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Hoofdstuk 1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor deze ontwikkeling en de ligging en begrenzing van 
het gebied aangegeven. Verder wordt een opsomming van het geldende bestemmingsplan 
gegeven, die met het nieuwe verzamelbestemmingsplan binnen het plangebied komt te 
vervallen.  

1.1  Beschrijving van de ontwikkeling 

De initiatiefneemster wil gebruik maken van de beleidsregels ‘Ontwikkelen met Kwaliteit in het 
Buitengebied gemeente Dalfsen’ onderdeel ‘Sloop voor Kansen’. Aan de Poppenallee 21 
wordt 587m2 (gecombineerd met en zonder asbest) gesloopt en op het perceel 
Slennebroekerweg 12 wordt 364,5m2 gesloopt met asbest. Van deze sloop m2 wordt 918m2 
ingezet om een nieuwe compensatiewoning aan de Poppenallee 21 te realiseren. Deze 
woning komt langs de onverharde weg ten zuidoosten van de huidige woning.  

Omdat het plan niet past in het bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen, is een 
aanpassing van de bestemming ‘Agrarisch met Waarden’ nodig.  

Kaart 1.   Ligging van het perceel Poppenallee 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen 
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Kaart 2.   Ligging van het perceel slennebroekerweg 12 

 

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen 

 

1.2  Geldende bestemming 

Poppenallee 21 

Het perceel Poppenallee 21 ligt in het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen en 
heeft hierin de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ met de dubbelbestemming ’Waarde - 
Archeologie 5’. 

Kaart 3.  Huidige bestemming Poppenallee 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen 
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Het perceel waarop de nieuwe woning wordt gebouwd heeft nu nog de bestemming 
‘Agrarisch met waarden’. Met de beleidsregels ‘Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied 
Gemeente Dalfsen’, onderdeel ‘Sloop voor kansen’ kan er 918 sloop m2 worden ingezet om 
een compensatiewoning op het erf te realiseren. Na de wijziging van de bestemming in 
‘Wonen’, kan de compensatiewoning gebouwd worden. Het nieuwe perceel met de 
bestemming ‘Wonen’ komt op de plek van de voormalige schuren.  

Slennebroekerweg 12 

Het perceel Slennebroekerweg 12 ligt in het bestemmingsplan Buitengebied gemeente 
Dalfsen en heeft hierin de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ met de dubbelbestemming 
’Waarde - Archeologie 6’ en de gebiedsaanduiding ‘agrarisch bedrijf b’. 

Kaart 4.  Huidige bestemming Slennebroekerweg 12 

 

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen 

De grote schuur van 364,5m2 wordt gesloopt en daarvan wordt 331m2 ingezet voor de 
compensatiewoning op het perceel Poppenallee 21. De huidige agrarische bestemming blijft 
op het perceel. Verder wordt de aanduiding maximum oppervlakte bijbehorende bouwwerken 
(m2) op de verbeelding opgenomen. Dit zijn de m2 bijbehorende bouwwerken die na de sloop 
nog op het perceel aanwezig mogen zijn. 

Omdat er op het perceel Slennebroekerweg 12 alleen gesloopt wordt en de huidige 
bestemming ongewijzigd blijft is dit perceel verder niet meegenomen in de toets aan het 
provinciaal en gemeentelijk beleid. 
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Hoofdstuk 2  Beleid 

2.1  Rijksbeleid 

2.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De basiskwaliteit van het gebied blijft gewaarborgd. Met een erfinrichtingsplan zal het erf 
worden ingepast in de omgeving. Landschapontsierende bebouwing zowel op het perceel als 
elders zal worden gesloopt om de landschapskwaliteit te verbeteren. Er zijn geen nadelige 
gevolgen voor de omgeving, de economie of de samenleving. Het 5e Verzamelplan 
Buitengebied (bestemmingsplan) is in overeenstemming met de Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte 

2.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 De Ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing bij een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Beoordeeld moet dan worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. 
Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk 
maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, 
of kon worden gerealiseerd. Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat bij functiewijzigingen moet 
worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige functiewijzing, dat 
toch gesproken kan worden van een nieuw stedelijke ontwikkeling. Daarbij moet ook het 
ruimtebeslag betrokken worden. 

Ontwikkelingen en regelingen die geen extra verstedelijking mogelijk maken, maar bebouwing 
verminderen of verplaatsen, zoals de Ruimte voor ruimteregelingen, worden niet gezien als 
stedelijke ontwikkeling in de zin van de Ladder. 

Door dit plan verminderd de bebouwing in het buitengebied. 

Aan de Poppenallee 21 wordt 587m2 gesloopt en aan de Slennebroekerweg 12 wordt 
364,5m2 gesloopt. Hiervan wordt 918 sloop vierkante meters aan de Poppenallee 21 ingezet 
om een (compensatie)woning te bouwen. Deze mag een maximale inhoud hebben van 
750m3 met maximaal 150m2 aan bijbehorende gebouwen. De hoeveelheid bebouwde 
vierkante meters die terug worden gebouwd is dus kleiner dan de hoeveelheid die wordt 
gesloopt. Het beslag op de ruimte neemt af en dus is er ook geen sprake van een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling.  

2.2  Provinciaal beleid 

2.2.1  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

Om te bepalen of het initiatief bijdraagt aan de Provinciale ambities, wordt het initiatief 
getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel. In dit model staan de stappen 
‘of’, ‘waar’ en ‘hoe’ centraal. Als de ontwikkeling wordt getoetst aan de Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie Overijssel ontstaat het volgende beeld. 

2.2.2  Toetsing generieke beleidskeuzes 

De generieke beleidskeuzes geven antwoord op de vraag ‘of’ er aan een bepaalde 
ontwikkeling kan worden meegewerkt. Een deel van deze beleidskeuzes geldt voor heel 
Overijssel, een deel voor specifieke gebieden in Overijssel. Voor heel Overijssel geldt de 
‘Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking’. Integraliteit, toekomstbestendigheid, 
concentratiebeleid, (boven)regionale afstemming en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik zijn 
beleidskeuzes die invulling geven aan de ‘Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking’. 
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2.2.2.1 Generieke beleidskeuzes 

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten 
worden. De normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening 
Overijssel 2017. 

Dit bestemmingsplan maakt geen extra ruimtebeslag op de Groene Omgeving mogelijk. 
Artikel 2.1.3 Zuinig en Zorgvuldig ruimtegebruik van de Omgevingsverordening is dan ook 
niet van toepassing. De ontwikkeling draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 
volgens de geldende gebiedskenmerken. Om dit te waarborgen is een advies van de 
ervenconsulent van het Oversticht gevraagd (zie bijlage 2). Daarnaast wordt de ontwikkeling 
in paragraaf 2.2 getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel, waar het 
ontwikkelingsperspectief en de vier-lagenbenadering onderdeel van uitmaken. Dit alles maakt 
dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd en daar waar kan versterkt wordt, overeenkomstig 
artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit van de Omgevingsverordening. 

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is daarnaast een belangrijk instrument van de 
verordening. Ook hier is het extra ruimtebeslag het criterium voor de ‘of’ vraag. Voor deze 
opgave is de kwaliteitsimpuls maar in beperkte mate van toepassing, omdat er geen extra 
ruimtebeslag op de Groene Omgeving wordt gelegd. Dat betekent dat er een 
(basis)investering in ruimtelijke kwaliteit volgens de geldende gebiedskenmerken nodig is. 
Het erfinrichtingsplan van Buro Hoflaan van 29 november 2018 (bijlage 1) dat naar aanleiding 
van het advies van de ervenconsulent van het Oversticht (bijlage 2) is gemaakt, voorziet 
hierin. De ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van de omgeving blijft behouden en wordt 
verbeterd. 

De ontwikkeling is in overeenstemming met de beleidsregels ‘Ontwikkelen met kwaliteit in het 
buitengebied gemeente Dalfsen’ van de gemeente Dalfsen. Deze ontwikkeling leidt tot een 
kwaliteitsimpuls in de groene omgeving (buitengebied) van de gemeente Dalfsen. De 
investeringen in de ruimtelijke kwaliteit staan in verhouding tot de geboden 
ontwikkelingsmogelijkheden.  
Bij dit plan is zeker sprake van ‘zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik’. Er worden leegstaande 
landschapsontsierende stallen gesloopt, in compensatie wordt een woning met een kleiner 
oppervlak gebouwd. Hierdoor neemt het aantal bebouwde meters op de percelen 
Poppenallee 21 en Slennebroekerweg 12 af.  

2.2.2.2 Gebiedsspecifieke beleidskeuzes 

Voor specifieke gebieden in Overijssel geldt dat niet alle initiatieven mogelijk zijn. Dit heeft te 
maken met zwaarwegende belangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

• Het beschermen tegen overstromingen en wateroverlast 

• Het veilig stellen van ons drinkwater 

• Het behoud van plant- en diersoorten (biodiversiteit) 

• De bescherming van zeldzame of unieke landschapskwaliteiten 

• Het beperken van risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Voor het perceel Poppenallee 21 geldt de gebiedsspecifieke beleidskeuze ‘Boringsvrije zone 
Salland Diep’. 

