrieterrein Nieuwe Haven / Bruchterweg/ 

Broeklanden, op het beoogde bouwplan. Het betreft een principe verzoek voor de 

planologische wijzigingen in het kader van Rood voor Rood, waarbij ca, 860 m2 bebouwing 

wordt gesloopt. Ter compensatie wordt een bouwkavel voor een nieuwe woning op het 

bestaande erf gegenereerd.  

 

Bijbehorende documenten 

 

- Documenten in de IJVI. 

 

 

Inleiding 

Er is inzicht gewenst  op de optredende gevelbelastingen ten gevolge van industrielawaai afkomstig 

van het gezoneerd industrieterrein / Bruchterweg/ Broeklanden te Hardenberg, ter hoogte van een 

bouwkavel op het bestaande erf aan de Hardenbergerveldweg 3a te Hoogenweg. Op basis waarvan 

de te vast stellen hogere grenswaarde voor industrielawaai kan worden onderbouwd voor de nieuw te 

bouwen compensatiewoning op de beoogde locatie.   

 

 

Planlocatie 

De beoogde planlocatie ligt in de nabijheid van voor geluid gezoneerde industrieterrein Nieuwe Haven 

/ Bruchterweg / Broeklanden te Hardenberg. Dit betekent dat rondom het ‘industrieterrein’ een 

geluidzone is vastgesteld. Een geluidzone is het gebied rond een industrieterrein waarbuiten de 

gecumuleerde geluidbelasting van alle daarop gevestigde bedrijven niet meer mag bedragen van     

50 dB(A). Het beoogde bouwplan ligt in de Wettelijke 50 dB(A)-geluidzone van dit industrieterrein. In 

figuur 2, is de ligging van de 50 dB(A)-geluidzone ter hoogte van het plangebied weergegeven. 

Bij de realisatie van een nieuwe geluidsgevoelige bestemming dient, ter plaatse van of nabij de 

ontwikkeling, te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de Wet geluidhinder (Wgh). Tevens dient 

er op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), te worden aangetoond dat sprake is van een 

goede ruimtelijke ordening. Indien van toepassing dient aanvullend te worden aangetoond dat 

voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid. 



 
 
 
 
 

 

 

Figuur 1. Plangebied   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Ligging van de 50 dB(A)-geluidzone (zwarte lijn) ter hoogte van het plangebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Figuur3 . Uitgangspunten ruimtelijke kwaliteitsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettelijke kaders 

Normstelling 

Woningen zijn geluidsgevoelig in de zin van de Wet geluidhinder. Voor de woningen in de nieuwe 

situaties gelden de volgende normen voor industrielawaai: 

• de voorkeurswaarde:     50 dB (A) op de gevel; 

• de maximale ontheffingswaarde: 55 dB (A); 

• de maximale binnenwaarde:    35 dB (A). 

 

Uitgangspunten berekening industrielawaai 

Als basis is gebruik gemaakt van het zonebewakingsmodel van het industrieterrein Nieuwe Haven / 

Bruchterweg / Broeklanden te Hardenberg. Dit zonemodel is voor lege kavels ingevuld met de 

oppervlaktebronnen, conform het in het bestemmingsplan maximaal toegestane categorieën 

bedrijven. De bronhoogte van de kavelbronnen is 5 meter boven het maaiveld. Deze hoogte is 

gebaseerd op de systematiek van de kentallen ‘bronvermogen per m2, die gebruikt worden, wanneer 

van een nieuw terrein de geluidsuitstraling moet worden geprognosticeerd.  



 
 
 
 
 

 

 

Ter plaatse van de planlocatie is een hard bodemgebied gemodelleerd (Bf=0), overeenkomstig de 

rest van het industrieterrein). De geluidsoverdracht van de geluidsbronnen naar het plangebied is 

berekend met behulp van het computerprogramma Geomilieu Versie 5.21.  Dit programma is 

gebaseerd op de overdrachtsmethode II.8 uit de “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 

(HMRI), 1999”. In de berekening is met van belang zijnde omgevingsfactoren rekening gehouden, 

zoals afstandsreductie, bodem- en luchtdemping. De geluidbelasting is bepaald op een 

waarneemhoogte van 1,5 en 4,5 meter. Een overzicht van de berekeningsresultaten is in  bijlage 

weergegeven. 

 

Resultaten 

De geluidsbelasting is berekend vanwege omliggende industrieterrein, op de bouwkavel. Omwille van 

enige flexibiliteit voor de realisatie van de compensatiewoning, is de geluidbelasting op de randen van 

het beoogde zoekgebied bepaald (Worstcase situatie).  De berekeningen zijn uitgevoerd op een 

waarneemhoogte, respectievelijk 1,5 en 4,5 meter (twee bouwlagen). Een overzicht van de 

berekende geluidbelastingen is in de bijlage weergegeven.   

 

De maximale geluidsbelasting vanwege bedrijfsactiviteiten op het omliggende industrieterrein 

bedraagt 51 dB(A). Daarmee wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde conform de Wet 

geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) wordt niet overschreden. In de bijlage zijn 

de berekende gevelbelastingen op het voorgenomen plan weergegeven.  

 

Tabel1. Rekenresultaten op de randen van het bouwonderzoeksgebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

 

Uit de huidige berekeningsresultaten blijkt dat met een ontheffing voor een hogere grenswaarde van 

minimaal 51 dB(A) voor industrielawaai, de realisatie van de compensatiewoning op de voorgenomen 

locatie met twee bouwlagen (vanuit de Wet geluidhinder) mogelijk is.  

 

Vanwege het dynamische karakter van het zonebeheer kunnen de nu berekende gevelbelastingen 

afwijken van die van eerder afgegeven waarden of de toekomstige berekeningen. Derhalve wordt 

aanbevolen om voor het plan uit te gaan van de maximaal af te geven hogere grenswaarde, namelijk    

55 dB(A).  Bij deze waarde kan worden gesteld dat met minimale eis van 20 dB aan de 

karakteristieke geluidwering van de gevel (Bouwbesluit), wordt voldaan aan het vereiste Wettelijke 

binnen niveau van 35 dB(A) in de geluidsgevoelige ruimten. Er wordt dan ook geen noodzaak gezien 

voor het verlangen van een (aanvullend) bouwfysisch onderzoek voor de toetsing aan het 

Bouwbesluit.   

 Etmaalwaarde (LAr,LT) in dB(A) 

Waarneempunt H=1,5 meter H=4,5 meter 

P01.  Noord-Wes gevel 46 51 

P02.  Noord-Oost gevel 46 51 

P03.  Zuid-Oost gevel 47 51 

P04.  Zuid-West gevel 46 51 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bijlage(n) 

 
-  Overzicht berekeningsresultaten  

 

 

Opsteller/datum 

Naam: Mehdi Abbassi 

Tel.nr.: 06 11904071 

Mailadres: m.abbassi@odijsselland.nl 

Datum advies: 10-03-2020 
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Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting t.g.v. industrielawaai
Geluidbelasting op de gevels, plangebied Hoofdweg, De Krim
Rapport: Resultatentabel
Model: Zonebeheer Hardenberg 2020, Hardenbergerveldweg 3a, Hoogenweg

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
P01_A Noord-West gevel 1,50 44 40 36 46
P01_B Noord-West gevel 4,50 49 45 41 51
P02_A Noord-Oost gevel 1,50 45 40 36 46
P02_B Noord-Oost gevel 4,50 49 44 41 51
P03_A Zuid-Oost gevel 1,50 46 41 37 47

P03_B Zuid-Oost gevel 4,50 48 44 41 51
P04_A Zuid-Wet gevel 1,50 44 39 36 46
P04_B Zuid-Wet gevel 4,50 49 44 41 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-3-2020 14:54:13Geomilieu V5.21
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van BJZ.NU op een 
terrein aan de Hardenbergerveldweg 3a te Hoogenweg door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw 
van een woning. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de 
bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning. Derhalve dient de 
milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat er een 
asbestverdachte druppelzone op de onderzoekslocatie aanwezig is. Deze locatie wordt als 
verdachte deellocatie beschouwd. De bovengrond van de locatie is verdacht van aanwezigheid 
van asbest. Het overige deel van de locatie is onverdacht voor chemische componenten. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5725, “Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend  
  en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, januari 2009; 
- NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, februari 2016;  
- NEN 5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
De doelstelling van het onderzoek op de asbestverdachte (deel)locatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig 
zijn en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond de normwaarden overschrijden.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in januari en februari 2020 conform BRL SIKB 2000 en de 
protocollen 2001, 2002 en 2018. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu BV financieel en 
juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.  
 
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake 
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het 
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2  Locatiegegevens 

 
2.1  Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Hardenbergerveldweg 3a, op circa 400 meter ten 
noordoosten van het industrieterrein ‘Broeklanden’en van de bebouwde kom van Hardenberg 
en op circa 1.2 kilometer ten zuiden van de bebouwde kom van Hoogenweg. Het centrale punt 
van het te onderzoeken terreindeel heeft de RD-coördinaten x = 241.052 en y = 508.361. Het 
perceel is kadastraal bekend als: gemeente Hardenberg, sectie Z, nummer 1964 (ged.). De 
Hardenbergerveldweg is ten zuidoosten van de onderzoekslocatie gelegen.  
 
Bebouwing en verharding 
Op de onderzoekslocatie is een voormalige agrarisch bedrijf gevestigd. Er staat een varkens-
schuur, een wagenloods met werkplaats, een garage met werkplaats en een woning op het 
terrein. De varkensschuur is onderkelderd (mestopslag) en de wagenloods is voorzien van 
klinkers. In de wagenloods wordt momenteel voornamelijk hout opgeslagen. Rondom de 
gebouwen is een verharding aanwezig met klinkers en beton. Het overige terrein bestaat uit 
gras/weiland. Het dak van de te slopen varkensschuur is voorzien van asbesthoudende 
golfplaten. Aan de noordoostzijde van de varkensschuur is een asbestverdachte druppelzone 
aanwezig.   
 
Onderzoekslocatie 
Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de voorgenomen bestemmingsplan-
wijziging en de geplande nieuwbouw van een woning. Er is 1 asbestverdachte deellocatie  
(Deellocatie A: druppelzone). De onderzoekslocatie is deels bebouwd, deels verhard en omvat  
circa 6980 m². 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan opgenomen.  
 
 

2.2 Historische gegevens 
 
In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het 
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever, de 
eigenaar en bij de gemeente Hardenberg. De volgende informatie is verzameld: 
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (agrarische) bestemming.  
- Voor zover bekend is er verder op de onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in 

tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. 
- De onderzoekslocatie is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of 

(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. 
- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 

hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 
- Het dak van de varkensschuur en de wagenloods zijn voorzien van asbesthoudende 

golfplaten. Het hemelwater van de wagenloods watert via dakgoten af op verhard terrein. 
Van de te slopen varkensschuur watert het hemelwater, dat op de asbesthoudende golf-
platen terecht komt, via een dakgoot af op onverhard terrein. Deze druppelzone bevindt zich 
aan de noordoostzijde van de varkensschuur. Hier is sprake van een asbestverdachte 
druppelzone (deellocatie A). Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem 
op de onderzoekslocatie. Er bevinden zich geen asbesthoudende beschoeiingen of sloop-
afval direct naast of op de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een 
asbestweg. 
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 Op de asbestsignaleringskaart van de provincie Overijssel is weergegeven dat voor het 
grootste deel van de onderzoekslocatie er een grote kans is op aanwezigheid van asbest in 
de bodem. 

- Er is nog niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein. 
 
 

2.3 Geologie en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 11 meter boven NAP. 
- De locatie ligt in een gebied, waar geen scheidende laag aanwezig is. De dikte van het eerste  
  watervoerende pakket bedraagt 80 tot 90 meter; de ondoorlatende basis bevindt zich derhalve  
  op circa 75 meter min NAP. 
- De afzettingen in het eerste watervoerend pakket bestaan uit fijne en grove, soms slibhouden- 
  de zanden. 
- De transmissiviteit (kD-waarde) van het eerste watervoerende pakket bedraagt circa  
  2000 m²/dag. 
- Het freatisch grondwater bevindt zich circa 1.5 meter min maaiveld en stroomt in (noord)- 
  westelijke richting met een verhang van 0.7 m/km.  
- De onderzoekslocatie is niet in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied    
  gelegen. Op circa 1.0 kilometer ten westen van de onderzoekslocatie stroomt het Kanaal  
  Almelo - De Haandrik. De invloed van deze oppervlaktewateren op het freatisch grondwater is  
  bij ons bureau onbekend. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017; 
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, januari 2009; 
- NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, februari 2016. 
 
Onderhavig onderzoek richt zich op de volgende terreindelen: 
- Overig terreindeel (circa 6980 m2) 
- Deellocatie A: Druppelzone  
 
Uit de resultaten van het vooronderzoek is gebleken dat op basis van de asbestkansenkaart 
van de provincie Overijssel de bovengrond van de onderzoekslocatie grotendeels verdacht is 
van aanwezigheid van asbest.  
 
Strategie deellocatie A 
De druppelzone wordt beschouwd als verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van asbest. 
De hypothese “verdachte locatie" uit NEN 5707 wordt voor de druppelzone gebruikt. De 
onderzoeksstrategie op deze deellocatie is gebaseerd op de NEN 5707, paragraaf 6.4.4: 
verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern (VEP). 
 
Strategie overig terreindeel 
De hypothese "onverdachte locatie" uit norm NEN 5740 (niet-lijnvormige locatie, ONV-NL), en 
asbestverdacht uit norm NEN 5707 (verdacht, heterogeen verdeeld, VED-HE) worden voor het 
overig deel van de onderzoekslocatie gebruikt. Beide strategieën worden gecombineerd. De 
boringen tot 0.5 meter diepte worden vervangen door inspectiegaten. Tijdens het veldwerk zal 
visueel worden gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in de bodem. 
 