Drinkwater is van levensbelang. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van 
het grondwater dat hiervoor wordt gebruikt en wil elk risico op verontreiniging voorkomen. Dit 
betekent dat we in Overijssel de gebieden waar grondwater voor drinkwater aan de bodem 
wordt onttrokken en de gebieden die daarvoor gereserveerd zijn, beschermen. Voor dit 
watervoerende (diepe) pakket onder Salland geldt al sinds 1991 dat we onttrekkingen alleen 
toestaan voor de openbare drinkwatervoorziening en voor hoogwaardig industrieel gebruik 
waarop de Warenwet van toepassing is.  

Naast een beleidsmatige bescherming geldt in dit gebied ook een fysieke bescherming van 
de bodem. Dit betekent dat mechanische bodemingrepen die de beschermende functie teniet 
zouden kunnen doen, niet zijn toegestaan. Ook geldt hier een absoluut verbod om 
bodemenergiesystemen te installeren die de ondoordringbare kleilaag doorboren en een 
verbod om koelwater, afvalwater en overige (verontreinigde) vloeistoffen te lozen. Met het 
behoud van de beschermende bodemlagen en het verbod om schadelijke stoffen te lozen, 
wordt verontreiniging van de diepe grondwaterlagen voorkomen. 
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2.2.3  Toetsing ontwikkelingsperspectief 

Een ontwikkelingsperspectief schetst een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van 
functies en geeft aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. Het 
ontwikkelingsperspectief geeft zo richting aan ‘waar’ wat ontwikkeld zou kunnen worden. 

Het perceel Poppenallee 21 ligt in het gebied waarvoor het ontwikkelingsperspectief ‘Wonen 
en werken in het kleinschalige mixlandschap’ geldt. Zie voor een weergave hiervan 
onderstaand figuur.  

Kaart 5 .  Poppenallee 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevant gedeelte kaart Ontwikkelingsperspectieven  

Dit ontwikkelingsperspectief richt zich op het in harmonie met elkaar ontwikkelen van de 
diverse functies van het buitengebied. Het geeft ruimte aan de landbouw, maar tegelijkertijd 
biedt het ook ruimte voor landschapsontwikkeling, natuur, cultuurhistorie, recreatie, wonen en 
de overige bedrijvigheid. Schaalvergroting in de landbouw en opwekking van hernieuwbare 
energie krijgen ruimte, onder de voorwaarde van zorgvuldige inpassing in het kleinschalige 
landschap. Ruimte kan verdiend worden door te investeren in kwaliteitsvoorwaarden. Ook 
verbreding van economische activiteiten op het erf, bijvoorbeeld met zorg, recreatie of 
landwinkels, krijgt de ruimte. Daar waar de ontwikkelruimte voor agrarische bedrijven beperkt 
is, liggen ontwikkelkansen voor andere vormen van bedrijvigheid. 

De ruimtelijke kwaliteitsambitie is om voort te bouwen aan de kenmerkende structuren van de 
agrarische cultuurlandschappen. Daarnaast gelden ook de ambities zichtbaar en leefbaar 
mooi landschap, sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel, en continu en 
beleefbaar watersysteem. 

 
De ontwikkeling aan Poppenallee 21 past binnen het ontwikkelingsperspectief. De situatie 
aan de Poppenallee 21 verbetert aanzienlijk. De agrarische bedrijven en andere functies in de 
omgeving worden niet belemmerd. Bij het inrichten van de erven wordt aangesloten bij het 
landschap door middel van een advies van de ervenconsulent van Het Oversticht. Het 
landschap blijft herkenbaar. 

2.2.4  Toetsing gebiedskenmerken 

Op de Poppenallee 21 zijn vier lagen van toepassing; de natuurlijke laag, de laag van het 
agrarisch cultuurgebied, de stedelijke laag en de laag van de beleving.  
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De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' 
aangeduid met het gebiedstype ‘Oude hoevenlandschap’.  

Kaart 7. Poppenallee 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Relevant deel ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap’ 

Het oude hoevenlandschap heeft in essentie hetzelfde patroon en dezelfde kwaliteiten als het 
essenlandschap, maar is jonger, ontstaan op een kleinschaliger patroon in de ondergrond 
(kleine dekzandkopjes), opgebouwd vanuit individuele erven en daardoor kleiner van schaal. 
Ook hier is er een samenhangend systeem van es/kamp, erf op de flank, natte laagtes en 
(voormalige) heidevelen. Contrastrijke landschappen met veel variatie op de korte afstand. 
Het is een landschap met verspreide erven. 

De ambitie is het kleinschalige, afwisselende oude hoevenlandschap vanuit de verspreid 
liggende erven een ontwikkelingsimpuls te geven. Deze erven bieden veel ruimte voor 
landbouw, wonen, werken, recreatie, mits er wordt voortgebouwd aan kenmerkende 
structuren van het landschap: de open esjes, de routes over de erven, de erf- en 
landschapsbeplantingen. Binnen deze structuren zijn er vol op mogelijkheden om een 
functioneel grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap te ontwikkelen. 

De norm is dat de essen een beschermende bestemmingsregeling krijgen, gericht op 
instandhouding van de karakteristieke openheid, de bodemkwaliteit en het reliëf. De 
richtingbepalende uitspraak geeft aan als ontwikkelingen plaats vinden in het oude 
hoevenlandschap, deze dan bijdragen aan behoud en accentuering van de dragende 

structuren van het oude hoevenlandschap en aan de samenhang en de karakteristieke 
verschillen tussen de landschapselementen: de erven met erfbeplanting; open es(je); 
beekdal; voormalige heidevelden, de mate van openheid en kleinschaligheid. Ontwikkelingen 
vergroten de toegankelijkheid van erven en erfroutes. 

Bij het ontwikkelen van het erfinrichtingsplan is rekening gehouden met het agrarisch 
cultuurlandschap. Dit landschap behoud haar kleinschalige karakter en de situering van de 
nieuwe compensatiewoning langs de oude onverharde laan draagt bij aan het behoud van de 
kenmerkende structuur. 
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2.2.4.3 Stedelijke laag 

De stedelijke laag is de laag van de steden, dorpen, verspreide bebouwing, wegen, 
spoorwegen en waterwegen. Het gaat in deze laag om de dynamiek van de steden en de 
grote infrastructurele verbindingen, maar ook om de rust van de dorpen en de landelijke 
wegen en paden. De ligging van een stad of dorp in het landschap, op een kruispunt van 
infrastructuur of in de nabijheid van grondstoffen speelt een belangrijke rol in het functioneren 
ervan. Efficiëntie en bereikbaarheid zijn belangrijke vestigingsfactoren, maar de kwaliteit, 
eigenheid en het onderscheidend vermogen van de regio is ook steeds belangrijker. De 
stedelijke leefwijze en cultuur waaiert meer en meer uit over het agrarisch cultuurlandschap. 
Burgers op getransformeerde boerenerven houden er een stedelijke leefwijze op na; weinig 
(economische) binding met grond en landschap, genietend van de onafhankelijkheid op eigen 
erf. De ruimtelijke kwaliteitsambitie is om een brede waaier aan woon-, werk-, en mixmilieus 
te creëren: elk buurtschap, dorp en stad heeft zijn eigen kleur. Daarnaast ligt er de ambitie 
om het contrast tussen dynamische en luwe gebieden te versterken door het 
infrastructuurnetwerk.  

De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Stedelijke laag' aangeduid met het 
gebiedstype 'Verspreide bebouwing’. Omdat de kaartlaag slecht zichtbaar is in de viewer van 
de provincie Overijssel, is er geen uitsnede van opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing. 
 

Verspreide bebouwing 

De agrarische erven hebben van oudsher een hele sterke binden met het landschap. Door 
eenheid in handelen van boeren ontstonden er samenhangende landschappen, die nu nog 
steeds herkenbaar zijn. Bijzonder is dat elk landschap zijn eigen erftype heeft: de opbouw van 
erf, erfbebouwing, erfbeplantingen en relaties met de omliggende gronden zijn specifiek voor 
het betreffende landschapstype. Naast erven kent het buitengebied losliggende ‘gewone’ 
burgerwoningen met veelal een eigen, individueel karakter en eigen verhaal van ontstaan. 
Door transformatie van erven kan de samenhang tussen erf en landschap vervallen. De erven 
gaan binnen de landsschappelijke eenheid steeds meer verschillen. 

De ambitie is om erven opnieuw te verbinden met het landschap en te verkennen als 
alternatief woon/werkmilieu. De erven die vrijkomen worden steeds groter. Soms is sloop een 
goede optie, maar hierdoor worden erven zo klein dat ze kunnen verdwijnen. Deze erven 
kunnen ook een anders gebruikt worden. Door voort te bouwen op de karakteristieken en 
kwaliteiten van de vaak eeuwenoude erven, ligt hier een kans om unieke, echt Overijsselse 
woon/werk-, recreatie- en zorgmilieus te ontwikkelen: sterk verbonden met de historie, het 
omliggende landschap en met veel ruimte voor individuele invulling.  

De norm is dat ontwikkeling van nieuwe erven bijdraagt aan het behoud en ontwikkeling van 
de ruimtelijke kwaliteit overeenkomstig de KGO. In de richtinggevende uitspraken staat dat 
ontwikkelingen die op erven plaatsvinden, bijdragen aan behoud en versterking van de 
kenmerkende erfstructuur en volumematen. Daarnaast blijft er een duidelijk onderscheid 
tussen voorkant en achterkant en vindt koppeling van het erf aan het landschap plaats. Bij 
transformatie van erven kan de ervenconsulent van het Oversticht adviseren over de 
ruimtelijke kwaliteit.  

Informele en trage netwerk 

Het informele trage netwerk is het ‘langzame’ netwerk (wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden, 
vaarroutes) van de provincie, dat delen van het agrarisch cultuurlandschap en het natuurlijke 
laag toegankelijk en ervaarbaar maakt. De oude zandwegen en paden vormen het 
basisstramien. Van oudsher verbonden deze routes vaak de kernen met het ommeland en  

met elkaar. Doordat bepaalde schakels in dit netwerk in de loop van de tijd zijn verdwenen, is 
er sprake van onderbrekingen.  

De ambitie is om het verplaatsingsgedrag te verschuiven van auto naar fiets. Daarnaast ligt er 
de ambitie om de onderbrekingen op te heffen. Het fiets- en wandelpaden netwerk wordt op 
nieuw van de regio samengevoegd tot een compleet systeem. Verbinden van kernen met het 
buitengebied, ommetjes, gericht op het beleefbaar maken van de directe leefomgeving en het 
landschap en het verknopen van dit netwerk aan overstapplaatsen aan de hoofd- en 
regionale infrastructuur.  
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De norm is om informele routes en netwerken in beeld te brengen en een beschermende 
bestemmingsregeling te geven. Bij ruimtelijke ontwikkelingen nabij zandwegen, wandel- en 
fietsroutes worden onderbrekingen in het netwerk voorkomen. In de richtinggevende 
uitspraken staat dat wanneer ontwikkelingen plaatsvinden in gebieden dichtbij de stad of 
dorp, dan dragen deze bij aan het behoud van het padennetwerk. Nieuwe mogelijkheden 
worden benut. 

Er zijn op historische kaarten geen verdwenen schakels te vinden. Ook missen er in het 
bestaande netwerken geen verbindingen. Er lijken dus geen kansen te zijn om nieuwe 
connecties te creëren. De nieuwe woning wordt gerealiseerd langs een zandweg, maar deze 
verbinding wordt niet verbroken of gehinderd.  

2.2.4.4  Laag van de beleving 

Met de 'Natuurlijke laag', de 'Laag van het agrarische cultuurlandschap' en de 'Stedelijke laag' 
is het spectrum van de ruimtelijke kwaliteit nog niet compleet. In de ‘Laag van de beleving’  
komen de natuurlijke, functionele en sociale processen bij elkaar. Dit is de laag die gaat over 
de beleefbaarheid van ruimtelijke kwaliteit, identiteit en tijdsdiepte, van recreatieve 
gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen bij de waardering van de leefomgeving. 
De laag van de beleving is de laag van de verbinding en het netwerk. Het voegt kenmerken 
toe als landgoederen, recreatieparken, recreatieve routes maar benut ook vooral de kwaliteit 
van de andere drie lagen. Het maakt ze beleefbaar en tot een belevenis. De 
verblijfsrecreatiecomplexen, de attracties, de routes voor wandelen, fietsen en varen zijn een 
belangrijke economische factor geworden met een vergelijkbaar aandeel in de economie als 
de agrarische sector  

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Laag van de beleving’ aangeduid met 
‘IJssellinie inundatieveld’.  

Kaart 8. Poppenallee 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Relevant deel ‘Laag van de beleving’ 

Bakens in de tijd zijn overblijfselen van diverse aard uit verschillende perioden van de 
wordingsgeschiedenis van Overijssel. Bakens zijn niet alleen (water-)torens en andere hoge, 
kenmerkende bouwsels, ook patronen als de (ruil)verkavelingsstructuur vormen een baken in 
de tijd. De essentie van de bakens in de tijd is, dat ze de verhalende laag toevoegen aan het 
landschap  

De ambitie is om verbindingen en verbanden tussen de bestaande bakens te maken, om ze 
onderdeel te maken van een groter geheel. Voeg bakens van deze tijd toe en behoud 
monumenten, karakteristieke gebouwen en cultuurhistorische waarden door ze bewust in te 
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zetten in gebiedsopgaves. Maak de bakens meer zichtbaar en ontwikkel recreatieve routes 
langs deze bakens met uitleg over de ontstaansgeschiedenis.  

In de richtinggevende uitspraken staat dat de bakens van de tijd geïnventariseerd moeten 
worden, behouden moeten worden en benut en versterkt moeten worden, wanneer 
ontwikkelingen in de nabijheid plaatsvinden. Op het perceel de Poppenallee 21 bevinden zich 
geen bakens van de tijd. 

2.2.5 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

De ruimtelijke ontwikkeling voor het perceel Poppenallee 21 in dit bestemmingsplan, is in 
overeenstemming met het provinciaal beleid uit de Omgevingsvisie en -verordening 
Overijssel. Omdat er op het perceel Slennebroekerweg 12 alleen gesloopt wordt en er verder 
geen wijzigingen plaats vinden is dit perceel niet getoetst aan het provinciaal beleid. 

2.3  Gemeentelijk beleid 

2.3.1  Structuurvisie Buitengebied Gemeente Dalfsen 

Op de kaart van de Structuurvisie Buitengebied zijn grenzen aangegeven tussen de 
deelgebieden die misschien een bepaalde 'hardheid' suggereren. Overgangen tussen 
landschappen zijn in de praktijk echter vaak 'zacht' en niet of nauwelijks op een bepaalde 
perceelsscheiding te begrenzen.  

Datzelfde geldt voor de beschrijving van de karakteristiek. Niet overal in een bepaald 
deelgebied zullen in dezelfde mate waarden en karakteristieken aanwezig zijn.  

Bij (aanvragen voor) ruimtelijke ontwikkelingen is dan ook altijd een verfijningslag nodig. 
Aanvragers mogen ervan uitgaan dat zal worden getoetst aan daadwerkelijk aanwezige 
waarden.  

Het perceel Poppenallee 21 ligt in de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen in het 
Kampenlandschap. Zie kaart 9 voor een uitsnede uit de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen. 

Kaart 9. Poppenallee 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen 

In 2014 waren er ook plannen om een compensatiewoning te ontwikkelen op het perceel, 
maar dit project is halverwege stopgezet. De ervenconsulent van Het Oversticht heeft destijds 
in 2011 al wel een advies uitgebracht. Dit oude advies kan deels gebruikt worden om te 
beoordelen of het erfinrichtingsplan passend is in de structuur van het landschap.  

Zie kaart 10 voor erfinrichtingsschets van de ervenconsulent. 
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In dit plan wordt alle landschapsontsierende agrarische bebouwing op het perceel 
Poppenallee 21 gesloopt. Dit is in totaal 590m2, bestaande uit 120m2 met asbest en 470m2 
zonder asbest. Aan de Slennebroekerweg 12 wordt voor 362,5m2 aan schuren met asbest 
gesloopt, hiervan wordt 331m2 ingezet op het perceel Poppenallee 21. Dit is voldoende om 
met de Sloop voor Kansen regeling een (compensatie)woning te mogen bouwen.  

Met een erfinrichtingsplan wordt aangetoond dat er sprake is van een goede landschappelijke 
inpassing en een toename van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Dit erfinrichtingsplan is 
gemaakt op basis van het advies van de ervenconsulent van het Oversticht. 

Zie kaart 11 voor het erfinrichtingsplan. 

Kaart 11. Erfinrichtingsplan Poppenallee 21 

 

2.3.3  Landschapsontwikkelingsplan 

Het perceel Poppenallee 21 ligt in het gemeentelijke landschapsontwikkelingsplan in het 
gebied ‘Kampenlandschap’. Dit heeft de volgende kenmerken: 

- Gedeeltelijke verharde lanen en kronkelende wegen. 
- Een kasteel en diverse buitenhuizen met hun unieke bijgebouwen en de bij ieder 

landgoed behorende boerderijen met gekleurde luiken.  
- De bebouwing van de boerenerven lijkt ordeloos gesitueerd ten opzichte van de 

openbare weg. Enkele oude erven liggen met de achterzijde naar de weg, daar staan 
dan ook de bijgebouwen. Evenwijdig aan de weg en scheef gebouwd ten opzichte 
van de weg komt ook voor. 

- Bijgebouwen staan niet automatisch haaks ten opzichte van elkaar. De nieuwe erven 
liggen met de voorzijde naar de weg en alle bebouwing staat hier dan met de nok 
loodrecht op de weg. 