In de normen NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen 
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren 
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van 
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplan-
wijziging of eigendomsoverdracht.  
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. Het 
opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. Eventuele puinlagen (onder de verhardings-
lagen) worden indicatief onderzocht op asbest. 
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Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 

zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
 

3.2  Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-
voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Overig terreindeel 
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 6980 m² worden in totaal 16 boringen 
verricht, waarvan 12 tot 0.5 meter en 4 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Ten 
behoeve van het asbestonderzoek worden de grondboringen tot een diepte van 0.5 meter 
vervangen door gaten met een lengte en een breedte van minimaal 0.3x0.3 meter (er wordt 
doorgeboord tot op de ondergrond (ongeroerde bodem) met een maximum diepte van 2.0 
meter minus maaiveld). Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De gaten worden handmatig met een schop 
gegraven. De gaten worden gecodeerd als 1 t/m 16. Voor het meten van het grondwaterpeil en 
het nemen van grondwatermonsters wordt 1 diepe boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt 
tot peilbuis.  
 
Deellocatie A: Druppelzone 
Voor druppelzone A worden in totaal 3 gaten gegraven (A1, A2 en A3). De gaten hebben een 
lengte en breedte van minimaal 0.3 meter. De gaten worden verricht ter plaatse van de uit-
stroompunten van de dakgoot. Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en 
visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. Alleen de toplaag wordt bemonsterd. 
 
Van elk inspectiegat en iedere boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven 
volgens NEN 5104. Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke 
waarneming op verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
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3.3  Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze 
analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 8 mengmonsters (waarvan 4 
mengmonsters van de fijne fractie) samengesteld en er wordt 1 grondwatermonsters genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming-
en, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters 
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 2. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 en NEN 5707 onderzocht. In tabel 
1 is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster 

Monster Analysepakket 

Overig terreindeel 

Bovengrond (2x) 
Ondergrond (2x) 

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

Bovengrond (3x) Asbest en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH), 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting 

Deellocatie A - Druppelzone 

Bovengrond (1x) Asbest en droge stof 

 
 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 
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3.4 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
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3.5 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

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

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in januari en februari 2020 uitgevoerd door de heren J. Hartman en 
R. Veltmaat, beide zijn veldwerkers conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend 
(certificaatnummer K44441/08) en de heer N. Pepping.  
 
Overig terreindeel 
Er zijn op 14 januari 2020, na maaiveldinspectie, in totaal 17 inspectiegaten gegraven  
(handmatig met een schop: gecodeerd als 1 t/m 17). Vanwege puin en hout op het maaiveld is 
besloten 1 extra inspectiegat te graven (gat 17). De inspectiegaten 1 t/m 4 zijn met behulp van 
een Edelmanboor verdiept tot circa 2.0 m-mv of tot het grondwaterniveau. Ten behoeve van het  
grondwateronderzoek is 1 diepe boring afgewerkt tot peilbuis (peilbuis 1). 
 
Deellocatie A: Druppelzone 
Op 19 februari 2020 zijn 3 inspectiegaten gegraven in de druppelzone aan de noordoostzijde 
van de varkensschuur met asbestverdachte golfplaten. De gaten zijn verricht ter plaatse van de 
uitstroompunten van de dakgoot. De inspectiegaten zijn tot 0.1 m-mv gegraven en doorgeboord 
tot 0.5 meter diepte. De gaten hebben een lengte en breedte van minimaal 0.3 meter. Het 
opgegraven materiaal is uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid 
van asbest.  
 
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van klinkers, tegels, 
gras en planten, niet (goed) geïnspecteerd kon worden. Er is sprake van een indicatieve  
maaiveldinspectie). Eventuele kleine asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor niet zijn 
opgemerkt. De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, weinig 
neerslag). Door de veldwerker zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld 
aangetroffen. 
 
Aan de achterzijde (noordwestelijke deel) van het perceel is op een deel van het terrein de 
bovengrond ontgraven. Deze ontgraven grond is ter plaatse in depot gezet. Ten westen van de 
wagenberging is ook een gronddepot aanwezig. De herkomst van deze grond is onbekend. 
Beide gronddepots vallen buiten de scope van dit bodemonderzoek. De ligging van beide 
depots zijn weergegeven in het boorplan in bijlage I.  
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat voornamelijk uit matig fijn 
zand. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn 
bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn in tabel 2 weergegeven. Door de 
veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen in de bodem waargenomen.  
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Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

4 0 - 0.35 Puingranulaat 

6 0 - 0.15 Resten puin 

10 0.13 - 0.37 Puingranulaat 

11 0.12 - 0.2 Puingranulaat 

17 0 - 0.5 Matig puinhoudend  

 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de monsterpunten zijn onderstaande (meng)monsters geanalyseerd, zoals in tabel 3 staat 
omschreven.  
 
Tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse 

Overig terreindeel  

BG I 
1 

2, 7, 9, 12, 14 en 15 
13 

0 - 0.45 
0 - 0.5 
0 - 0.4 

Standaard 
pakket 

BG II 

3 
10 
11 
16 

0.08 - 0.58 
0.37 - 0.75 
0.2 - 0.7 

0.08 - 0.55 

Standaard 
pakket 

OG I 

1 
2 
3 
5 

0.45 - 0.7 
0.5 - 0.7 

0.95 - 1.1 
0 - 0.5 

Standaard 
pakket 

OG II 

1 
2 
3 
4 
4 

0.7 - 1.2 
0.7 - 1.0 
1.1 - 1.5 

0.55 - 0.9 
0.9 - 1.4 

Standaard 
pakket 

MM FF - 01 
2, 7 en 12 

13 
8 

0 - 0.5 
0 - 0.4 

0 - 0.25 
Asbest 

MM FF - 02 
6 

17 
0 - 0.2 
0 - 0.5 

Asbest 

MM FF - 03 

3 
10 
11 
16 

0.08 - 0.58 
0.37 - 0.75 
0.2 - 0.7 

0.08 - 0.55 

Asbest 

Deellocatie A - Druppelzone 

MM FF - A A1 t/m A3 0 - 0.1 Asbest 
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Inspectiegat 1 is doorgezet tot 2.40 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een 
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter 
met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met 
een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een filter-
kous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van hemelwater 
in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het oorspronkelijke bodem-
materiaal. Vervolgens zijn de peilbuizen doorgepompt.  
 
Op 19 februari 2020 is het grondwater bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft 
conform NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op 
toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en 
dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonste-
ring maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan 
weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

PB 1 1.40 - 2.40 0.31 6.5 489 4.0 Goed 

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

4.3 Resultaten chemische analyses vaste bodem 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit betekent dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de individuele 
monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages organische stof 
in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grondmonsters zijn volgens BoToVa 
getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden.  
 
In het grondwater (PB 1) zijn enkele lichte verontreinigingen aangetoond. Deze zijn weerge-
geven in tabel 5. In de bovengrond (BG I en BG II) en in de ondergrond (OGI en OG II) zijn 
geen verhoogde gehalten gemeten. 
 
Tabel 5: Verhoogde concentraties (μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Streefwaarde Interventie- 
waarde 

Peilbuis 1 
Barium 
Koper 
Zink 

110 
16 

260 

110 * 
16 * 

260 * 

50 
15 
65 

625 
75 

800 

 
In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan S; 
*  concentratie groter dan S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
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4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Grondwater - Peilbuis 1 - Barium, koper en zink 
De (zeer) licht verhoogde gehalten aan barium, koper en zink in het grondwater zijn mogelijk te 
wijten aan plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarden. In de boven- en ondergrond 
zijn roest- en oerhoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van 
metalen in de bodem. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het 
uitvoeren van nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
 

4.5 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. In de meng-
monsters van de fijne fractie MM FF - 01, MM FF - 02, MM FF - 03 en MM FF - A is geen 
asbest aangetoond. 
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5 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen  
 
Algemeen 
In opdracht BJZ.NU is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op een 
terrein ter grootte van circa 6980 m² aan de Hardenbergerveldweg 3a te Hoogenweg. De 
onderzoekslocatie is deels bebouwd en deels verhard (beton, klinkers, gras en weiland). 
Aanleiding voor het bodemonderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande 
nieuwbouw van een woning.  
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat er één 
asbestverdachte druppelzone aanwezig is. Deze locatie wordt als een verdachte deellocatie 
beschouwd. De bovengrond van de locatie is verdacht van aanwezigheid van asbest. Het 
overige deel van de locatie is onverdacht voor chemische componenten. 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 20 inspectiegaten gegraven. Eén inspectiegat is doorgezet tot 2.40 m-mv en 
afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem voornamelijk bestaat uit matig fijn zand. In de 
boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn bodemvreemde 
materialen waargenomen (puin). Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte 
materialen op het maaiveld of in de bodem waargenomen. Het freatische grondwater is 
aangetroffen op 0.31 meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
 
Van asbest verdacht terreindeel 
- de bovengrond (BG I) is niet verontreinigd; 
- de bovengrond (BG II) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG I ) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG II) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB 1) is (zeer) licht verontreinigd met barium, koper en zink. 

 
 
Resultaten asbestanalyses 
Overig terreindeel 
- MM FF - 01 bevat geen asbest; 
- MM FF - 02 bevat geen asbest; 
- MM FF - 03 bevat geen asbest. 

 
Deellocatie A: Druppelzone 
- MM FF - A bevat geen asbest. 

 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien er overschrijdingen 
van de streefwaarden zijn aangetoond. 
 
De hypothese “verdacht van aanwezigheid van asbest” voor het overig terreindeel kan worden 
verworpen.  
 
De hypothese “verdacht van aanwezigheid van asbest” ter plaatse van druppelzone A kan 
worden verworpen, aangezien er geen asbest is aangetoond.  
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Conclusies en aanbevelingen 
In het grondwater (PB 1) zijn lichte verontreinigingen aangetoond. Voor een beschrijving en 
mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de bovengrond (BG I 
en BG II) en in de ondergrond (OG I en OG II) zijn geen verhoogde gehalten gemeten. 
Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het uitvoeren van nader 
onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
In de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - 01, MM FF - 02, MM FF - 03 en MM FF - A is 
geen asbest aangetoond. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de bestemmingsplanwijziging en de 
voorgenomen nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's 
voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en 
toekomstige gebruik (wonen met tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Hardenbergerve ldw eg 3 a - Hoogenw eg

projectcode 1 9 0 7 8 0 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 akker, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-45

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
sporen wortels

-45

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, uiterst  oer

-70

-120

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

-120

-240

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

2

3

1

140

240

1
diam eter 32

grondwaterstand 0

2 akker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-50

33x35cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
donker bruin, sporen wortels

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, uiterst  oer

-70

-100

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

1

2

3

3 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

0

-8-8

-60

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, geel, resten roest , 
ophoogzand

-60

-95

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

-95

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, sterk oer

-110

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood

1

2

3

4

4 puin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-35

32x31cm , puingranulaat  gf/ff : 
15,8/45,3 kg.

-35

-55

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, resten wortels, resten 
oer

-55

-90

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

-90

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

2

3

5 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, uiterst  oer, zwarte grond 
afgegraven

1

6 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-15

31x34cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
bv: 15.2%, donker bruin, resten 
wortels, resten puin, gf/ff : 1,1/15,2 
kg. geen asbest  aanget roffen

-15

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
grijs, sporen wortels

1

2

7 akker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
donker bruin, sporen wortels

1

8 akker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-25

33x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
donker bruin, sporen wortels

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, uiterst  oer

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Hardenbergerve ldw eg 3 a - Hoogenw eg

projectcode 1 9 0 7 8 0 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

9 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 14.6%, 
donker bruin, beige, sporen wortels, 
sporen zand

-50

-55

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

1 0 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-8-8

-13

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

-13

-37
puingranulaat

-37

-75

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, ophoogzand

-75

-85

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, resten oer

-85

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, sporen oer

1

2

1 1 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-7-7

-12

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

-12

-20
puingranulaat

-20

-75

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, ophoogzand

1

2

1 2 akker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

34x33cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, donker 
bruin, sporen wortels

1

1 3 akker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-40

32x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
donker bruin, sporen wortels

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, uiterst  oer

1

1 4 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 14.9%, 
donker bruin, sporen wortels

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, sterk oer

1

1 5 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
bv: 14.8%, donker bruin, resten 
wortels

1

1 6 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-8-8

-55

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, geel, ophoogzand

-55

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, uiterst  oer

1

1 7 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

34x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
m at ig puin, gf/ff : 7,3/76,3 kg. geen 
asbest  aanget roffen

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige

A1 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-10

34x35cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 19.0%, 
donker bruin, beige, schep, geen 
asbest  geen gf, geroerd

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, 
edelm an, geroerd

-50

-60

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, geel, edelm an, 
ongeroerd



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Hardenbergerve ldw eg 3 a - Hoogenw eg

projectcode 1 9 0 7 8 0 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

A2 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-10

32x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, schep, geen asbest  geen gf, 
geroerd

-10

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, 
edelm an, geroerd

-30

-70

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

-70

-80

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, geel, edelm an, 
ongeroerd

A3 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-10

33x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 26.0%, 
donker bruin, beige, schep, geen 
asbest  geen gf, geroerd

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, 
edelm an, geroerd

-50

-60

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, geel, edelm an, 
ongeroerd



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

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

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

GEUR INTENISTEIT

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 )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 17-Jan-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Jan-2020

Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

19078016
2020004902/1Certificaatnummer/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: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

1 2 3 4

Jan Hartman 1/2

19078016

Analysecertificaat

17-Jan-2020/09:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jan-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020004902/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.5% (m/m) 93.0 83.6 86.1Droge stof

S 5.8% (m/m) ds <0.7 3.2 0.7Organische stof

94.1% (m/m) ds 99.5 96.7 99.1Gloeirest

S 2.1% (m/m) ds 2.2 2.3 <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 11mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <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 <10mg/kg ds <10 <10 <10Lood (Pb)

S 29mg/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)

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

16mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

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

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

1

2

3

4

BG I

BG II

OG I

OG II 11143617

11143616

11143615

11143614

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: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jan-2020