- Op de erven staan grote en kleine bijgebouwen, waaronder hooibergen, tot schuur 
verbouwde hooibergen, bakhuisjes, schaapskooien, bijschuren en wagenschuren. 

- De oude erven en het landschap zijn sterk met elkaar verweven. Jongere ensembles 
liggen meer als ‘groene’ eilanden in het landschap. 

- Singels en erfbossen op jonge erven. Het ontbreken van singels op de oude erven. 
- Voorop staat een beheer dat inzet op rijk gestructureerde bosranden en natuurlijke 

randen langs akkers en weiden (kruidenlaag); 
- Aanplant van solitaire bomen op agrarische enclaves en uitbreiding van het 

lanenstelsel versterken de karakteristiek 
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De ervenconsulent van Het Oversticht heeft advies uitgebracht over het ontwikkelen van een 
compensatiewoning aan de Poppenallee 21. Aangezien de veranderde regels het niet 
mogelijk maken om de woning buiten het bestaande erf te bouwen, is alleen de eerste optie 
uit het rapport overgenomen. Hierbij wordt de woning op de plek van de te slopen schuren 
gesitueerd. De ervenconsulent adviseert het volgende: 

Door de sloop van de opstallen tegen de bosrand ontstaat ruimtelijke kwaliteit. Het erf als 
cluster, boerderij met hooiberg en schuur wordt hersteld. Ook het doorzicht naar de 
naastgelegen Buitenplaats Mataram wordt hersteld.  

Aan de oostzijde van de zandweg, tegen de bosrand, zou de nieuwe kavel gesitueerd kunnen 
worden. Het volume van het bijgebouw zou in het hoofdvolume opgenomen kunnen worden. 
Zo kan de functie van bijgebouw, met meer gesloten gevels, de twee ‘woonerven’ visueel 
scheiden. De nieuwe woning richt zich met uitzicht en gebruik meer op het oosten en 
noordoosten. Voor een hoofdgebouw met los bijgebouw is de locatie, in samenhangen met 
het bestaande erf, mogelijk te klein.  

Vanwege de bezonning kan het woonvolume naar het noorden worden verschoven, 
maximaal tot de hoogte van de knik in de zandweg. Zo houdt ook de huidige boerderij haar 
vrije zicht. Van belang hierbij ook is het behoud van zicht op de panden gelegen op de 
Buitenplaats. De laan vormt de toegang voor de nieuwe kavel. Een deel van de zandweg, 
nabij de bosrand, is gezamenlijk in gebruik. De boerderij behoudt haar eigen toegang vanaf 
de Poppenallee.  

De nieuwe woning moet in samenhang met het bestaande erf worden ontworpen in een 
architectuur die zich voegt bij de bestaande boerderij met opstal(len). Zowel een eigentijds als 
meer traditionele architectuur is passend. De huidige boerderij is het hoofdgebouw op het erf, 
mede ook door het volume.  

Het advies is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gedaan. De ontwikkeling past in 
het Landschapsontwikkelingsplan.  



5e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen  Poppenallee 21 en Slennebroekerweg 12 

 16   

Hoofdstuk 3  Onderzoeken 

3.1  Onderzoeken 

In dit hoofdstuk worden alle ruimtelijk relevante omgevingsfactoren op een rij gezet en 
belangen afgewogen. De belangenafweging moet aantonen dat de betreffende ontwikkeling 
aan een goede ruimtelijke ordening voldoet. Daarbij wordt op het volgende ingegaan: 

• Archeologie; 

• Bodem; 

• Duurzaamheid; 

• Ecologie; 

• Externe veiligheid; 

• Milieuzonering; 

• Geluid; 

• Luchtkwaliteit; 

• Verkeerssituatie; 

• Water. 

3.1.1  Archeologie 

Volgens deze beleidskaart heeft het perceel Poppenallee 21 een hoge archeologische 
verwachting (AWV categorie 5). 

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning, voor bouwwerken groter dan 2500 m2 en 
dieper dan 0,4 m - maaiveld, moet een rapport overlegd worden waarin de aanwezigheid van 
archeologische waarden van de gronden die volgens de aanvraag verstoord zullen worden, 
naar oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.  
Daarnaast ligt een hoek van het perceel in de attentiezone van een bekende archeologische 
vindplaats. Als er geen werkzaamheden in deze hoek worden uitgevoerd kan de 
bovenstaande regeling worden aangehouden. Zo niet, dan is een vroegtijdig onderzoek 
vereist.  

Omdat de aanvraag niet gaat om bouwwerken groter dan 2500 m2, is een dergelijk rapport 
niet noodzakelijk. 

Kaart 12. Poppenallee 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: relevant gedeelte archeologische beleidskaart gemeente Dalfsen 
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3.1.2  Bodemkwaliteit 

De ontwikkeling vind plaats op een voormalig agrarisch erf. Dit betekend dat een verkennend 
bodemonderzoek verplicht is.  

Door AvA Milieuonderzoek is een verkennend- en nader bodemonderzoek opgesteld (bijlage 
3). 

Conclusie 

Minerale olie-verontreiniging ter plaatse van schuur 

Ter plaatse van boring B04 in een schuur is een sterke verontreiniging met minerale olie 
aangetoond in de bovengrond in het traject van circa 0,0 tot 0,5 m – mv. Ook in de 
ondergrond ter plaatse is nog een matig verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten.  
Er is een maximaal gehalte van 13.783 mg/kg.d.s (gestandaardiseerd) aan minerale olie 
gemeten. Bij de omringend, ter afperking van de verontreiniging, uitgevoerde boringen is een 
licht verhoogde gehalte aan minerale olie aangetoond.  
De omvang van sterke verontreiniging met minerale is beperkt tot een oppervlakte van circa 
10 m2. Bij een laagdikte van 1 m bedraagt het sterk verontreinigd bodemvolume dan circa 10 
m3. 

De verontreiniging is gesitueerd ter plaatse van een oude schuur. Deze schuur is in de jaren 
’50 of ’60 van de vorige eeuw gebouwd. De bodem is onverhard. 
Vermoedelijk betreft het een historische verontreiniging. 
Voor historische verontreinigingen geldt het omvangscriterium uit de Wet Bodembescherming 
ter bepaling van de ernst van de verontreiniging en de saneringsnoodzaak.  
In onderhavig geval overschrijdt de omvang van de sterke verontreiniging in de grond het 
criterium voor een ernstig geval uit de Wet Bodembescherming (gehalten boven 
Interventiewaarde boven 25 m3 bodemvolume voor grond) niet. Er is aldus geen sprake van 
een zogenaamd ‘ernstig geval van verontreiniging’ en geen saneringsnoodzaak. Bij een 
geplande herontwikkeling en nieuwbouw op de locatie dient de verontreiniging echter wel te 
worden gesaneerd.  
 
Asbestverontreiniging in halfverharding en in bodem onder asbesthoudend dak 
Zowel in de halfverharding als in de toplaag van de bodem onder het asbesthoudend dak is 
een verontreiniging met asbest geconstateerd boven de interventiewaarde. 
Beide gevallen van verontreiniging zullen moeten worden gesaneerd.  
Voor de halfverharding is ILenT bevoegd gezag. Wanneer de verontreinigde halfverharding 
wordt gesaneerd dient dit te worden gemeld bij het ILenT. 
Voor de verontreiniging in de grond is de Provincie Overijssel bevoegd gezag.  
Voorafgaande aan een sanering dient een BUS-melding bij de Provincie te worden ingediend. 
De oppervlakte van de met asbest verontreinigde halfverharding wordt geschat op maximaal 
circa 400 m2. Het betreft een traject van circa 0 – 0,5 á 0,7 m –mv. In totaal zal dan circa 240 
m3 aan puinverharding moeten worden gesaneerd.  
De oppervlakte van de met asbest verontreinigde toplaag onder het asbesthoudende dak 
bedraagt circa 50 m2. Bij een verontreinigd traject van circa 0.1 m zal dan circa 5 m3 moeten 
worden gesaneerd.  
De exacte oppervlakte en omvang van de verontreinigingen met asbest zijn niet 
ingekaderd/afgeperkt. De verontreiniging kan echter worden gerelateerd aan de 
puinverharding en het asbesthoudende dak en wordt geacht niet groter te zijn dan die fysiek 
duidelijk te onderscheiden locaties. Een verdergaand afperkend onderzoek wordt derhalve 
niet direct nodig geacht.  
 
Overig deel onderzoekslocatie 
In de grond en in het grondwater ter plaatse van het overig deel van de onderzochte locatie 
zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan onderzochte componenten aangetoond. 
De gemeten licht verhoogde gehalten in de bodem betreffen over het algemeen relatief 
geringe overschrijdingen van de Achtergrondenwaarden. 
Bij de gemeten maximaal licht verhoogde gehalten zijn geen risico’s voor milieu en 
volksgezondheid aanwezig en hoeven geen saneringsmaatregelen te worden genomen. 
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Voor wat betreft de kwaliteit van de bodem ter plaatse van het overig onderzochte deel van 
de locatie bestaan er geen bezwaren tegen de voorgenomen herontwikkeling tot woonlocatie 
en nieuwbouw van een woning.  