14-Jan-2020

14-Jan-2020

14-Jan-2020



Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

1 2 3 4

Jan Hartman 2/2

19078016

Analysecertificaat

17-Jan-2020/09:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jan-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020004902/1Certificaatnummer/Versie

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
1)1)1)1)

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
1)1)1)1)

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

1

2

3

4

BG I

BG II

OG I

OG II 11143617

11143616

11143615

11143614

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: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jan-2020

14-Jan-2020

14-Jan-2020

14-Jan-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020004902/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11143614 15  0  50 0537957813 BG I

 11143614 9  0  50 0537957801 BG I

 11143614 14  0  50 0537957807 BG I

 11143614 1  0  45 0537957806 BG I

 11143614 2  0  50 0537957809 BG I

 11143614 12  0  50 0537957765 BG I

 11143614 13  0  40 0537957815 BG I

 11143614 7  0  50 0537957687 BG I

 11143615 3  8  58 0537957727 BG II

 11143615 10  37  75 0537957901 BG II

 11143615 11  20  70 0537957911 BG II

 11143615 16  8  55 0537957908 BG II

 11143616 3  95  110 0537957914 OG I

 11143616 5  0  50 0537957802 OG I

 11143616 1  45  70 0537957817 OG I

 11143616 2  50  70 0537957770 OG I

 11143617 3  110  150 0537957919 OG II

 11143617 4  55  90 0537957909 OG II

 11143617 4  90  140 0537957899 OG II

 11143617 1  70  120 0537957820 OG II

 11143617 2  70  100 0537957819 OG II

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020004902/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020004902/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

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 gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

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)

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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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
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



19078016

Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

14-01-2020

Jan Hartman

2020004902

14-01-2020

17-01-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel AW T I

5,8

2,1

Uitgevoerd

% (m/m) 84,5 84,5

% (m/m) ds 5,8 5,8

% (m/m) ds 94,1

% (m/m) ds 2,1 2,1

mg/kg ds <20 53,58 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2048 - 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,303 - 15 103 190

mg/kg ds 11 20,06 - 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0487 - 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,099 - 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,28 - 50 290 530

mg/kg ds 29 62,46 - 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,621

mg/kg ds <5,0 6,034

mg/kg ds <5,0 6,034

mg/kg ds <11 13,28

mg/kg ds 16 27,59

mg/kg ds <6,0 7,241

mg/kg ds <35 42,24 - 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0049 0,0084 - 0,02 0,51 1

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 - 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11143614

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

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 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



19078016

Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

14-01-2020

Jan Hartman

2020004902

14-01-2020

17-01-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel AW T I

0,7

2,2

Uitgevoerd

% (m/m) 93 93

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,5

% (m/m) ds 2,2 2,2

mg/kg ds <20 52,93 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2403 - 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,225 - 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,192 - 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0501 - 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,033 - 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,98 - 50 290 530

mg/kg ds <20 32,89 - 140 430 720

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 - 190 2600 5000

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 - 0,02 0,51 1

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 - 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11143615

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

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 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



19078016

Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

14-01-2020

Jan Hartman

2020004902

14-01-2020

17-01-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel AW T I

3,2

2,3

Uitgevoerd

% (m/m) 83,6 83,6

% (m/m) ds 3,2 3,2

% (m/m) ds 96,7

% (m/m) ds 2,3 2,3

mg/kg ds <20 52,29 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2274 - 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,148 - 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,885 - 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0495 - 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,967 - 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,72 - 50 290 530

mg/kg ds <20 31,77 - 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,563

mg/kg ds <5,0 10,94

mg/kg ds <5,0 10,94

mg/kg ds <11 24,06

mg/kg ds <5,0 10,94

mg/kg ds <6,0 13,13

mg/kg ds <35 76,56 - 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds 0,0049 0,0153 - 0,02 0,51 1

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 - 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11143616

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

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 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



19078016

Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

14-01-2020

Jan Hartman

2020004902

14-01-2020

17-01-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 86,1 86,1

% (m/m) ds 0,7 0,7

% (m/m) ds 99,1

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 140 430 720

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 - 190 2600 5000

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 - 0,02 0,51 1

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 - 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11143617

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

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 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 21-Feb-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Feb-2020

Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

19078016
2020026345/1Certificaatnummer/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: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

1

Riemer Veltmaat 1/2

19078016

Analysecertificaat

21-Feb-2020/15:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020026345/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 110µg/LBarium (Ba)

S 0.28µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 16µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S 3.5µg/LLood (Pb)

S 260µg/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 Peilbuis 1 11211137

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: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Feb-2020



Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

1

Riemer Veltmaat 2/2

19078016

Analysecertificaat

21-Feb-2020/15:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020026345/1Certificaatnummer/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 Peilbuis 1 11211137

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: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Feb-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020026345/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11211137 1  140  240 0800873743 Peilbuis 1

 11211137 1  140  240 0692003885 Peilbuis 1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020026345/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020026345/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

Minerale olie

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 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



19078016

Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

19-02-2020

Riemer Veltmaat

2020026345

19-02-2020

21-02-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel S T I

µg/L 110 110 * 50 338 625

µg/L 0,28 0,28 - 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 20 60 100

µg/L 16 16 * 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 15 45 75

µg/L 3,5 3,5 - 15 45 75

µg/L 260 260 * 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 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 - 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 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 - 0,8 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 - 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11211137

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/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

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

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Asbestanalyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 17-Jan-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Jan-2020

Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

19078016
2020004903/1Certificaatnummer/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: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

1 2 3

Jan Hartman 1/1

19078016

Analysecertificaat

16-Jan-2020/23:05

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Jan-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020004903/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)

81.8% (m/m) 84.6 75.8Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)

14.5kg 14.6 14.0In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)

<6.0mg <3.8 <7.6Asbest (som)
2)2)2)

<0.6mg/kg ds <0.4 <0.8Asbest in grond
2)2)2)

<0.6mg/kg ds <0.4 <0.8Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)

<0.6mg/kg ds <0.4 <0.8Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

MM FF - 01

MM FF - 02

MM FF - 03 11143620

11143619

11143618

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.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jan-2020

14-Jan-2020

14-Jan-2020

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020004903/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11143618 FF-01  0  50 1576861MG MM FF - 01

 11143619 FF-02  0  50 1576868MG MM FF - 02

 11143620 FF-03  7  50 1576867MG MM FF - 03

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020004903/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020004903/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



Monstercode : 6207642
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/01/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 16-01-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14540 g
Droge massa aangeleverde monster : 11894 g
Percentage droogrest : 81,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11363,1 97,0 12,7 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 127,1 1,1 18,0 14,16 0 0,0
1-2 mm 62,7 0,5 21,0 33,49 0 0,0
2-4 mm 46,4 0,4 46,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 70,6 0,6 70,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 43,9 0,4 43,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11713,8 100,0 212,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 0,5 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 988777
Project omschrijving : 2020004903-19078016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KPYH-LSVG-COJT-IXUB Ref.: 988777_certificaat_v1



Monstercode : 6207643
Uw referentie : MM FF - 02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/01/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 16-01-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14640 g
Droge massa aangeleverde monster : 12385 g
Percentage droogrest : 84,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11796,7 97,0 12,5 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 37,1 0,3 8,8 23,72 0 0,0
1-2 mm 22,4 0,2 9,4 41,96 0 0,0
2-4 mm 29,4 0,2 29,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 98,7 0,8 98,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 181,2 1,5 181,2 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12165,5 100,0 340,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,3 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 988777
Project omschrijving : 2020004903-19078016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KPYH-LSVG-COJT-IXUB Ref.: 988777_certificaat_v1



Monstercode : 6207644
Uw referentie : MM FF - 03
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/01/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 16-01-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14050 g
Droge massa aangeleverde monster : 10650 g
Percentage droogrest : 75,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10232,7 97,8 7,9 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 80,0 0,8 21,1 26,38 0 0,0
1-2 mm 61,8 0,6 13,9 22,49 0 0,0
2-4 mm 33,6 0,3 33,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 32,3 0,3 32,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 27,6 0,3 27,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10468,0 100,0 136,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 0,7 <0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 988777
Project omschrijving : 2020004903-19078016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KPYH-LSVG-COJT-IXUB Ref.: 988777_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 988777
Project omschrijving : 2020004903-19078016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KPYH-LSVG-COJT-IXUB Ref.: 988777_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6207642 MM FF - 01 FF-01 0-.5 1576861MG

6207643 MM FF - 02 FF-02 0-.5 1576868MG

6207644 MM FF - 03 FF-03 .07-.5 1576867MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 988777
Project omschrijving : 2020004903-19078016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KPYH-LSVG-COJT-IXUB Ref.: 988777_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 988777
Project omschrijving : 2020004903-19078016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KPYH-LSVG-COJT-IXUB Ref.: 988777_certificaat_v1



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 24-Feb-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Feb-2020

Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

19078016
2020026344/1Certificaatnummer/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: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hardenbergerveldweg 3a - Hoogenweg

1

Riemer Veltmaat 1/1

19078016

Analysecertificaat

21-Feb-2020/15:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020026344/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

89.9% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

15.2kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<11.5mgAsbest (som)
2)

<0.9mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.9mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.9mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM FF - A 11211136

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.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Feb-2020

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020026344/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11211136 MMFFA  0  10 1582548MG MM FF - A

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020026344/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020026344/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



Monstercode : 6248723
Uw referentie : MM FF - A
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 21-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15170 g
Droge massa aangeleverde monster : 13638 g
Percentage droogrest : 89,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13358,0 99,9 13,4 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 3,5 0,0 0,3 8,57 0 0,0
1-2 mm 0,5 0,0 0,1 20,00 0 0,0
2-4 mm 1,1 0,0 1,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 0,6 0,0 0,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 4,4 0,0 4,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13368,1 100,0 19,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,9 0,0 0,9 <0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1004426
Project omschrijving : 2020026344-19078016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HVZB-YONG-OBWW-WGTZ Ref.: 1004426_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1004426
Project omschrijving : 2020026344-19078016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HVZB-YONG-OBWW-WGTZ Ref.: 1004426_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6248723 MM FF - A MMFFA 0-.1 1582548MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1004426
Project omschrijving : 2020026344-19078016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HVZB-YONG-OBWW-WGTZ Ref.: 1004426_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1004426
Project omschrijving : 2020026344-19078016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HVZB-YONG-OBWW-WGTZ Ref.: 1004426_certificaat_v1



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bijlage V 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en i n het grondwater worden  
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en  
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1  
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met een
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
St Tin 
Zn Zink 
 
 
 
 



Bijlage 4  Quickscan natuurwaardenonderzoek

 w ijzigingsplan Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerveldw eg 3a, Hoogenw eg  

|  PAGINA 160  



Quickscan natuurwaardenonderzoek  
 

Hardenbergerveldweg 3a en 10 te Hoogenweg 
 

In het kader van de Wet natuurbescherming 
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Samenvatting 

 
Algemeen  
Er zijn concrete plannen voor bouw van een extra woning op een agrarisch erf aan de 
Hardenbergerveldweg 3a en 10. Ter compensatie voor de bouw van deze woning, wordt overtollige 
bebouwing op het erf gesloopt. Omdat overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet 
uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd de wettelijke consequenties van de wenselijke 
ontwikkeling, in het kader van soort- en gebiedsbescherming, in beeld te brengen. In voorliggend rapport 
worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het 
onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Het plangebied is op 28 januari 2020 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten 
en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde 
functies, zoals foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen 
activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het Natuurnetwerk Nederland 
en Natura2000.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen schaduwwerking kent in 
Overijssel. Het is niet aannemelijk dat de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op 
instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied. Een berekening met behulp het computerprogramma 
Aerius, biedt zekerheid over een mogelijk negatief effect op Natura2000-gebied, als gevolg van 
stikstofdepositie.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een ongeschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende algemene- en 
weinig kritische beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk 
als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een vaste 
verblijf- en voortplantingsplaats  en nestelen er vogels. Vleermuizen en amfibieën bezetten geen vaste 
verblijf- of voortplantingsplaats in het plangebied.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdiersoorten, die een vaste verblijf- of voortplantingsplaats in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen en 
vernielen van vaste verblijf- of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is 
van een ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Het aantasten van de functie van het plangebied als foerageergebied, leidt niet tot wettelijke 
consequenties.  
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Samenvattende conclusie:  
Het plangebied (beide deelgebieden) vormt een deel van een bestaand agrarisch erf en bestaat uit 
agrarische bebouwing, intensief beheerd agrarisch cultuurland, erfverharding en gazon. De inrichting en het 
gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied voor sommige beschermde diersoorten. 
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren 
gedood en vaste verblijf- en voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. Indien de gebouwen gesloopt 
worden tijdens de voortplantingsperiode van vogels, worden mogelijk bezette nesten beschadigd/vernield.  
 
Mits geen vogel gedood wordt en geen eieren (in bezette nesten) beschadigd of vernield worden, leiden de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming. Op basis 
van het uitgevoerde onderzoek, kan een negatief effect op Natura2000-gebied niet volledig uitgesloten 
worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren.  
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1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor bouw van een extra woning op een agrarisch erf aan de 
Hardenbergerveldweg 3a en 10. Ter compensatie voor de bouw van deze woning, wordt overtollige 
bebouwing op het erf gesloopt. Omdat overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet 
uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd de wettelijke consequenties van de wenselijke 
ontwikkeling, in het kader van soort- en gebiedsbescherming, in beeld te brengen. In voorliggend rapport 
worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het 
onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland, geconsolideerd 27-2-2019). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  
Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. Te weten Hardenbergerveldweg 3a en 10. Beide 
deelgebieden in het buitengebied, iets ten zuidoosten van de woonkern Hardenberg.  Op onderstaande 
afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart.  
 

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: pdok.nl). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
 
Deelgebied Hardenbergerveldweg 3a 
Het plangebied vormt een deel van een bestaand (agrarisch) erf en bestaat uit bebouwing, agrarische 
cultuurgrond en erfverharding. In het plangebied staat een varkensstal. Deze stal is gebouwd van bakstenen 
en gedekt met golfplaten. De gemetselde muren beschikken over een (geïsoleerde) spouw en de stal 
beschikt over dakisolatie in de vorm van pirplaten (hardschuim) welke onder de gording zijn bevestigd. Het 
agrarisch cultuurland bestaat uit een soortenarme vegetatie van raaigras en wordt intensief beheerd. Op 
onderstaande afbeelding wordt de begrenzing van het plangebied weergegeven.  
 

 
Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok). 

 
 
 
 

Nr 10 

Nr 3a 
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Deelgebied Hardenbergerveldweg 10 
Het plangebied vormt een deel van een bestaand (agrarisch) erf en bestaat uit bebouwing, erfverharding en 
een smal strookje gazon. In het plangebied staan drie oude stallen en een werktuigenberging welke met 
schuifdeuren is afgesloten. De gebouwen zijn gebouwd van bakstenen en gedekt met golfplaten. Alleen de 
grote, voormalige rundveestal beschikt over een (holle) spouw en (gedeeltelijk) over dakisolatie in de vorm 
van pirplaten welke onder de gording zijn bevestigd. Op onderstaande afbeelding wordt de begrenzing van 
het plangebied weergegeven.  
 

 
Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok). 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om in beide deelgebieden een extra woning te bouwen. Ter compensatie wordt 
overtollige agrarische bebouwing in beide deelgebieden gesloopt en wordt erfverharding verwijderd. In 
deelgebied  Hardenbergerveldweg 3a wordt de woning gebouwd op een perceel dat nu nog een agrarische 
bestemming heeft, in deelgebied Hardenbergerveldweg 10 wordt de nieuwe woning op het erf gebouwd.  
Nadien worden beide erven landschappelijk ingepast middels de aanplant van erfbeplanting. Op 
onderstaande afbeeldingen wordt de wenselijke inrichting van beide deelgebieden weergegeven.  
 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld na planrealisatie in deelgebied Hardenbergerveldweg 10 (bron: De Erfontwikkelaar). 

 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld na planrealisatie in deelgebied Hardenbergerveldweg 3a (bron: De Erfontwikkelaar). 
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De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

 Slopen bebouwing; 

 Verwijderen erfverharding;  

 Bouwrijp maken bouwplaats; 

 Bouwen woningen;  

 Aanleggen erfbeplanting en erfverharding; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

 Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 

 Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

 Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

 Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 
 

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

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 
4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 

 
4.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 
een betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 2,4 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren.  Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven.  
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren worden met de donkergroene kleur op de kaart aangeduid. De beide deelgebieden liggen in de cirkel (bron: 

geo.overijssel.nl). 
 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties.  
 
 

4.3 Natura2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

 de leefgebieden van vogels;  

 de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 

2,4 kilometer afstand tussen 
plangebied en gronden die tot het 
NNN behoren 
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Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Als gevolg van het stopzetten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Per 1-1-2020 is de Spoedwet stikstof van kracht. Het doel van deze 
tijdelijke wet is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door te laten 
gaan. Projecten worden daartoe van 'dringend openbaar belang' verklaard. Wanneer de Regeling 
spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur ven kracht is, kan er gewerkt worden met de Spoedwet. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 7 kilometer afstand van het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen. Op 
onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
weergegeven.  
 

 
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de zwarte cirkel 
aangeduid. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de okergele en groene kleur aangeduid (bron: geo.overijssel.nl). 

 
Stikstofgevoelige Habitattypen 
Niet alle Habitattypen in Natura2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie, maar het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen bestaat voor een aanzienlijk deel uit 
stikstofgevoelige Habitattypen.  
  
 
 
 

7 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura2000 behoren 
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Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
werkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, kunstlicht, 
visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 
 
Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en 
Natura2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van 
Natura2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de 
afstand tussen het plangebied en het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen, is een negatief effect 
uitgesloten. 
 
Beoordeling Stikstof  
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten zal een beperkte emissie van NOx plaats vinden, als gevolg van 
de inzet van materieel met een verbrandingsmotor tijdens de sloop- en bouwfase. Gelet op de ligging van 
het plangebied, op minimaal 7 kilometer afstand van een Natura2000-gebied en de aard en omvang van de 
voorgenomen activiteiten, is het niet aannemelijk dat de voorgenomen activiteiten zullen leiden tot een 
verhoogde stikstofdepositie in verzuringsgevoelige Habitattypen.  
 
Deze effectbeoordeling is tot stand gekomen op basis van ervaring met soortgelijke plannen. Een 
berekening met behulp het computerprogramma Aerius, biedt zekerheid over een mogelijk negatief effect 
op Natura2000-gebied, als gevolg van stikstofdepositie.  
 
Wettelijke consequenties  
Het is niet aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten zullen leiden tot wettelijke 
consequenties.  
 

4.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Overijssel. Het is niet aannemelijk dat de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op 
instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied. Een berekening met behulp het computerprogramma 
Aerius, biedt zekerheid over een mogelijk negatief effect op Natura2000-gebied, als gevolg van 
stikstofdepositie.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied (beide deelgebieden) vormt een deel van een bestaand agrarisch erf en bestaat uit 
agrarische bebouwing, intensief beheerd agrarisch cultuurland, erfverharding en gazon. De inrichting en het 
gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten, maar mogelijk wel tot een geschikt functioneel leefgebied voor sommige beschermde 
diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot 
functioneel van beschermde diersoorten uit onderstaande soortgroepen:  

 vogels;  

 vleermuizen; 

 grondgebonden zoogdieren;  

 amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 
5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 28 januari 2020 tijdens de 
daglichtperiode (middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en 
zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt. 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

 aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

 Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

 NDFF Verspreidingsatlas; 
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Bewolkt, regenachtig, temperatuur 7⁰C, wind3-4 Bft 
 
 
 

                                                             
1
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat de meeste vogels in deze tijd van het jaar geen 
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts) vertonen en geen bezette nesten hebben. Soorten als 
boomklever, bos- en steenuil, grote lijster en huismus zingen soms al wel op mooie voorjaarsdagen. 
Sommige standvogels (dit zijn vogels die niet wegtrekken in de winter), zoals de huismus, steen- en kerkuil 
zijn doorgaans wel aanwezig in de buurt van de nest-/rustplaats, maar de meeste trekvogelsoorten 
bevinden zich in de overwinteringsgebieden.  
 
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. De onderste rij dakpannen is onderzocht op de aanwezigheid van 
huismussennesten. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan een goede 
inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de uitgevoerde 
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  
 
Grondgebonden zoogdieren  
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor 
onderzoek naar voortplantingslocaties. Met uitzondering van sommige muizensoorten, hebben de meeste 
grondgebonden zoogdieren geen zogende jongen in deze tijd van het jaar.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.  
 
Vleermuizen  
De onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar zomerverblijfplaatsen van vleermuizen en matig 
geschikt voor onderzoek naar winterverblijfplaatsen. Vleermuizen in winterverblijfplaatsen, waar de 
vleermuizen ‘vrij’ hangen, zijn te onderzoeken, maar de meeste vleermuizen bezetten een winterrustplaats 
diep weggekropen in gebouwen, andere bouwwerken of holle bomen. Gewone dwergvleermuizen hebben 
in de periode half augustus-half september de massa-winterverblijfplaatsen bezocht tijdens de donkere 
uren van de nacht (zogenaamde middernachtzwermen), wat soms nog zichtbaar is door de aanwezige 
uitwerpselen en urine op muren, ramen en op de grond nabij de invliegopening(en). Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Daarbij is gezocht naar vleermuizen en aanwijzingen die op de aanwezigheid van een verblijfplaats in het 
plangebied duiden.  
  
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute, maar de mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.  
 
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën omdat deze dieren de 
winterrustplaats hebben betrokken en zijn dan niet of heel moeilijk waar te nemen. Winterrustplaatsen 
bevinden zich in holen en gaten in de grond, onder opgeslagen materialen, afval, takkenbossen, 
boomstammen of onder water in de sliblaag van natte landschapselementen.  
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Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
 
 

5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 

5.3.1 Deelgebied Hardenbergerveldweg 3a  

 
Vogels  
Het plangebied wordt als functioneel leefgebied voor verschillende vogelsoorten beschouwd. Vogels 
benutten het plangebied als foerageergebied en mogelijk nestelen er ieder voortplantingsseizoen vogels in 
het plangebied. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn vink, merel, heggenmus en 
tjiftjaf. Vogels kunnen nestelen in de laurierstruiken aan de voorzijde van de stal. De stal is niet toegankelijk 
voor vogels als nestplaats en het agrarisch cultuurland wordt niet als potentiële nestplaats voor vogels 
beschouwd.  
 
Door het slopen van de stal tijdens de voortplantingsperiode, worden  mogelijk bezette vogelnesten 
beschadigd of vernield. Als gevolg van het vernielen van een bezet vogelnest worden mogelijk eieren 
beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels gedood.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
voor sommige vogelsoorten aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen stal  tijdens de voortplantingsperiode; 
- Bebouwen/verharden plangebied; 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingslocatie bezetten in 
het plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk 
tot functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten als veldmuis, 
bosmuis, huisspitsmuis, vos, haas en steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als huisspitsmuis, veldmuis en bosmuis 
er een rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten bezetten doorgaans een vaste verblijf- en 
voortplantingsplaats in holen in de grond.  
 
De schuur is niet toegankelijk voor de steenmarter en het gebied vormt een ongeschikt leefgebied voor 
zeldzame grondgebonden zoogdiersoorten als veldspitsmuis en das.   
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren gedood 
en worden mogelijk vaste rust- en voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. De functie van het 
plangebied als foerageergebied wordt niet aangetast als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen erfverharding; 
- Uitvoeren grondverzet; 
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Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een verblijfplaats in het plangebied bezetten. De te slopen stal beschikt over een (geïsoleerde) 
spouw, maar er zijn in de buitengevels geen potentiële invliegopeningen, zoals open stootvoegen, of 
andere gaten/kieren waargenomen, die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten in de 
spouw. Het dakvlak van de stal vormt geen potentiële verblijfplaats voor vleermuizen en andere potentiële 
verblijfplaatsen, zoals een holle ruimte achter een windveer, gevelbetimmering, vensterluik, dakpan, 
loodslab of zonnewering ontbreken.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt geen 
rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Foerageergebied  
Het plangebied wordt als een geschikt foerageergebied voor sommige vleermuissoorten beschouwd. 
Mogelijk foerageren soorten als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis of laatvlieger rondom de 
stal en de beplanting, maar de betekenis van het plangebied als foerageergebied is zeer beperkt. Het 
plangebied wordt dan ook niet beschouwd als essentieel foerageergebied. 
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
van vleermuizen niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, en het plangebied wordt als vrijwel ongeschikt 
functioneel leefgebied voor amfibieën beschouwd. Mogelijk duikt incidenteel een ‘verdwaalde’ 
bastaardkikker, gewone pad of bruine kikker op in het plangebied, maar amfibieën bezetten geen 
(winter)rust- of voortplantingsplaats in het plangebied. Het plangebied ligt te geïsoleerd van geschikt 
leefgebied en voortplantingsplaatsen van amfibieën. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen 
(winter)rust-of voortplantingsplaats beschadigd of vernield.  
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 

 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 
 

5.3.2 Deelgebied Hardenbergerveldweg 10  

 
Vogels  
Het plangebied wordt als functioneel leefgebied voor verschillende vogelsoorten beschouwd. Vogels 
benutten het plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er ieder voortplantingsseizoen 
vogels in het plangebied. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, houtduif, 
holenduif en witte kwikstaart. Vogels kunnen nestelen in de toegankelijke gebouwen, zoals de kapschuur. 
De rundveestal is niet toegankelijk voor vogels. Er zijn op het erf geen huismussen waargenomen, maar de 
te slopen gebouwen vormen een ongeschikte nestplaats voor de huismus, of zijn niet toegankelijk. De 
gebouwen zijn niet toegankelijk voor steen- of kerkuilen.  
 
Door het slopen van gebouwen tijdens de voortplantingsperiode, worden  mogelijk bezette vogelnesten 
beschadigd of vernield. Als gevolg van het vernielen van een bezet vogelnest worden mogelijk eieren 
beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels gedood.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
voor vogels niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen stal  tijdens de voortplantingsperiode; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingslocatie bezetten in 
het plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk 
tot functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten als bosmuis, 
huisspitsmuis, egel en steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als 
foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als huisspitsmuis en bosmuis er een vaste verblijf- en 
voortplantingsplaats. Grondgebonden zoogdieren kunnen een vaste verblijf- en voortplantingsplaats 
bezetten in holen en gaten in de grond, onder opgeslagen goederen, groen(afval) en in toegankelijke 
gebouwen. Er zijn in het plangebied geen aanwijzingen gevonden dat de steenmarter er een vaste verblijf- 
of voortplantingsplaats bezet.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren gedood 
en worden mogelijk vaste verblijf- en voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. De functie van het 
plangebied als foerageergebied wordt niet aangetast als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing; 
- Uitvoeren grondverzet; 
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Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een verblijfplaats in het plangebied bezetten. De te slopen rundveestal beschikt over een 
(geïsoleerde) spouw, maar er zijn in de buitengevels geen potentiële invliegopeningen, zoals open 
stootvoegen, of andere gaten/kieren waargenomen, die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te 
bezetten in de spouw. Het dakvlak van de stal en de andere gebouwen, vormt geen potentiële verblijfplaats 
voor vleermuizen en andere potentiële verblijfplaatsen, zoals een holle ruimte achter een windveer, 
gevelbetimmering, vensterluik, dakpan, loodslab of zonnewering ontbreken in het plangebied.   
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt geen 
rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Foerageergebied  
Het plangebied wordt als een geschikt foerageergebied voor sommige vleermuissoorten beschouwd. 
Mogelijk foerageren soorten als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis of laatvlieger rondom de 
stal en de beplanting en vliegen ze over het plangebied, terwijl ze foerageren rond beplanting die net 
buiten het plangebied groeit, maar de betekenis van het plangebied als foerageergebied is zeer beperkt. 
Het plangebied wordt dan ook niet beschouwd als essentieel foerageergebied. 
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
van vleermuizen niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, en het plangebied wordt als vrijwel ongeschikt 
functioneel leefgebied voor amfibieën beschouwd. Mogelijk duikt incidenteel een ‘verdwaalde’ 
bastaardkikker, gewone pad of bruine kikker op in het plangebied, maar amfibieën bezetten geen 
(winter)rust- of voortplantingsplaats in het plangebied. Geschikte plekken voor amfibieën, om een 
(winter)rustplaats te bezetten, ontbreken in het plangebied.  
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Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen 
(winter)rust-of voortplantingsplaats beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 

 
 
5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals het 
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om 
plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht2.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de 
Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijn 
van Stadswerk (2016). 
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  

 
 
 
 
 

                                                             
2
 Per 1-12-2019 is een aangepaste vrijstellingslijst van kracht.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep (beide deelgebieden) 
 
Vogels  
Door het slopen van bebouwing worden mogelijk bezette vogelnesten beschadigd. Van de in het 
plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de 
nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van een bezet nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen 
ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de 
wet genoemd belang wordt beschouwd.  
 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom, bij 
voorkeur, buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode 
om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is augustus- half maart. Voorgenomen werkzaamheden 
mogen juridische beschouwd wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits er geen bezette 
vogelnesten beschadigd/vernield worden. Initiatiefnemer mag voorzieningen treffen die vogels 
weerhouden te gaan nestelen in het plangebied. Indien (toegankelijke) gebouwen gesloopt worden tijdens 
de voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden. 
 