3.1.3  Duurzaamheid 

April 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het Beleidsplan duurzaamheid 2017 – 2025 
vastgesteld. In dit beleidsplan worden verbeterdoelen en concrete doelen gesteld. De ambitie 
is om een duurzaam leefbare gemeente te maken. Hiervoor zijn vier verbeterdoelen gesteld: 
meer lokale kracht, minder energiegebruik, meer duurzame energie en meer circulair.  

Met de toepassing van ‘Sloop voor Kansen’ wordt bijgedragen aan duurzame ontwikkeling 
van het buitengebied doordat bebouwing zonder vervolgfunctie wordt gesloopt en er 
duurzaam in ruimtelijke kwaliteit geïnvesteerd wordt.  

3.1.4  Ecologie 

3.1.4.1 Natura 2000 gebieden 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een Beschermd 
natuurmonument. Het dichtstbijzijnde natuurbeschermingsgebied is het Natura 2000-gebied 
Uiterwaarden Zwarte Water & Vecht op een afstand van ca. 3,5 km van het plangebied. 
Gezien de relatief grote afstand van het plangebied tot het dichtstbijzijnde 
natuurbeschermingsgebied en de beperkte effectafstand van de ingreep, kan een aantasting 
van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied op voorhand worden 
uitgesloten. Verdere toetsing in de vorm van een verslechteringstoets of een passende 
beoordeling of het aanvragen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is 
niet aan de orde. 

3.1.4.2 Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In de 
wijdere omgeving van het plangebied liggen enkele NNN-gebieden, waaronder de Vecht en 
enkele grotere bosgebieden langs de noordzijde van de Vecht onder Dalfsen. Aangezien het 
plangebied buiten het NNN ligt en van een fysieke aantasting van het NNN dus geen sprake 
is, kunnen opvallende effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden 
uitgesloten. Bovendien heeft het slopen van vervallen schuren en het terugbouwen van een 
woning slechts een beperkte effectafstand en zal geen sprake zijn van een opvallende 
verstoring binnen het NNN. Verdere toetsing in de vorm van een “Nee, tenzij-toets” is niet aan 
de orde. 

3.1.4.3 De Wet natuurbescherming 

Op het perceel is op 20 juli een QuickScan Flora & Fauna uitgevoerd door LabelTIEN (bijlage 
4). Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat voor de aangetroffen en te 
verwachten algemeen voorkomende soorten geen extra aanvullend onderzoek nodig is. Wel 
zijn er de volgende aandachtspunten:  

- Tijdens het veldbezoek werden geen beschermde of bedreigde plantensoorten of resten 
hiervan op het plangebied aangetroffen, het voorkomen van strikter beschermde 
plantensoorten zijn derhalve uit te sluiten; 

- Op het perceel en in de directe omgeving zijn geen monumentale- en 
behoudenswaardige bomen aanwezig. 

- Met de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen worden geen nadelige effecten op de 
grondgebonden zoogdieren verwacht. Nader onderzoek of het aanvragen van een 
ontheffing is niet noodzakelijk; 

- Tijdens de veldinventarisatie zijn geen sporen waargenomen van de vleermuis. De beide 
schuren bieden, mede door het onstabiele microklimaat en toegankelijkheid van 
predatoren, geen geschikte verblijfplaats voor vleermuizen. Het valt niet te verwachten 
dat de geplande sloopwerkzaamheden een negatieve invloed heeft op eventueel 
aanwezige vlieg- en foerageerroutes van vleermuizen; 

- Er zijn geen sporen, nest en nestactiviteiten waargenomen van de uil en algemeen 
voorkomende soorten. Met de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling wordt geen 
negatieve effecten op bovengenoemde soorten verwacht; 
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- Met de amovatie van de schuren worden geen negatieve effecten op amfibieën, reptielen, 
vissen en ongewervelden verwacht. Een ontheffing of nader onderzoek naar deze 
soorten is niet noodzakelijk; 

- Goedgekeurde gedragscode, ruimtelijke ontwikkeling van de vereniging Stadswerk kan 
worden toegepast tijdens de werkzaamheden. Hierin wordt beschreven hoe om te gaan 
met o.a. de algemene zorgplicht. Wel moet er een kanttekening worden geplaatst, als 
basis van de gedragscode ligt de Flora en faunawet. De gedragscode is nog niet 
aangepast op de (per 1 januari 2017) geldende wet- en regelgeving, Wet 
natuurbescherming. 

Daarnaast worden de volgende aanbevelingen gedaan:  

- Zorg dat de werkzaamheden binnen het plangebied plaatsvinden. Mocht er tijdens de 
uitvoer van het werk onverhoopt bijzonderheden worden aangetroffen, raadplaag een 
inzake deskundige; 

- Om schade aan broedsels te voorkomen wordt geadviseerd om buiten het broedseizoen 
te werken. De piek van het broedseizoen ligt in de periode half maart-half juli, maar 
eerdere en latere broedgevallen komen voor. Het is mogelijk om tijdens het broedseizoen 
te werken wanneer maatregelen zijn genomen om broedgevallen te voorkomen of 
wanneer een inspectie uitwijst dat geen broedsels aanwezig zijn. 

De zorgplicht blijft echter wel van toepassing. Voor alle beschermde inheemse (ook de 
algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Flora- en faunawet een verbod op 
handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. Ook handelingen die een vaste 
rust- of verblijfplaats van beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. In de praktijk 
betekent dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen uitgevoerd 
mogen worden. De zorgplicht blijft, ongeacht de status van de soorten, wel van kracht. 

3.1.5  Externe veiligheid  

De ontwikkeling is getoetst aan het Externe Veiligheidsbeleid zoals aangegeven in het 
verzamelplan. Risicozonering rondom Poppenallee 21 is hieronder aangegeven. 

Kaart 13. Poppenallee 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede gemeentelijke risicokaart Giskit viewer 2017 gem Dalfsen 
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3.1.5.1  Toetsing Risicobronnen 

Toets aan risicokaart 

Het plangebied ligt in het groene gebied. Dit betekent dat externe veiligheid geen rol speelt. 

Conclusie 

Het plangebied ligt zo ver af van de risicobronnen, zodat externe veiligheid geen rol speelt. 
Nader onderzoek is niet nodig. 

3.1.6  Milieuzonering 

In de naaste omgeving is de afstand tot het meest nabij gelegen agrarisch bedrijf 60 meter. 
Dit is ruim over de 25m norm, de wijziging op het perceel Poppenallee 21 is dan ook geen 
belemmering voor de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven in de naaste omgeving.  

3.1.6  Geluid 

De Wet geluidhinder heeft als doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op 
basis van deze wet moet bij ruimtelijke ontwikkelingen aandacht worden besteed aan het 
aspect geluid.  

Het perceel Poppenallee 21 ligt langs een doorgaande 80km-weg in het buitengebied tussen 
Dalfsen en Wijthmen. Deze weg heeft een doorgaande functie en wordt veel gebruikt. 
Hierdoor ligt het verwachte geluidsniveau op 48 tot 53dB. Dit is over de standaard wettelijke 
limiet van 48db, maar in het buitengebied is het mogelijk om deze te laten verhogen naar 
53dB. Om deze wijziging mogelijk te maken is een geluidsonderzoek uitgevoerd (bijlage 5).   

Kaart 14. Resultaten Akoestisch Rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In het onderzoek is de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer aan de Poppenallee 21 
getoetst. In de bovenstaande kaart is een verbeelding gemaakt van de berekende 
geluidsbelasting op het perceel. In het blauw omlijnde gebied bedraagt de geluidswaarde 
minder dan 48dB, waardoor de woning hier gerealiseerd kan worden zonder dat de wettelijke 
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Ook de binnenwaarde van 33dB kan bij 
traditionele bouw worden gewaarborgd. Binnen het omlijnde gebied is qua geluid sprake van 
een goed woon- en leefklimaat.  
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3.1.7  Luchtkwaliteit 

Het bestemmingsplan bevat slechts de bouw van één nieuwe woning. Geconcludeerd kan 
worden dat door de ontwikkeling, die in het onderhavige bestemmingsplan mogelijk wordt 
gemaakt, de luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal verslechteren. Aan het bepaalde 
omtrent luchtkwaliteit wordt dan ook voldaan.  

3.1.8  Verkeerssituatie 

Hierbij wordt gekeken naar de ontsluiting van de percelen en het parkeren van bewoners en 
bezoekers. De ontsluiting van de nieuwe woning zal plaatsvinden via een zandpad. Omdat de 
bouw van de woning slechts één huishouden toevoegt worden geen problemen verwacht.  

3.1.9  Water 

3.1.9.1  Watertoets 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is 
een watertoets verplicht bij gemeentelijke bestemmingsplannen en projectbesluiten. De 
watertoets is een procesinstrument, waarbij het waterschap en de initiatiefnemer (gemeente) 
onderlinge afstemming zoeken. 