Het aantasten van de functie van het plangebied als foerageergebied, leidt niet tot wettelijke 
consequenties omdat de duurzame instandhouding van geen enkele vogelsoort daardoor negatief 
beïnvloed wordt. Alle in het plangebied foeragerende vogelsoorten hebben voldoende alternatief 
foerageergebied.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
 
Vleermuizen  
 
Verblijfplaatsen  
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
  
Essentieel foerageergebied  
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vliegroute 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier 
gedood en wordt mogelijk een vaste verblijf- en voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Voor het 
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doden van grondgebonden zoogdieren, die een vaste verblijf- en voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, of het aantasten van de functie als foerageergebied, geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen. De vrijstelling is van toepassing omdat sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen  
 
Amfibieën  
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen  
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

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

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; functie is 
niet beschermd (de gunstige 
staat van instandhouding van 
geen enkele vogelsoort  wordt 
aangetast) 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden  

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden  

Vleermuizen   Verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing  

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Vaste rustplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Doden van dieren  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
 
Soortgroep  Rust- en 

verblijfplaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  nee  nee nee  Nee, vrijstelling  

Vogels   Nee Ja n.v.t.  nee  ja  nee  Nee, werken 
buiten 

kwetsbare 
periode, of 

broedvogelscan 
uitvoeren 

Vleermuizen    nee nee  nee  nee  nee nee Nee 

Amfibieën  nee  nee  n.v.t.  nee  nee  nee  Nee  

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’, 
en het ‘opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste verblijf- of voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd3. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen doden of om 
opzettelijk rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk van de status 
van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de Minister goedgekeurde 
gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied 
aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, 
waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot 
wettelijke consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking 
kent. Vanwege de ligging op enige afstand van Natura2000-gebied, leiden de voorgenomen activiteiten zeer 
waarschijnlijk niet tot een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied. Zekerheid 
omtrent een mogelijk negatieve invloed van de voorgenomen activiteiten, veroorzaakt door de emissie van 
stikstof, kan verkregen worden door een stikstofberekening uit te voeren.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een ongeschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende algemene- en 
weinig kritische beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk 
als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een vaste 
verblijf- en voortplantingsplaats  en nestelen er vogels. Vleermuizen en amfibieën bezetten geen vaste 
verblijf- of voortplantingsplaats in het plangebied.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdiersoorten, die een vaste verblijf- of voortplantingsplaats in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen en 
vernielen van vaste verblijf- of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is 
van een ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Het aantasten van de functie van het plangebied als foerageergebied, leidt niet tot wettelijke 
consequenties.  
 
 
 
  

                                                             
3
 De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleine 

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

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

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

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

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 

 

 

# 

# 

# 

# 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 

 
Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.  

 
  

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
 
Hardenbergerveldweg 3a 
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Hardenbergerveldweg 10 
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 

 



Bijlage 5  Watertoetsresultaat

 w ijzigingsplan Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerveldw eg 3a, Hoogenw eg  
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datum 2-3-2020
dossiercode    20200302-63-22617

Geachte heer/mevrouw Luuk,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure. Dit houdt
in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document
toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

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

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Hardenbergerveldweg 3a.

Waterbeleid

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

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

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De
belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor waterberging. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden
gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk
Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden
worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of
inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water
doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat
grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd
rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone
hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren"
een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van
het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is
lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De
toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of
herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja



een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

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

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Algemene info:

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan "Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 
Hardenbergerveldweg 3a, Hoogenweg" met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.WBP00046-0W01 van de gemeente Hardenberg;

1.2  bestemmingsplan

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

1.3  aan-huis-gebonden beroep

administratieve, juridische, medische, therapeutische, kunstzinnige, ontwerptechnische en 
daarmee gelijk te stellen beroepen, die door hun beperkte omvang in een woning en daarbij 
behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend en die 
een ruimtelijke uitwerking of uitstraling hebben die met de woonfunctie in overeenstemming 
is;

1.4  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; 

1.5  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  ander bouwwerk

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.7  bebouwing

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

1.8  bed and breakfast

het tegen betaling aanbieden van toeristisch en kortdurend verblijf en ontbijt. Permanente 
bewoning van een bed and breakfast in een bijgebouw of bedrijfsgebouw is niet toegestaan;

1.9  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.10  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.11  bestaand(e) aantal, afmeting, afstand, bedrijf, bouwhoogte, bouwwerk, 
goothoogte, inhoud, inrichting, object, oppervlakte, plaats, situatie en vorm

aantal, afmeting, afstand, bedrijf, bouwhoogte, bouwwerk, goothoogte, inhoud, inrichting, 
object, oppervlakte, plaats, situatie of vorm, zoals dat of die rechtens bestaat op het tijdstip 
van terinzagelegging van het ontwerp van het plan, dan wel nadien krachtens een 
omgevingsvergunning, waarvoor de aanvraag is ingediend voor dat tijdstip, kan worden 
gerealiseerd; 
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1.12  bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg'

het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg' met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00165-VG03 van de gemeente Hardenberg, vastgesteld op 2 
december 2014;

1.13  bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag 
om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende vergunning;

1.14  bijgebouw

een gebouw dat in ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel 
gelegen hoofdgebouw;

1.15  boerderijkamer

(een deel van) een (voorheen) agrarisch gebruikt gebouw dat blijvend wordt gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf in kamers, al dan niet in combinatie met een dagverblijf. De 
oppervlakte van een zelfstandige boerderijkamer mag niet meer bedragen dan 50 m2 en van 
de boerderijkamers in totaal niet meer dan 200 m2. Het aantal slaapplaatsen mag niet 
meer bedragen dan 15, vrijstaande appartementen c.q. huisjes zijn niet toegestaan;

1.16  bouwen

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

1.17  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 gebouw zijnde, zijn toegestaan;

1.21  bouwwerk

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

1.22  dagrecreatie

activiteiten ter ontspanning in de vorm van sport, spel, toerisme en educatie, waarbij 
overnachting niet is toegestaan;

1.23  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en 
leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.24  eenvoudige dagrecreatieve voorziening

extensieve, kleinschalige vormen van vrijetijdsbesteding met een maximale duur van een 
dag, waarbij geen overnachting plaatsvindt;
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1.25  erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 
gebouw;

1.26  extensieve openluchtrecreatie

vormen van recreatief medegebruik van het agrarisch of natuurgebied door middel van al 
dan niet aangelegde en aanwezige voorzieningen, waarbij de recreatie geen specifiek 
beslag legt op de ruime, zoals wandel-, ruiter- en fietspaden, vis- en picknickplaatsen;

1.27  gebouw

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

1.28  hoofdgebouw

een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het 
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.29  huishouden

één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve 
eenheid vormen;

1.30  omgevingsvergunning

een vergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

1.31  overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat dient ter overdekking en niet, of slechts met één 
wand is omgeven;

1.32  peil

a. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg grenst: de hoogte van 
die weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 
grenst: de gemiddelde hoogte van het aan het bouwwerk aansluitende afgewerkte 
terrein;

c. het peil door of namens burgemeester en wethouders is bepaald; 

1.33  ruimtelijke kwaliteit

het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat de ruimte geschikt 
maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is;

1.34  seksinrichting

de 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, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een 
prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in 
combinatie met elkaar;

1.35  statische opslag

opslag van goederen en producten die geen regelmatige verplaatsing behoeven, zonder dat 
deze ter plaatse bewerkt, verwerkt, gerepareerd of verhandeld worden; uitgezonderd de 
opslag van gevaarlijke stoffen;
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1.36  voorgevel

de naar de weg gekeerde of aan de voorzijde van een gebouw gelegen gevel of, indien het 
een gebouw betreft met meerdere zodanige gevels, de gevel die kennelijk als zodanig moet 
worden aangemerkt;

1.37  voorgevelrooilijn

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

1.38  waterpeil

de hoogte (het niveau) van de waterspiegel gemeten naar NAP op het moment van 
aanvraag van de vergunning of bestemmingswijziging. Dit kan betrekking hebben op zowel 
oppervlaktewater als grondwater;

1.39  windturbine

een door de wind aangedreven bouwwerk waarmee energie wordt opgewekt, inclusief de bij 
dit bouwwerk behorende (infrastructurele) voorzieningen;

1.40  woning

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

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.3  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel; ondergeschikte bouwdelen worden hierbij buiten 
beschouwing gelaten;

2.4  de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
Ruimten, zoals kelders en kruip- en soortgelijke ruimten, onder de onderzijde van de 
begane grondvloer - en tussen de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de 
scheidingsmuren - worden niet meegerekend bij de inhoud van een bouwwerk, tenzij:
a. de onderzijde van de begane grondvloer op meer dan 0,3 meter boven peil is gelegen, 

of;
b. de kelder aan de buitenzijde een directe toegang heeft.

In bestaande situaties wordt een kelder waarvan de onderzijde van de begane grondvloer op 
meer dan 0,3 meter boven peil is gelegen of de kelder aan de buitenzijde een directe 
toegang heeft, niet meegerekend bij de inhoud van een bouwwerk.

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk.

2.6  ondergeschikte bouwdelen

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- of 
bestemmingsgrens dan wel rooilijn met niet meer dan 1 meter wordt overschreden.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch met waarden - Besloten heideontginningslandschap

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden - Besloten heideontginningslandschap' aangewezen 
gronden zijn bestemd voor:
a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf;
b. de instandhouding van de sterke gebiedskenmerken van het besloten 

heideontginningslandschap, welke per (deel)gebied zijn beschreven in de tabellen van 
de Landschap Identiteit Kaarten (LIK's), de relevante LIK Radewijk, Hoogenweg, 
Bruchterveld, Sibculo maakt als Bijlage 1 onderdeel uit van de regels;

met daaraan ondergeschikt:
c. voorzieningen voor extensieve openluchtrecreatie;
en tevens voor:
d. watergangen en waterpartijen, met bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen;
e. (aanpassingen aan) bestaande verkeersvoorzieningen en nutsvoorzieningen;
f. hobbymatige agrarische activiteiten.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Toegestane (bouw)werken buiten bouwvlakken

Buiten bouwvlakken mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. andere (bouw)werken, waaronder tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, met 

uitzondering van bouwwerken voor de opslag van mest en zonnecollectoren;
b. schuilgelegenheden tot een oppervlakte van maximaal 15 m² per schuilgelegenheid en 

met een maximum van 1 schuilgelegenheid per één hectare bij elkaar behorende 
grond.

3.2.2  Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 3.2.1 gelden de volgende 
bepalingen:
a. voor de goothoogte, bouwhoogte en dakhelling van bouwwerken gelden de volgende 

bepalingen:

bouwwerken max. goothoogte  max. 
bouwhoogte 

min. dakhelling 

erf- of 
perceelsafscheiding
en  

1 m  

schuilgelegenheden 3 m  
overige andere 
bouwwerken

3 m  

b. in voorkomend geval artikel 7.1 (Afstanden tot wegen).
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3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
in artikel 3.1 opgenomen bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt 
begrepen:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijfsactiviteiten, anders 

dan genoemd in de bestemmingsomschrijving;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken als kleinschalig kampeerterrein;
c. het gebruik van gronden als paardenbak.

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

3.4.1  Vergunningplicht

Behoudens het bepaalde in artikel 3.4.2, is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning op en in de hierna aangegeven gronden de daarbij aangegeven 
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van 

andere oppervlakteverhardingen;
b. aanleggen en dempen van water;
c. aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en de 

daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
d. bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden.

3.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in artikel 3.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van het volgende werken en 
werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;
a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. werken en werkzaamheden, waarmee rechtens is of mag worden begonnen ten tijde 

van de inwerkingtreding van het plan;
c. werken en werkzaamheden die worden uitgevoerd ter ontwikkeling van de aan het 

besloten heideontginningslandschap eigen gebiedskenmerken;
d. werken en werkzaamheden met minder dan 250 m3 grondverzet;
e. kavelpaden en in- of uitritten;
f. werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.4.1 , onder b, voor zover het betreft 

het aanleggen van poelen.

3.4.3  Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden

Werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.4.1 , zijn slechts toelaatbaar, indien 
door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te 
verwachten gevolgen, een of meer waarden of functies van de in dit artikel bedoelde 
gronden, welke het plan beoogt te beschermen: - niet onevenredig worden of kunnen 
worden aangetast, dan wel; 
- de mogelijkheden voor het herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of 
kunnen worden verkleind.

3.5  Wijzigingsbevoegdheid

3.5.1  Wijzigingsbevoegdheid natuurontwikkeling

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan zodanig te wijzigen, dat op de gronden 
als bedoeld in artikel 3.1, de bestemming wordt gewijzigd in:
a. Natuur - Besloten heideontginningslandschap;
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b. Groen - Landschapselement;
c. Water.
Het wijzigen mag uitsluitend geschieden ten aanzien van gronden waarvan vaststaat dat:

1. daar natuurontwikkeling zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden;
2. de gerechtigden ten aanzien van de betreffende gronden daarmee instemmen;
3. de functie van aangrenzende gronden en bebouwing niet onevenredig wordt 

belemmerd.
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Artikel 4  Wonen - Besloten heideontginningslandschap

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Besloten heideontginningslandschap' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. wonen, met inbegrip van aan-huis-gebonden beroepen;
b. tuinen en erven;
met daaraan ondergeschikt:
c. bed and breakfast;
d. boerderijkamers;
e. statische opslag in bestaande gebouwen;
met dien verstande dat:
f. gronden met de functieaanduiding 'tuin' dienen niet te worden beschouwd als erf in de 

zin van artikel 1 van bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat 
artikel luidt op het moment van datum van inwerkingtreding van dit plan.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 4.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. woningen;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. bijbehorende andere bouwwerken.

4.2.2  Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 4.2.1 gelden de volgende 
bepalingen:
a. woningen dienen vrijstaand te worden gebouwd;
b. per bestemmingsvlak mag maximaal één woning worden gebouwd;
c. bij herbouw, verbouw en uitbreiding van een woning mogen de gevels niet gesitueerd 

worden op een afstand van minder dan 200 meter van een agrarisch bouwvlak;
d. de inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 750 m3 of niet meer dan de 

bestaande inhoud indien deze meer dan 750 m3 bedraagt, met dien verstande dat ter 
plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoofd- en bijgebouwen 
aaneengebouwd' ruimten boven een bijgebouw die onderdeel uitmaken van de woning 
niet hoeven te worden meegerekend bij het bepalen van de maximale inhoudsmaat;

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoofd- en bijgebouwen 
aaneengebouwd' gelden de volgende voorwaarden:
1. hoofd- en bijgebouwen zijn uitsluitend ter plaatse van voorgenoemde aanduiding 

toegestaan;
2. vrijstaande bijgebouwen zijn niet toegestaan;

f. de gezamenlijke oppervlakte van de bij de woning behorende bijgebouwen en 
overkappingen mag niet meer bedragen dan:
1. 100 m2 als de oppervlakte van de bij de woning behorende en aansluitend gelegen 

gronden minder dan 1 hectare bedraagt;
2. 150 m2 als de oppervlakte van de bij de woning behorende en aansluitend gelegen 

gronden meer dan 1 hectare bedraagt;
3. de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt dan het onder 1 en 2 

bepaalde;
g. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd op ten minste 1 m 

achter het verlengde van de voorgevel van de betreffende woning;
h. voor de goothoogte, bouwhoogte en dakhelling van bouwwerken gelden de volgende 

bepalingen:
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bouwwerken max. 
goothoogte 
 

max. 
bouwhoogte 
 

min. 
dakhelling 
 

woningen(1)   3,5 m   10 m   30°  
bijgebouwen   3 m   6 m   18°  
overkappingen     3,5 m    
erf- of perceelafscheidingen op ten 
minste 1 m achter de voorgevelrooilijn  

  2 m    

overige erf- of perceelafscheidingen     1 m    
overige andere bouwwerken     10 m    
(1) met dien verstande dat de woning voor maximaal 30 m2 van een platte 
afdekking mag worden voorzien.  

i. in afwijking van het bepaalde onder h geldt ter plaatse van de 'specifieke 
bouwaanduiding - afwijkende goot- en bouwhoogte' dat de goot- en bouwhoogte voor 
bijgebouwen gelijk mag zijn aan de goot- en bouwhoogte voor woningen;

j. een bouwwerk dat afwijkt van het bepaalde onder 4.2.2 en op het tijdstip van de 
terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan aanwezig is of gebouwd 
kan worden krachtens een vergunning voor bouwen is toegestaan en mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, geheel of gedeeltelijk worden 
vernieuwd of veranderd;

k. in voorkomend geval artikel 7.1 (Afstanden tot wegen).

4.2.3  Bepalen inhoud bouwwerk

De inhoud van een bouwwerk waarvoor in artikel 4.2.2 een maximale inhoudsmaat is 
vastgelegd, dient bepaald te worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.4.

4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Herbouw - verbouw - uitbreiding woning

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2.2 onder 
c, mits een voldoende woon- en leefklimaat gegarandeerd kan worden en de bedrijfsvoering 
van omliggende (agrarische) bedrijven hierdoor niet wordt belemmerd.

4.3.2  Vergroten inhoud woning

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2.2 onder 
d voor het vergroten van de inhoud van de woning tot 1.000 m3, mits de inpassing op het erf 
en in het landschap op zorgvuldige wijze plaats vindt, aan de hand van een ruimtelijke 
kwaliteitsplan.

4.3.3  Kleinere dakhelling gebouwen

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2.2 onder 
h voor het toestaan van een kleinere dakhelling van gebouwen, mits:
a. het oppervlak waarvoor een kleinere dakhelling voor bijgebouwen wordt toegestaan niet 

groter is dan 15% van het totale oppervlak van het gebouw;
b. een kleinere dakhelling past binnen de aard, schaal en het beeld van het perceel.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a. wonen in een woning, anders dan ten behoeve van een huishouding, met dien 

verstande dat een huishouden wel mag worden aangevuld met een huishouding in 
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verband met dringende sociale, verzorgings- of sociaaleconomische redenen;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken in combinatie met bedrijfsdoeleinden anders 

dan de onder artikel 4.1 toegestane functies (aan-huis-verbonden-beroep).

4.4.2  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; of niet meer dan de 

bestaande oppervlakte, indien deze meer dan 100 m2  bedraagt;
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 ondergeschikte verkoop, in direct 

verband met het aan huis gebonden beroep;
e. het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

4.4.3  Bed and breakfast

Het gebruik voor bed and breakfast is alleen toegestaan met inachtneming van de volgende 
bepalingen:
a. de bed and breakfast voorziening mag in de woning en in maximaal één bijgebouw 

worden gevestigd;
b. de gezamenlijke vloeroppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m² of niet meer dan 

de bestaande oppervlakte indien deze meer dan 100 m²  bedraagt;
c. de bed and breakfast voorziening mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van 

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
d. het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

4.4.4  Boerderijkamers

Het gebruik van boerderijkamers is alleen toegestaan met inachtneming van de volgende 
bepalingen:
a. de boerderijkamers mogen alleen worden gevestigd in een voormalige boerderij;
b. de gezamenlijke vloeroppervlakte van de boerderijkamers mag niet meer bedragen dan 

100 m2;
c. de aanwezigheid van de boerderijkamers mag niet leiden tot een onevenredige 

aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
d. het aantal slaapplaatsen mag niet meer bedragen dan 15;
e. vrijstaande appartementen/huisjes zijn niet toegestaan, er dienen meerdere 

boerderijkamers per gebouw gevestigd te zijn;
f. het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

4.4.5  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van nieuwe bouwwerken zoals 

opgenomen in de bestemmingsomschrijving zonder de aanleg en instandhouding van 
de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 2 opgenomen Erfinrichtingsplan 
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen nieuwe bouwwerken zoals opgenomen in 
de bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 12 
maanden na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
van de nieuwe gebouwen uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding 
van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 2 opgenomen gehele 
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Erfinrichtingsplan teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

4.4.6  Voorwaardelijke verplichting sloop

tot een met de bestemming strijdig gebruik in elk geval wordt gerekend de bouw/het 
gebruik van en het in gebruik laten nemen van nieuwe bouwwerken overeenkomstig de in 
'Wonen - Besloten heideontginningslandschap' opgenomen bestemmingsomschrijving 
zonder de afgeronde sloop van de gebouwen conform de in Bijlage 3 opgenomen 
sloopopgave, waarbij:

binnen 12 maanden na onherroepelijk worden van de Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerveldweg 3a, 
Hoogenwegde gebouwen conform in Bijlage 3 opgenomen sloopopgave zijn 
gesloopt. 

4.5  Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1  Kleinschalige bedrijfsactiviteiten

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.1 en 
artikel 4.4 voor het gebruik van bestaande gebouwen voor een kleinschalige 
(bedrijfs)activiteit, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. Toegestaan zijn:

1. bedrijfsactiviteiten die voorkomen in, of gelijk te stellen zijn met de 
bedrijfsactiviteiten onder categorie 1 van de in Bijlage 4 opgenomen Staat van 
bedrijfsactiviteiten;

2. een koffie- en theeschenkerij;
3. eenvoudige dagrecreatieve voorzieningen;
4. een museum of galerie, of daarmee gelijk te stellen voorziening;
5. internetwinkels, al dan niet in combinatie met de opslag van goederen;
6. zorgfuncties zoals een zorgboerderij.

b. maximaal 30% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de gebouwen mag worden 
gebruikt voor de onder a genoemde activiteiten;

c. in afwijking van het bepaalde onder b kan een groter percentage van het gezamenlijke 
vloeroppervlak van de gebouwen worden gebruikt voor de onder a genoemde 
activiteiten, mits passend binnen de aard, schaal en het beeld van het perceel en de 
omgeving;

d. degene die de gebruiker is van de woning moet ook degene zijn die de bedrijfsactiviteit 
uitoefent;

e. er mag geen opslag van goederen in de openlucht plaatsvinden;
f. er mag geen detailhandel plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop in het klein, 

in direct verband met de (bedrijfs)activiteit;
g. het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
h. in vergelijking met de bij recht toegestane functies mag geen onevenredig grotere 

verkeersbelasting op aangrenzende wegen en paden plaatsvinden;
i. de (bedrijfs)activiteiten moeten vanuit milieuoogpunt toelaatbaar zijn;
j. het gebruik dient qua aard en schaal te passen bij de specifieke kwaliteiten en schaal 

van de omgeving, met name op het gebied van visuele aspecten, zoals 
reclame-uitingen en technische installaties.

4.5.2  Afwijk ing voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Bij omgevingsvergunning kan, met instemming van de gemeente, worden afgeweken van 
het bepaalde in artikel 4.4.5 indien in plaats van de landschapsmaatregelen zoals 
opgenomen in Bijlage 2, andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien 
verstande dat: 
1. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 2 opgenomen 

landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de 
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landschappelijke waarden waarvoor de in Bijlage 2 genoemde landschapsmaatregelen 
zijn bepaald; 

2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en 
waarden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels

6.1  Uitsluiting besluit-m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten

Onder strijdig gebruik met de bestemming van het bestemmingsplan wordt in ieder geval 
begrepen:
het gebruik van de gronden en/of bouwwerken voor activiteiten die voldoen aan de 
omschrijvingen in kolom 1 alsmede aan de bijbehorende omschrijvingen in kolom 2 van de 
onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

6.2  Gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Het bestemmingsplan verzet zich tegen het gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen voor boomteelt en fruitteelt binnen 50 meter van 
concentraties van woningen (in lintbebouwing, buurtschappen en bebouwde kom);
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Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1  Afstanden tot wegen

7.1.1  Afstand tot wegen

Op en in gronden die grenzen aan de gronden als bedoeld in de bestemming 'Verkeer - 1' 
en 'Verkeer -2' van het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg' mogen binnen de 
hierna bij de verschillende categorieën wegen genoemde afstanden, loodrecht gemeten uit 
de as van de weg, uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd:
afstanden bestemming
20 m Verkeer - 1
10 m Verkeer - 2

7.1.2  Afwijken omgevingsvergunning ten behoeve de afstand tot wegen 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning, na advies te hebben 
ingewonnen van de desbetreffende wegbeheerder omtrent de aanvaardbaarheid daarvan uit 
oogpunt van wegbeheer en verkeersveiligheid, afwijken van het bepaalde in 7.1.1 ten 
behoeve van het bouwen op een kleinere afstand tot de as van de weg.

w ijzigingsplan Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerveldw eg 3a, Hoogenw eg  

|  PAGINA 215  



Artikel 8  Algemene aanduidingsregels

8.1  Geluidzone - industrie

8.1.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - industrie' zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van 
de geluidruimte in verband met de nabijheid van een inrichting als bedoeld in artikel 41 van 
de Wet geluidhinder.

8.1.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag ter plaatse van de 
aanduiding 'Geluidzone - industrie' geen nieuw geluidgevoelig gebouw worden gebouwd.

8.1.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid af te wijken van het bepaalde in 
artikel 8.1.2 voor het bouwen van nieuwe geluidgevoelige gebouwen overeenkomstig de 
andere bestemmingen, mits de geluidbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels 
van deze geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 
grenswaarde of een verkregen hogere waarde.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Algemene afwijkingsmogelijkheden

9.1.1  Afwijk ingsmogelijkheden

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bouw- en gebruiksregels van 
het plan, mits de maximale (bouw)hoogte niet meer is dan 118 meter:
a. voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor nutsvoorzieningen, 

zoals gasdrukregelstations, wachthuisjes, fietsenstallingen, telefooncellen en 
transformatorhuisjes, uitgezonderd verkooppunten voor motorbrandstoffen, waarvan de 
oppervlakte niet meer dan 25 m², de goothoogte niet meer dan 3 m en de bouwhoogte 
niet meer dan 5 m mag bedragen;

b. voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor ecologische 
voorzieningen, zoals uitkijkpunten en observatiehutten, waarvan de oppervlakte niet 
meer dan 25 m² en de bouwhoogte niet meer dan 12 m mag bedragen;

c. indien en voor zover afwijkingen ten aanzien van de ligging van bestemmings-, bouw- 
en aanduidingsgrenzen noodzakelijk zijn ter aanpassing van het plan aan de bij 
uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein, of uit oogpunt van doelmatig 
gebruik van gronden en bebouwing, mits die afwijkingen ten opzichte van hetgeen is 
aangegeven niet meer dan 5 m bedragen;

d. voor afwijkingen van bepalingen, gesteld ten aanzien van maten en percentages, tot ten 
hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten en percentages;

e. voor het bouwen van antennemasten tot een bouwhoogte van maximaal 40 m;
f. voor het realiseren van bouwwerken ten behoeve van eenvoudige dagrecreatieve 

voorzieningen, zoals schuilgelegenheden, rustpunten en informatieborden;
g. voor de aanleg van ondergrondse nutsvoorzieningen.