3.1.9.2  Relevant beleid 

Er zijn veel beleidstukken over water vastgesteld. Zowel de provincie, het waterschap als de 
gemeente stellen waterbeleid vast. De belangrijkste kaders zijn de Omgevingsverordening en 
–visie van de provincie Overijssel, het Waterbeheerplan 2016 – 2021 van het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta, het gemeentelijk rioleringsplan en het Waterplan van de gemeente 
Dalfsen. 

3.1.9.3  Invloed op de waterhuishouding 

Binnen het bestemmingsplan wordt een nieuwe woning gerealiseerd. Er wordt op het perceel 
en elders meer m2 aan schuren gesloopt dan er wordt teruggebouwd. Hierdoor neemt het 
aantal m2 verhard oppervlak niet toe. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beekdal, 
primair watergebied of een stedelijk watercorridor.  

Bij nieuwe bouwwerken is de minimale ontwateringsdiepte een belangrijk aandachtspunt. De 
minimale ontwateringsdiepte is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand 
(GHG) en het maaiveld. Voor de aanleghoogte wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd 
van minimaal 80 centimeter. Dit is de afstand tussen de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand (GHG) en onderzijde bouwvloer. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan 
worden volstaan met een kleinere ontwateringsdiepte. Om wateroverlast binnen woningen en 
bedrijven te voorkomen adviseren wij om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het 
straatpeil te hanteren (as van de weg). Voor lager gelegen ruimtes, zoals kelders en 
parkeergarages, wordt aandacht besteed aan het voorkomen van wateroverlast door 
bijvoorbeeld instromend hemelwater. 

Het rioleringssysteem grenzend aan het plangebied bestaat uit een drukrioleringssysteem 
met een beperkte capaciteit waarop alleen afvalwater van huishoudelijke aard of 
bedrijfsafvalwater (bijvoorbeeld wasplaatsen) mag worden aangesloten als de capaciteit van 
het stelsel dit toelaat. Op het drukrioleringssysteem mag geen drainage of regenwater worden 
aangesloten, omdat het rioleringssysteem daar niet op is berekend. 
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Volgens de viewer van de provincie Overijssel ligt het plangebied in overstroombaar gebied 
(zie kaart 15). 

Kaart 15. Uitsnede kaart ‘Overstroombaar gebied’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: provincie Overijssel 

Risico-inventarisatie 

Op de risicokaart komt het volgende kaartbeeld naar voren bij overstromingen met een kleine 
kans (1/1000 tot 1/10.000 jaar). Dit zijn de overstromingen vanuit het primaire systeem 
(bijvoorbeeld de Vecht) waar de dijken een strenge norm hebben. Voor de betreffende locatie 
wordt een maximale waterdiepte van 0,5 tot 0,8 meter gevonden (zie kaart 12). Op de kaart 
van middelgrote kans (1/100 jaar) blijft de betreffende locatie droog. De risicokaart geeft geen 
tijd tot overstroming aan. 

Kaart 16. Uitsnede IPO risicokaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: IPO risicokaart 

Conclusie 

In geval van overstroming zijn er geen belemmeringen om de beoogde ontwikkelingen op de 
locatie toe te staan. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Veiligheidsregio zijn op 
de hoogte gesteld van de ontwikkeling. Het bestemmingsplan bevat slechts het toevoegen 
van één woning. Gezien de kleine kans van overstroming en het feit dat het bestemmingsplan 
geen verblijfsfunctie voor kwetsbare groepen mogelijk maakt, is het niet nodig om 
maatregelen te nemen.   
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Hoofdstuk 4  Planbeschrijving 

4.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke manier de binnen het plangebieden 
voorkomende functies, zoals die in het voorgaande aan de orde zijn geweest, in het 
bestemmingsplan worden geregeld. Het betreft de uitgangspunten met betrekking tot de 
gewenste ruimtelijke structuur, de functionele structuur en de milieu-uitgangspunten. Ook 
wordt aangegeven hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de bestemming. 

4.2  Beschrijving gewenste situatie 

Na herziening van het bestemmingsplan is aan de Poppenallee 21 op het deel van de te 
slopen schuren de bestemming ‘Agrarisch met waarden' met de aanduiding ’Waarde - 
Archeologie 5’ voor het nieuwe erf omgezet naar de aanduiding ‘Wonen’ met de aanduiding 
’Waarde - Archeologie 5’.  

Initiatiefnemer moet de compensatiewoning en de herinrichting van het erf realiseren zoals is 
aangegeven in het erfinrichtingsplan van Buro Hoflaan van 29 november 2018 (bijlage 1.; 
Initiatiefnemer moet de erfbeplanting volgens het erfinrichtingsplan van Buro Hoflaan van 29 
november 2018 (bijlage 1) inpassen en in standhouden. 
 
Na herziening van het bestemmingsplan is op het perceel Slennebroekerweg 12 aan de 
bestemming ‘Agrarisch met waarden’ met de dubbelbestemming ’Waarde - Archeologie 6’ en 
de gebiedsaanduiding ‘agrarisch bedrijf b’, de aanduiding maximum oppervlakte bijbehorende 
bouwwerken (m2) toegevoegd. 
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Hoofdstuk 5  Economische Uitvoerbaarheid 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat ruimtelijke plannen economisch 
uitvoerbaar moeten zijn. De gemeente Dalfsen heeft een ontwikkelingsovereenkomst met de 
aanvrager gesloten, waarin is vastgelegd dat de kosten voor de procedure, de 
landschappelijke inpassing en eventuele kosten voor planschade volledig voor zijn rekening 
komen. 

Het is niet nodig een exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal met een 
ontwikkelingsovereenkomst is geregeld. De economische uitvoerbaarheid van deze 
ontwikkeling is hiermee voldoende gegarandeerd. 
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Bijlage 1 Erfinrichtingsplan  

 

 





Bijlage 2 Advies ervenconsulent 



    
     
 
 
 
  
     
  
   
    
    
   
     
    
       
    
      
   
     
     
         
 
     
  
       
     
   
  
            
   
   
     
     
              
    
                
 
                
              
    
 
                
               
                
                 
          
              
              
                
         
        
         
    
       
       
      
     
    
     
  
  



  
      
  
  
 
  
    
 
                 
               
              
                
          
              
               
       
 
  
                
              
                
               
     
   
               
                
        
 
  
    
                 
                
                  
             
          
                   
           
 
   
                  
         
                 
                
 
        
               
             
     
               
             
              
               
      



              
     
            
 
                  
                
                 
             
              
              
              
     
    
                
               
               
    
               
             
              
             
            
             
    
               
             
           
    
               
                 
            
      
 



                
                 
      
    
                                               
                     
                            
                    
      
           
                        
           
           
            
                      
                                      
                        
       
                                                     
          
                                 
                                       
             
                  
                        
                     
                        
                 
                                 
                              
                                  
                                           
                                        
                                       
                                 
          
            
               
                         
                 
                    
                             
                                  
 
                 
                
                  
                
       
              
               
                
        
      
 



Bijlage 3 Verkennend en nader bodemonderzoek 

















































































































































































Bijlage 4 Quickscan Flora en Fauna 
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1. Inleiding	

1.1.	Aanleiding	en	doelstelling	

In	de	ruimtelijke	plannen	is	in	het	kader	van	de	uitvoerbaarheid	inzicht	gewenst	in	de	aanwezigheid	van	
beschermde	flora	en	fauna.	Met	andere	woorden, in	het	ruimtelijke	ordeningstraject	dient	te	worden	
aangetoond	dat	het	plan,	de	amovatie	van	een	tweetal	schuren,	uitvoerbaar	is.	In	dit	kader	dient	een	quickscan	
flora	en	fauna	uitgevoerd	te	worden	op	de	locatie	nabij Poppenallee	21	te	Dalfsen.

1.2.	Methodiek	

Om	optimaal	om	te	gaan	met	het	zorgvuldigheidsprincipe	uit	de	Wet	natuurbescherming	heeft	de	eigenaar	van	
de	schuren	besloten	om	een	onderzoek	te	laten	verrichten,	alvorens	de	werkzaamheden	uit	te	voeren.	Onder	
meer	bij	ruimtelijke	ingrepen	dient	rekening	te	worden	gehouden	met	beschermde	soorten	en	gebieden.	Wet-	
en	regelgeving	omtrent	deze	soorten	en	gebieden	is	vastgelegd	in	de	Wet	natuurbescherming.

Het	onderhavige	rapport	beschrijft	de	resultaten	van	een	zogenaamde	quickscan	van	beschermde	
natuurwaarden	in-	en	rond	het	plangebied.	Op	basis	daarvan	worden	uitspraken	gedaan	over	de	(mogelijke)	
effecten	van	de	voorgenomen	ontwikkelingen	en	de	eventueel	noodzakelijke	vervolgstappen.	De	rapportage	
kan	dienst	doen	als	onderbouwing	bij	bestemmingsplanwijzigingen	en	ontheffings-	of	vergunningaanvragen	in	
het	kader	van	de	Wet	natuurbescherming.	

In	dit	rapport	worden	de	resultaten	van	het	onderzoek	gepresenteerd	en	getoetst	aan	de	natuurwetgeving	en
–beleid.

1.2.1. Wat	is	een	quickscan	

De	quickscan	flora	en	fauna	is	een	oriënterend	onderzoek.	Hierin	wordt	de	geplande	ontwikkeling	getoetst	aan	
de	natuurwetgeving. Door	middel	van	een	veldbezoek	en	bureauonderzoek	wordt	beoordeeld	welke	
natuurwaarden	verwacht	worden	in	het	plangebied	en	wordt	gekeken	naar	de	mogelijke	aanwezigheid	van	
beschermde	plant-	en	diersoorten.	Ook	wordt	gekeken	of	de	plannen	mogelijk	een	negatief	effect	hebben	op	
Natura	2000-gebieden	en	provinciaal	beschermde	Natuurmonumenten.	Indien	beschermde	soorten	
voorkomen,	kan	een	vervolgonderzoek	noodzakelijk	zijn.	Tegelijkertijd	dient	te	worden	onderzocht	of	er	
gebruik	kan	worden	gemaakt	van	gedragscodes	en	worden	mogelijkheden	tot	ontheffing	verkent.

Een	quickscan	is	een	momentopname	en	geen	standaard	veldinventarisatie	waarbij	meerdere	veldrondes	in	
een	seizoen	worden	uitgevoerd. Een	quickscan	geeft	daardoor	een	beperkter	beeld	dan	een	standaard
veldinventarisatie.	Omdat	het	onderzoek	een	momentopname	betreft,	kan	geen	rekening	worden	gehouden	
met	de	dynamische	aspecten	van	natuur,	zoals	migratie	en	kolonisatie	door	soorten	en	veranderd	
terreingebruik	en	–beheer	na	afloop	van	het	onderzoek.	

1.2.2. Uitvoer	onderzoek	

Op	20	juli	is	een	bezoek	gebracht	aan	het	plangebied	en	directe	omgeving.	Gedurende	het	veldbezoek	is	gelet	
op	de	mogelijk	aanwezigheid	van	beschermde	en	bedreigde	soorten	en	de	indirecte	aanwezigheid	in	de	vorm	
van	sporen	(verblijfplaatsen,	wissels,	pootafdrukken	en	dergelijke).	De	weersomstandigheden	waren	helder,
zonnig,	25°C.	

Tijdens	het	onderzoek	waar	dit	rapport	is	voortgekomen	is	niet	alleen	gelet	op	flora	en	fauna	binnen	de	
contouren	van	het	plangebied,	maar	ook	op	beschermde	flora	en	fauna	in	de	nabije	omgeving.	Verder	is	aan	de	
hand	van	verspreidingsatlassen	en	andere	standaardwerken	nagegaan	welke	bijzondere	planten-	en	
diersoorten	er	voor	kunnen	komen	in	het	plangebied.	
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2.	Wet-	en regelgeving	

De	Wnb	regelt	de	bescherming	van	in	het	wild	voorkomende	planten	en	dieren	(voorheen	Flora-	en	faunawet)
(naast	de	bescherming	van	gebieden). In	de	wet	is	onder	meer	bepaald	dat	beschermde	dieren	niet	gedood,	
gevangen	of	verontrust	mogen	worden	en	beschermde	planten	niet	geplukt,	uitgestoken	of	verzameld.
Daarnaast	is	het	niet	toegestaan	om	de	directe	leefomgeving	van	beschermde	soorten,	waaronder	nesten	en	
holen,	te	beschadigen,	te	vernielen	of	te	verstoren	(artikelen	3.1,	3.5	en	3.10).	Bovendien	dient	iedereen
voldoende	zorg	in	acht	te	nemen	voor	alle	in	het	wild	levende	planten	en	dieren	(algemene	zorgplicht,	artikel	
1.11).

De	verbodsbepalingen,	die	handelingen	die	het	voortbestaan	van	planten	en	diersoorten	in	gevaar	kunnen	
brengen	verbieden,	is	een	belangrijk	onderdeel	van	de	Wet	natuurbescherming.	Deze	verboden	zorgen	ervoor	
dat	in	het	wild levende	soorten	zoveel	mogelijk	met	rust	worden	gelaten.	Deze	verschillen	per	
beschermingsgroep. De	Wet	natuurbescherming	kent	drie	verschillende	beschermingsregimes:

• Vogelrichtlijnsoorten	
• Habitatrichtlijnsoorten	
• Andere	soorten	

De	provincies	hebben	in	haar	verordeningen	uit	de	lijst	van	‘andere	soorten’	diersoorten	aangewezen	waarvoor	
een	vrijstelling	geldt	en	dus	geen	ontheffing	van	verbodsbepalingen	voor	hoeft	te	worden	aangevraagd.	Deze
lijst	met	vrijgestelde	soorten	is	per	provincie	anders.	De	zorgplicht	is	wel	van	toepassing.	 Bij	ruimtelijke	
plannen, met	mogelijke	gevolgen	voor	beschermde	planten	en	dieren,	is	het	verplicht	om	vooraf	te	toetsen	of	
deze	kunnen	leiden	tot	overtreding	van	de	verbodsbepalingen.	Wanneer	dat	het	geval	dreigt	te	zijn, moet	
onderzocht	worden	of	er	maatregelen	(mitigatie	en/of	compensatie)	genomen	kunnen	worden	om	dit	te	
voorkomen	of	om	de	gevolgen	voor	beschermde	soorten	te	verminderen.	Onder	bepaalde	voorwaarden	geldt	
een	vrijstelling	of	is	het	mogelijk	van	het	bevoegd	gezag	ontheffing	van	de	verbodsbepalingen	te	krijgen	voor	
activiteiten	op	het	gebied	van	ruimtelijke	ontwikkeling	en	inrichting.	Deze	ontheffing	wordt	slechts	verleend	
indien:	

• Er	geen	bevredigend	alternatief	is;	
• Er	sprake	is	van	een	wettelijk	belang;	
• Geen	afbreuk	wordt	gedaan	aan	een	gunstige	staat	van	instandhouding	van	de	soort.

Zie	Bijlage	1	voor	het	Wettelijk	kader	van	de	soortbescherming	in	de	Wnb.

De	Wnb	beschermt	ook	een	aantal	planten	en	vissen	die	onder	de	Flora-	en	faunawet	niet	beschermd	waren.	
Hiermee	is	rekening	gehouden	in	onderliggende	natuurtoets,	zie	verder	in	paragraaf	4.1	aanwezigheid	
beschermde	soorten.
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Foto	impressie	plangebied	

Afbeelding	1	en	2. Te	amoveren	schuren	

Afbeelding	3,	4	en	5.	Buitenzijde	schuur	1	

Afbeelding	6	en	7. Binnenzijde	schuur	1	
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Afbeelding	8	en	9. Buitenzijde	schuur	2	

		
Afbeelding	10	en	11.	Binnenzijde	schuur	2

Afbeelding	12	en	13.	Omgeving	van	de	te	amoveren	schuren

3.2.	Toekomstig	gebruik	van	de	onderzoekslocatie	en	voorgenomen	ingrepen	

Met	de	voorgenomen	ontwikkeling	worden	de	schuren	geamoveerd.	Ten	behoeve	van	de	ruimtelijke	
ontwikkeling	verdwijnt	plaatselijk	begroeiing,	dit	blijft	beperkt	tot	de	struik-	en	kruidlaag.	De	uitvoering	van	de	
werkzaamheden	zijn	gepland na	vergunningverlening.	
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4. Beschermde	soorten	

4.1. Natuurgebieden	

Natuurnetwerk	Nederland	(NNN)	
De	locatie	waar	het	onderzoek	heeft	plaatsgevonden	grenst	aan	de	NNN. Het	bescherming	regime	voor	de	
NNN lijkt	op	dat	voor	Natura	2000-gebieden.	Activiteiten	en	projecten	die	de	wezenlijke	waarden	en	
kenmerken	kunnen	aantasten	zijn	niet	toegestaan.	Er	wordt	een	uitzondering	gemaakt	als	er	geen	redelijk	
alternatief	is,	er	een	dwingende	reden	van	openbaar	belang	is	en	compensatie	plaatsvindt. De	bescherming	van
de	NNN	is	juridisch	vastgelegd	in	het	bestemmingsplan	buitengebied	van	de	gemeente.	Als	de	geschetste	
realisatie	overeenkomt	met	de	bestemming	dan	zijn	er	geen	beperkingen.	Als	voor	de	ontwikkeling	een	
afwijking	van het	bestemmingsplan	nodig	is,	dan	is	afstemming	met	de	provincie	nodig.	

Weidevogelgebied	
Met	betrekking	tot	het	weidevogelgebied	en	beschermde	landschapselementen	geldt	dat	de	planlocatie	niet	
ligt	in	de	beschermde	gebieden.	Met	de	voorgenomen	ruimtelijke	ontwikkeling	worden	geen	negatieve	
effecten	verwacht	en	kunnen	op	voorhand	worden	uitgesloten.