9.1.2  Toelaatbaarheid afwijk ingen

Een omgevingsvergunning wordt niet verleend indien:
1. daardoor op enig aangrenzend terrein de realisering van het bestemmingsplan wordt 

belemmerd;
2. daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende erven.

9.2  Gewasbeschermingsmiddelen

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.2 voor 
het toestaan van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen voor boomteelt 
en fruitteelt, mits door middel van onderzoek en/of door het treffen van maatregelen 
aangetoond kan worden dat het woon- en leefklimaat en de natuurlijke waarden van de 
omliggende gronden hierdoor niet onevenredig worden aangetast.

9.3  Paardrijbakken buiten het bouwvlak

Bij een omgevingsvergunning kan, binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - 
Besloten heideontginningslandschap' worden afgeweken van het plan voor het realiseren 
van paardenbakken buiten bouw- of bestemmingsvlakken, voor het hobbymatig houden van 
paarden, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. situering binnen het bouw- of bestemmingsvlak is niet mogelijk of niet doelmatig;
b. de meest nabij gelegen grens van de paardenbak moet binnen 25 meter van het bouw- 

of bestemmingsvlak liggen;
c. de bouwhoogte van de omheining mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
d. de situering van de paardenbak mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de 

gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen.
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9.4  Windturbines

Bij omgevingsvergunning kan binnen de bestemming Wonen worden afgeweken van de 
regels voor het toestaan van één of meerdere windturbines, met inachtneming van de 
volgende bepalingen:
a. de maximale tiphoogte van windturbines bedraagt 25 meter;
b. de windturbines moeten vanuit milieuoogpunt toelaatbaar zijn en niet leiden tot een 

onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden;
c. de inpassing van windturbines op het erf en in het landschap moet op zorgvuldige wijze 

plaatsvinden.

9.5  Zonnecollectoren buiten het bouwvlak

Bij omgevingsvergunning kan binnen de bestemming Agrarisch met waarden - Besloten 
heideontginningslandschap worden afgeweken van de regels voor het toestaan van 
zonnecollectoren buiten het bouwvlak, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. de maximale (bouw)hoogte bedraagt 2 meter;
b. de zonnecollectoren moeten vanuit milieuoogpunt toelaatbaar zijn en niet leiden tot een 

onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden;
c. de inpassing van zonnecollectoren op het erf en in het landschap moet op zorgvuldige 

wijze plaatsvinden aan de hand van een ruimtelijk kwaliteitsplan.

9.6  Uitsluiting besluit-m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten

Bij een omgevingsvergunning kan overeenkomstig de in het bestemmingsplan opgenomen 
afwijkingsbevoegdheden slechts worden afgeweken van het plan, mits geen activiteiten 
worden toegestaan die voldoen aan de omschrijvingen in kolom 1 alsmede aan de 
omschrijvingen in kolom 2 van de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage.
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

10.1  Archeologische waarden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door aan gronden alsnog de 
bestemming 'Waarde - Archeologie 1, 2, 3, 4 of 5' toe te kennen, indien uit archeologisch 
onderzoek blijkt dat de bestemming van deze gronden, gelet op ter plaatse aanwezige 
archeologische waarden, aanpassing behoeft.

10.2  Algemene wijzigingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de ligging van bestemmings-, bouw- en 
aanduidingsgrenzen te wijzigen, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. de bij wijziging betrokken grenzen mogen ten hoogste 25 m worden verschoven;
b. de oppervlakte van de bij wijziging betrokken bestemmings- en bouwvlakken en 

aanduidingen mag ten hoogste 25% worden verkleind of vergroot ten opzichte van de 
oppervlakte vóór wijziging;

c. door een wijziging mogen de belangen en waarden die het plan beoogt te beschermen 
niet onevenredig worden aangetast.

10.3  Uitsluiting besluit-m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen de in het bestemmingsplan opgenomen 
bestemmingen overeenkomstig de in het bestemmingsplan opgenomen 
wijzigingsbevoegdheden slechts wijzigen, mits geen activiteiten worden toegestaan die 
voldoen aan de omschrijvingen in kolom 1 alsmede aan de omschrijvingen in kolom 2 van 
de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.
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Artikel 11  Overige regels

11.1  Werking wettelijke regeling

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals 
deze luiden op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan.

11.2  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 voorgeschreven welstandscriteria (voor zover die binnen het 
betreffende gebied van toepassing zijn) mits:
a. de vermindering van de goot- en bouwhoogte niet meer bedraagt dan 15% van de 

maximaal toegestane goot- en bouwhoogte;
b. de binnen de regels te realiseren oppervlakte niet wordt verminderd.

11.3  Uitsluiting seksinrichting

Het bestemmingsplan verzet zich tegen het gebruik van de gronden en gebouwen als 
seksinrichting.

11.4  Afstemming APV en evenementen

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 met een duur van ten hoogste 15 dagen 
per evenement, mits, voor zover noodzakelijk, een omgevingsvergunning op basis van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is verleend.

11.5  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 
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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 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

12.1.1  

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het 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.

12.1.2  

Burgemeester en wethouders kunnen 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%.

12.1.3  

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.

12.2  Overgangsrecht gebruik

12.2.1  

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

12.2.2  

Het is verboden het met het wijzigingsplan 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.

12.2.3  

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.

12.2.4  

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 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerveldweg 3a, Hoogenweg' van de 
gemeente Hardenberg. 
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  LIK Radewijk, Hoogenweg, Bruchterveld, Sibculo
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Achtergrond 

  
De gemeente Hardenberg werkt momenteel aan drie plannen voor het buitengebied:

• Bestemmingsplan(nen) buitengebied

• Structuurvisie

• Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

De gemeente wil regie voeren op de ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarbij wil de gemeente een 

meer richtinggevende rol gaan innemen, gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke 

kwaliteit is echter een breed begrip, dat deels subjectief van aard is. In de Visienota Buitengebied is dit 

gedefinieerd als “eigen identiteit”. Dit speelt bij de opstelling van de hierboven genoemde plannen een 

belangrijke rol.

Om tot de drie producten te komen, worden de stappen gevolgd zoals in het onderstaande schema 

staan weergegeven. Eerst wordt de identiteit van de deelgebieden bepaald. Met dit doel zijn Landschap-

Identiteit-Kaarten (LIK's) voor zeven deelgebieden opgesteld. In de LIK’s worden de specifieke 

kenmerken en kwaliteiten van de deelgebieden vastgelegd. Aan de hand van de LIK kan worden bepaald 

of toekomstige ontwikkelingen passend zijn (bestemmingsplan buitengebied en structuurvisie) en 

welke ontwikkelingen en verbeterpunten aanleiding zijn om te werken aan behoud en versterking van 

het landschap (Landschapsontwikkelingsplan). Voor het bestemmingsplan geldt dat aan passende 

ontwikkelingen zo min mogelijk juridische beperkingen moeten worden opgelegd. Het bestemmingsplan 

en het LOP bieden handvaten voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Na de opstelling van de LIK's en de ontwikkelingsvisies voor de deelgebieden gaan de drie planprocessen 

hun eigen weg. De LIK's en de ontwikkelingsvisies voor de deelgebieden vormen de basis voor de drie 

plannen.

De gemeente heeft deze aanpak eerst op de pilotgebieden Reestdal en Bergentheim-Zuid toegepast. 

Inhoud LIK

De LIK Radewijk, Hoogenweg, Bruchterveld, Sibculo bestaat uit een boekje op A3 formaat met daarin een 

beknopte schematische weergave van de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen voor 

het gebied. 

Het schema is het resultaat van een analyse van verschillende kenmerken die bepalend zijn voor de 

identiteit, zoals bebouwing, beplanting en grondgebruik. 

Deze analyse is opgenomen in het achtergronddocument LIK. Net als in de schema's zijn in het 

achtergronddocument ook de resultaten opgenomen van de excursie die met de Plaatselijk Belangen 

organisaties heeft plaatsgevonden.

Deze LIK is het resultaat van een integraal proces tussen de gemeente Hardenberg, werkgroepen 

(Plaatselijk Belangen organisaties), de klankbordgroep en Nieuwland Advies. Gebruikte bronnen 

zijn onder meer de landschapsbeleidsplannen Avereest, Hardenberg en Gramsbergen, (historische) 

topografische kaarten en de resultaten van de werkbijeenkomsten.

Leeswijzer

De identiteit van het gebied komt voort uit de ontstaansgeschiedenis en de daarmee samenhangende 

landschapstypen. In de LIK is daarom een onderscheid gemaakt tussen de verschillende landschapstypen 

die in het gebied voorkomen. Deze landschapstypen zijn op een overzichtskaart opgenomen (zie de 

naastgelegen pagina). Vervolgens is voor het gebied een schema opgesteld, waarin een overzicht  

is opgenomen van de aanwezige waardevolle en storende kenmerken. Ook zijn de kansen of juist 

bedreigingen voor deze kenmerken omschreven. Getracht is de invulling van de schema’s zo objectief 

mogelijk te houden. Wel zijn de resultaten van de excursie in de schema’s verwerkt, omdat de beleving 

van het landschap ook bepalend is voor de identiteit (belevingswaarde). 

In de schema’s staan in de vorm van genummerde grijze blokjes verwijzingen opgenomen naar de 

toelichtende afbeeldingen en foto’s.

INLEIDING

Landschap-identiteit-Kaarten

Bestemmingsplannen Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan

Visie op hoofdlijnen

Uitvoeringsplan

Ontwikkelingsvisies deelgebieden

LIK Radewijk - Hoogenweg - Bruchterveld - Sibculo
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Rechte wegen met wegbeplanting en verspreide erven
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Zandwinnning 

De Belt, akkergronden met daarin kleine bosjes

Open ruimte in het landschap

Historische kaart rond 1900

BeplantingspatronenBeplantingspatronen

Topografische kaart 2007
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Besloten heideontginningslandschap

LIK Radewijk - Hoogenweg - Bruchterveld - Sibculo

Besloten heide-
ontginningslandschap

Bebouwing Routing Verkaveling Beplantings- 
patronen

Erven Massa/ ruimte en 
reliëf

Grond-/
landgebruik

Functie & 
activiteit

Licht & 
donkerte

Natuur Geur

Sterk - bebouwingslint 
Hoogenweg 
- verspreide  
bebouwing langs 
wegen 

- ontsluiting oost-west 
gericht
- strak, rechtlijnig 
wegenpatroon  
- oude zandwegen nabij 
stuwwal

rechthoekige, 
kleinschalige  
verkaveling 

- wegbeplanting
- verspreide bosjes 
- perceelgrens-
beplanting

 

- verspreide ligging 
erven
- rechthoekige erven, 
in de verkavelings-
richting, met kopgevel 
naar de weg
- veel erven met 
erfbeplanting

- kleinschalig gebied met 
open ruimten
- Duitse grens met 
stuwwal is zichtbaar 
vanuit omgeving (m.n. 
vanuit Oude en Nieuwe 
veen)

agrarisch - landbouw en wonen
- boerderijen met 
nieuwe functies 

- hoge biodiversiteit 
Radewijk Voorin,  
Wellehoek en 
stuwwal bij Klooster-
haar
- bos de Blokkies
- kleine gemengde 
loofbosopstanden

Zwak erven zonder beplant-
ing

Radewijkerbeek is 
slecht herkenbaar in het 
landschap

- zandwinning bij 
Kloosterhaar en 
Sibculo
- matige verkaveling 

lage biodiversiteit in 
groot deel van het 
gebied

Kansen nieuwe woningen in 
het bebouwingslint 
van Hoogenweg

 

- verbeteren verkeers-
veiligheid Hoogenweg
- Herstel oud wandelpad 
langs de Radewijkerbeek
- grens Duitsland 
Nederland oppakken als 
toeristisch thema
- recreatieve ontwikkeling 
kanaal Almelo - De 
Haandrik

verbetering 
landbouw-
structuur door 
kavelruil

- herstel en onder-
houd van perceel-
grensbeplanting en 
bosjes
- aanleg en herstel 
erfbeplanting

verbetering 
landschappelijke 
inpassing

- behoud zichtlijnen 
o.a. vanuit bebouwing-
slinten
- verbeteren zichtbaarheid 
Radewijkerbeek in het 
landschap

- verbetering 
landbouwstructuur 
door vrijwillige 
kavelruil
- bij gebied 
passende 
eindbestemming 
voor zandwinlocaties

- ruimte voor nieuwe 
kleinschalige econo-
mische functies in 
voormalige agrarische 
bebouwing (VAB’s)
- splitsing voormalige 
boerderijen in meer-
dere wooneenheden

- stimuleren en 
aanleggen van natte 
natuur (gebruik 
maken van kwel)
- Radewijkerbeek 
oppakken als natte 
natuurstructuur
- herstel en onder-
houd bosjes

Bedreigingen verminderen water-
kwaliteit en kwantiteit 
kwelwater

hoge geur-
belasting Ebben-
broek, omgeving 
oosten en westen 
van Radewijk 

8 61 614 14 5 65 1211 65 3 5 97

2

10
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Erfopbouw: losse strooing gebouwen en grote bomen

Beeldenblad

Zandweg bij es Wielenweg
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Kleinschalig landschap

Agrarisch erf met meerdere bouwvolumesAgrarisch erf met meerdere bouwvolumes

Historische kaart rond 1900
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Essen- en hoevenlandschap

LIK Radewijk - Hoogenweg - Bruchterveld - Sibculo

Essen- en 
hoevenlandschap

Bebouwing Routing Verkaveling Beplantings- 
patronen

Erven Massa/ ruimte 
en reliëf

Grond-/
landgebruik

Functie & 
activiteit

Licht & 
donkerte

Natuur Geur

Sterk - verspreide bebouwing 
Radewijk (Voorin, 
Middenin en Achterin)
- monumentale panden 
in Venebrugge

- kronkelige wegen
- essen en omgeving 
zijn de knooppunten 
van het wegennet
- zandwegen

kleinschalige
verkaveling van de 
essen

- wegbeplanting
- solitaire bomen en 
boomgroepen
- eik is typerende 
boomsoort

- erven met 
samenhang van 
bouwvolumes en 
zware beplantingen
- met losse strooiing 
gebouwen op het erf
- grote bomen, ver-
strooid  op het erf

- zwermessen 
Radewijk: hoge 
ligging ten opzichte 
van omliggende 
heideontginningen
- beslotenheid, 
kleinschaligheid 
- stuwwal Sibculo - 
Kloosterhaar

agrarisch - kleinschalige agrarische 
bedrijven 
- cultuurhistorisch 
waardevol element: 
voormalige Venebrugger 
Schans

- hoge biodiversiteit 
Wellehoek, 
Balderhaarweg en 
omgeving
- bossingels langs 
Radewijkerweg
- bron van de 
Wellebeek 

Zwak Paterswal niet 
berekend op zwaar 
vrachtverkeer

essen zijn niet 
herkenbaar meer

- oude bossingels 
en houtwallen 
rondom Radewijk zijn 
grotendeels verloren 
gegaan
- houtwallen 
uitgegroeid tot 
bomenrijen

nieuwe burgererven 
met afwijkende 
inrichting erven

reliëf essen bij 
Vennebrugge 
en Radewijk niet 
zichtbaar 

voormalige 
zandwinplassen 
Sibculo

weinig recreatieve 
voorzieningen

lage biodiversiteit 
Radewijk en Vene-
brugge

Kansen toegang mogelijk 
maken tot 
Venebruggerschans

- terugbrengen bos-
singels en houtwallen
- herstel houtwallen 
rond essen

- bij gebied passende 
eindbestemming 
zandwinplassen
- vergroten 
beleefbaarheid 
Radewijkerbeek

- splitsing voormalige 
boerderijen in meerdere
wooneenheden
- ruimte voor nieuwe 
kleinschalige econo-
mische functies in 
voormalige agrarische 
bebouwing (VAB’s)
- toegang en herkenbaar-
heid van Vennebrugger 
Schans verbeteren
- recreatief versterken 
Radewijkerbeek

- versterking groen-
blauw netwerk door 
terugbrengen bos-
singels en houtwallen
- reliëf biedt kansen 
voor biodiversiteit
- meer benutten kwel-
potentie Wellebeek
- Radewijkerbeek 
oppakken als natte 
natuurstructuur

Bedreigingen beplanten van de 
essen zelf

verrommeling erven 
als gevolg van 
bedrijfsbeëindiging

hoge geurbelas-
ting omgeving 
Radewijk en 
Venebrugge 
(Stobbenhaar)

7 11 9 282 4 67431 8 59 6

10

5
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Historische kaart rond 1900 Topografische kaart 2007Wijk 
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Besloten veenontginningslandschap

LIK Radewijk - Hoogenweg - Bruchterveld - Sibculo

Besloten veen
ontginningslandschap

Bebouwing Routing Verkaveling Beplantings- 
patronen

Erven Massa/ ruimte en 
reliëf

Grond-/
landgebruik

Functie & 
activiteit

Licht & 
donkerte

Natuur Geur

Sterk   verspreide 
bebouwing langs 
wegen

- bcohtige wegen
- opvallend 
onregelmatig verloop 
Broekdijk

- goed zichtbare, 
rationele, stroken-
verkaveling
- wijkenstructuur 
herkenbaar in 
verkaveling
- enkele wijken 
aanwezig (structuur-
dragers landschap)

- wegbeplanting
- perceelgrens-
beplanting (bomenrijen) 
- bosstroken

- verspreide ligging 
erven
- rechthoekige erven
- erven met  
erfbeplanting

- kleinschalig half open  
landschap
-t’ Lijntje is overgang 
van besloten naar open 
veenlandschap

agrarisch - landbouw
- wonen
- grote agrarische 
bedrijven actief 
- kleinschalige niet-
agrarische bedrijvigheid 

hoge biodiversiteit 
bosstroken met 
heiderestanten rondom 
Bruchterveld 

Zwak Bruchterwijk deels 
verdwenen / niet 
beleefbaar (nu deels 
Hoopsteeweg)

enkele erven zonder 
erfbeplanting

exoten in bosopstanden 
(bospest en 
Amerikaanse eik

Kansen - versterking 
recreatieve routes
- versterking relatie 
met kanaal

verbeteren land-
schappelijke inpas-
sing erven

verbetering 
landbouwstructuur 
door kavelruil

ruimte voor nieuwe 
kleinschalige 
economische functies 
zoals startende bedrijven

- herstel heide-terreinen 
aan de Hongerdijk / 
’t Lijntje / Dwarsweg
- aanvullen groen-blauw 
netwerk: aanleg en 
herstel perceelgrens
beplanting en natuur-
vriendelijk berm- en 
oeverbeheer

Bedreigingen afname sloten- en 
wijkenstructuur

- verrijking bosopstan-
den
- verloren gaan 
heiderestanten

hoge geurbelas- 
ting ten westen 
van Bruchterveld

7 2 61 24 9 5 6 910511 4 123 11 8
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Legenda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Aan te planten Beukenhaag - Fagys sylvatica
Aanplantmaat 80-100 met 5 st/m1
Eindbeeld is een geschoren haag van max. 1,5 (m) hoog

Aan te planten bomenrij van Zwarte Els - Alnus glutinosa
Aanplantmaat 16-18 met onderlinge plantafstand van 8 (m)
Totaal 11 stuks met als eindbeeld een bomenrij

Aan te planten houtsingel van minimaal 5 (m) breed bestaande uit:
Quercus robur - Zomereik 10%
Betula pendula - Ruwe Berk - 10%
Sorbus aucuparia - Lijsterbes -15%
Ilex aquifolium - Wilde hulst - 5%
Prunus padus - 20% 
Crataegus monoguna - Eénstijlige meidoorn 25%
Viburnum opulus - Geldersche roos 15%

Aanplant 1 st/m2 met als eindbeeld een gesloten erfbos. 
Aanplantmaat 80-100 m.u.v. Wilde hulst deze aanplantmaat is 
minimaal 40-60. Beplanting aanplanten in groepen van 5

Solitaire Hollandse Linde - Tilia x vulgaris
Aanplantmaat 16-18 met onderlinge afstand van 8-15 (m)
Totaal 4 stuks met als eindbeeld een boomgroep

Aanplant Walnoot - Juglans rega 
Aanplantmaat 16-18 
Totaal 2 stuks met als eindbeeld een solitaire boom

Aan te planten gemengde haag bestaande uit:
Crataegus monogyna - Eénstijlige meidoorn 35%
Ligustrum vulgaris - Wilde liguster 35%
Acer campester - Esdoorn 30%
Aanplanten in driehoeksverband met onderlinge afstand van 0,5 (m) 
tussen de rijen en 0,3 (m) tussen de planten. Minimaal 3 rijen 
aanplanten. (dus aanplantbreedte van 1,5 (m))
Eindbeeld is een wilde gemengde haag van max. 3 (m) hoog

Aan te planten hoogstam fruitbomen (Malus/Pyrus/Prunus)
Bij voorkeur Oud Hollandse rassen 
Aanplantmaat 12-14 met onderlinge plantafstand van 6-12 (m)
Totaal 5 stuks met als eindbeeld een boomgaard

2

3

1

1

5
1

5

6

4

4

4

4

7



Bijlage 3  Sloopopgave

w ijzigingsplan Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerveldw eg 3a, Hoogenw eg  

|  PAGINA 241  



2
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In overleg met de 

gemeente Hardenberg 

is besloten dat er een 

compensatiewoning op 

het bestaande erf aan de 

Hardenbergerveldweg 3a 

kan komen. 

De woning zal ten noord-

oosten van de bestaande 

woning gesitueerd worden 

en als eenheid ingepast 

worden. 
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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           

151 108 8 

- vervaardiging van snacks en vervaardiging 

van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 

2.000 m²  50 0 50   10  50  3.1 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:           

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50   30  100  3.2 

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 

1532, 

1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 

1542 104102 0 

Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën 

en vetten:           

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C  100 R 200  4.1 

1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C  50  200 D 4.1 

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:           

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C  30  200  4.1 

1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C  30  200  4.1 

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 

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 

1584 10821 0 

Verwerking cacaobonen en vervaardiging 

chocolade- en suikerwerk:           

1584 10821 2 

- cacao- en chocoladefabrieken 

vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 

< 2.000 m² 100 30 50   30  100  3.2 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:           

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 

1587 108401 

Vervaardiging van azijn, specerijen en 

kruiden 200 30 50   10  200  4.1 

1589 1089  Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50   30  200 D 4.1 

1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50   50 R 200  4.1 
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1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:           

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 

1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50   30  200  4.1 

1593 

t/m 

1595 

1102 t/m 

1104  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 

16 12 - VERWERKING VAN TABAK           

160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C  30  200  4.1 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 

172 132 0 Weven van textiel:           

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 

174, 

175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 

1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200   10  200  4.1 

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 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 

20 16 - 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 

ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.           

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50   10  200  4.1 

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 

202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 

203, 

204, 

205 162 0 

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 

overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 

21 17 - 

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 

PAPIER- EN KARTONWAREN           

22 58 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 

REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 
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2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 

2222 1812  

Drukkerijen (vlak- en rotatie-

diepdrukkerijen) 30 0 100   10  100  3.2 

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 reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 

223 182  Reproduktiebedrijven 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:           

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100   50  100  3.2 

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100   50 R 100  3.2 

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 

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100   50 R 200  4.1 

2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:           

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100   100 R 200  4.1 

26 23 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, 

CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN           

261 231 0 Glasfabrieken:           

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 

2652 235201 0 Kalkfabrieken:           

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 

2653 235202 0 Gipsfabrieken:           

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:           

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200   30  200  4.1 

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:           

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100   30  100  3.2 

2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100   30  100  3.2 

2663, 

2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:           

2663, 

2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100   10  100  3.2 

2665, 

2666 2365, 2369 0 

Vervaardiging van produkten van beton, 

(vezel)cement en gips:           

2665, 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 
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2666 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:           

267 237 1 

- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 

2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 

2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):           

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50  200  4.1 

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200   30  200  4.1 

28 25, 31 - 

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN 

VAN METAAL (EXCL. 

MACH./TRANSPORTMIDD.)           

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen           

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50   10  50  3.1 

2822, 

2830 2521, 2530, 3311 

Vervaardiging van verwarmingsketels, 

radiatoren en stoomketels 30 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 A 

Stamp-, pers-, dieptrek- en 

forceerbedrijven 10 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 B 

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen 

e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:           

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30  200 D 4.1 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 5 

- mechanische oppervlaktebehandeling 

(slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 

2851 2561, 3311 9 

- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 

verzinken, verkoperen ed) 30 30 100   50  100  3.2 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 

287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:           

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30  100  3.2 

29 27, 28, 33 - 

VERVAARDIGING VAN MACHINES EN 

APPARATEN           

29 27, 28, 33 0 

Machine- en apparatenfabrieken incl. 

reparatie:           

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200   30  200 D 4.1 
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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.           

311 271, 331 

Elektromotoren- en generatorenfabrieken 

incl. reparatie 200 30 30   50  200  4.1 

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50  200  4.1 

313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 

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 

telecom-apparatuur 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 

34 29  

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, 

AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS           

3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30  200  4.1 

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

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 

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 

36 31 - 

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE 

GOEDEREN N.E.G.           

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 

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 

3663.2 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 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100   10  100  3.2 

45 41, 42, 43 1 

- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 

m² 10 30 50   10  50  3.1 
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45 41, 42, 43 2 

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 

1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 3 

- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 

1000 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 

501 451  

Handel in vrachtauto's (incl. import en 

reparatie) 10 10 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 

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 Benzineservisestations:           

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 akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 

5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 

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 

consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 

5132, 

5133 4632, 4633 

Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, 

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 tabaksprodukten 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 

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:           

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 

5151.2 46712 0 

Grth in vloeibare en gasvormige 

brandstoffen:           

5151.3 46713  

Grth minerale olieprodukten (excl. 

brandstoffen) 100 0 30   50  100  3.2 

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:           

5152.2 

/.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10  100  3.2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:           

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50   10  50  3.1 
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5153.4 46735 4 zand en grind:           

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 

5154 4674 0 

Grth in ijzer- en metaalwaren en 

verwarmingsapparatuur:           

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 

5155.1 46751  Grth in chemische produkten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 

5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100   30  100  3.2 

5157.2

/3 4677 0 

Overige groothandel in afval en schroot: 

b.o. > 1000 m² 10 30 100   10  100 D 3.2 

5157.2

/3 4677 1 

- overige groothandel in afval en schroot: 

b.o. <= 1000 m² 10 10 50   10  50  3.1 

518 466 0 Grth in machines en apparaten:           

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 

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 

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 

6024 494 0 

Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 

schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 

6024 494 1 

- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 

schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER           

6311.2 52242 0 

Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. 

binnenvaart:           

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100   50 R 100 D 3.2 

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 
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72 62 - 

COMPUTERSERVICE- EN 

INFORMATIETECHNOLOGIE           

72 62 A 

Computerservice- en informatietechnologie-

bureau's e.d. 0 0 10   0  10  1 

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C  0  30  2 

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 

7484.3 82991  

Veilingen voor landbouw- en 

visserijprodukten 50 30 200 C  50 R 200  4.1 

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10   0  10  1 

75 84 - 

OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, 

SOCIALE VERZEKERINGEN           

7525 8425  Brandweerkazernes 0 0 50 C  0  50  3.1 

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 

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 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 
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