Lokaal	
In	de	aanlegfase	kunnen	werkzaamheden	met	machines	leiden	tot	een	tijdelijke	geluids-	en	optische	
verstoring.	Dit	kan	leiden	tot	enige	tijdelijke	negatieve	effecten	op	aanwezige	fauna.	De	tijdelijke	verstoring	in	
de	aanlegfase	is	van	korte	duur	en	zal	naar	alle	verwachting	niet	leiden	tot	negatieve	effecten,	daar	de	soorten	
voldoende	alternatieven	hebben	om	te	foerageren	in	de	omgeving.	Significante	negatieve	effecten	zijn	
daarmee	op	voorhand uit	te	sluiten.

De	voorgenomen	ontwikkelingen	en bijbehorende	werkzaamheden	vinden	op	het	perceel	plaats	en	zijn	van	
relatief	kleinschalig	karakter	dat	negatieve	effecten	(externe	werking)	op	de	NNN	kunnen	worden	uitgesloten.

4.2.	Flora
De	schuren	staan	op	een	extensief	onderhouden	perceel.	Grofweg	kan	het	terrein	worden	opgedeeld in	een	
tweetal	zones.	De	eerste	zone	betreft	de	ruimte	rondom	de	schuren. De	gronden	zijn	deels	verhard	en	zo	
verdicht	dat	er	alleen	algemene	(gras)soorten	groeien	zoals	grote	brandnetel,	haagwinde	en	robertskruid.
De	struik-/boomlaag	bestaat	uit	gecultiveerde	soorten	zoals	thuja,	prunus,	wilg	en	forsythia.	
De	tweede	zone,	het	weiland	achter	de	schuur, is	volledig	overwoekert	met	grote	brandnetel	en	gewone	
braam.	

Beschermde	houtopstanden

Uit	bureau	onderzoek	blijkt	dat	de	gemeente	Dalfsen	een	Monumentale	en	waardevolle	niet-gemeentelijke	
binnen	de	bebouwde	kom	heeft	vastgesteld,	overige	bomen	buiten	de	bebouwde	kom	vallen	onder	de	
gemeentelijke	APV/Wet	natuurbescherming.	Uit	de	monumentale	bomenlijst	van	de	Bomenstichting	blijkt	dat	
geen	van	de	bomen	staande	op-	of	aan	de	randen	van	de	planlocatie	zijn	geregistreerd	als	monumentaal/	
beschermingswaardig.

Tijdens	het	veldbezoek	werden	geen	beschermde	of	bedreigde	plantensoorten	of	resten	hiervan	op	het	
plangebied	aangetroffen.	De	locatie	is	onderzocht	op	het	voorkomen	van	beschermde	plantensoorten.	Op	
grond	van	de	aangetroffen	aanwezige	(stikstofminnende)	soorten	en	het	regulier	grondgebruik	en	-onderhoud,	
al	dan	niet	rondom	het	plangebied,	zijn	het	voorkomen	van	strikter	beschermde	plantensoorten	derhalve	uit	te	
sluiten.	
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4.3.	Fauna	

4.3.1.	Zoogdieren	

Er	zijn	geen	zoogdieren	in	het	plangebied	waargenomen.	Het	plangebied	is	geschikt	voor	soorten	als	mol,	
huismuis,	huisspitsmuis, konijn,	egel	en	marterachtigen	zoals	steenmarter.	Als	passant	zijn	mogelijk	soorten	als	
haas,	rode	eekhoorn,	das	en	ree	te	verwachten.	

De	soorten	huismuis	en	mol	zijn	niet	beschermd	in	de	Wet	natuurbescherming,	voor	deze	soorten	geldt	de	
algemene	zorgplicht.	Huis(spits)muis,	egel,	konijn,	ree	en	haas	zijn	opgenomen	in	de	lijst	nationaal	beschermde
soorten,	Wet	natuurbescherming.	In	het	kader	van	de	ruimtelijke	inrichting	geeft	de	provincie	Overijssel	
vrijstelling	voor	deze	soorten. Eveneens	is	voor	deze	soorten	de	algemene	zorgplicht	onverminderd	van	kracht.
Soorten	als	das	en	steenmarter	zijn	beschermd	in	de	lijst	Nationaal	beschermde	soorten.	

Mogelijk	gebruiken	de	rode	eekhoorn,	das	en	marterachtigen	het	plangebied	als	foerageergebied.	Nest-	en	
verblijfplaatsen	van	bovengenoemde	soorten	zijn	niet	aangetroffen. In	de	toekomst	blijft	het	plangebied	
geschikt	als	foerageergebied.	Tevens	is	er	ruim	voldoende	alternatief	foerageergebied	aanwezig	in	de	nabije	
omgeving.	Negatieve	effecten	op	de	rode	eekhoorn,	das	en	marterachtigen	worden	niet	verwacht.

De	ingreep	zal	naar	verwachting	leiden	tot	een	beperkt	en	tijdelijk	verlies	van	leefgebied	van	de	
bovengenoemde	zoogdieren.	Dit	heeft	geen	invloed	op	de	gunstige	staat	van	instandhouding	van	deze	soorten,	
omdat	er	voldoende	alternatief	leefgebied	aanwezig	blijft.	Wel	geldt	de	algemene	zorgplicht	ten	aanzien	van	
deze	soorten.

Met	de	voorgenomen	ontwikkeling	worden	geen	negatieve	effecten	op	grondgebonden	zoogdieren	verwacht.	
Nader	onderzoek	of	het	aanvragen	van	een	ontheffing	is	niet	noodzakelijk.	

4.3.2. Vleermuizen

Een	vleermuisonderzoek	valt	buiten	het	kader	van	een	quickscan.	Wel is	de	potentie	onderzocht	van	het	
plangebied	voor	vleermuizen	en	is	gelet	op	sporen.	Verblijfplaatsen	van	vleermuizen	bevinden	zich	in	holten	
van	bomen	en	besloten	of	donkere	ruimten	van	kunstwerken,	zoals	gebouwen.
Er	is	onderzocht	welke	soorten	redelijkerwijs	of	mogelijk	te	verwachten	zijn	aan	de	hand	van	het	landschap,	de	
omgeving	en	gekend	verspreidingsbeeld.	Daarna is	onderzocht	welke	functies	voor	vleermuizen	mogelijk	
voorkomen.	Als	richtlijn	is	hiervoor	de	checklist	van	het	huidig	geldende	vleermuisprotocol	(2017)
aangehouden. Het	gaat	om	voor	vleermuis	van	belang	zijnde	objecten	die	door	de	beoogde	activiteit	of	plan, in
relevante	mate	worden	aangetast. Foerageergebied	en	vliegroutes	zijn	alleen	beschermd	als	ze	essentieel	zijn	
voor	het	goede	voortbestaan	van	de	soort	ter	plaatse.

Verblijfplaatsen	
Schuur	1.	
De	te	amoveren	schuur	is	opgebouwd	met	houten	planken.	Het	dak	is	deels	bedekt	dakpannen	en	golfplaten.	
De	dakbedekking	ligt	‘koud’	op	het	dak,	er	zijn	geen	boeiplanken	geplaatst.	De	wanden	en	het	dak	van	de	
schuur	zijn	niet	geïsoleerd. In	de	schuur	zijn	met	zeer	grote	regelmaat	grote	openingen	waargenomen.	Dit	
maakt	de	schuur	zeer	toegankelijk	voor	predatoren,	daarnaast	ontstaat	een	onstabiel	microklimaat.	Door	de	
aanwezigheid	van	een	onstabiel	microklimaat	dat	wordt	veroorzaakt	door,	verschillende	temperaturen	binnen
één	object	(gradiënten),	snelheid	van	opwarmen	of	afkoelen	(bufferwaarde),	vochtigheid,	tocht	en	het	
ontbreken	aan	een	vorstvrije	ruimte	is	de	schuur	niet	geschikt	als	verblijfplaats.	
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Schuur	2.	
De	te	amoveren	schuur	is	opgebouwd	uit	stalen	platen	aan	de	voorzijde.	De	achter-	en	zijgevels	bestaan	uit	
houten	planken. Het	dak	is	deels	bedekt	met	dakpannen	en	golfplaten.	De	wanden	en	het	dak	van	de	schuur	
zijn	niet	geïsoleerd.	In	de	schuur	zijn	meerdere,	over	de	gehele	lengte,	grote	openingen	waargenomen.	Dit	
maakt	de	schuur	zeer	toegankelijk	voor	predatoren,	daarnaast	ontstaat	een	onstabiel	microklimaat.	Door	de	
aanwezigheid	van	een	onstabiel	microklimaat	dat	wordt	veroorzaakt	door,	verschillende	temperaturen	binnen	
één	object	(gradiënten),	snelheid	van	opwarmen	of	afkoelen	(bufferwaarde),	vochtigheid,	tocht	en	het	
ontbreken	aan	een	vorstvrije	ruimte	is	de	schuur	niet	geschikt	als	verblijfplaats.	

Foerageergebied	en	vlieg-	en	mitigatieroutes	
Boven	het	plangebied	wordt	mogelijk	gefoerageerd	door	vleermuizen. Hier	is	echter	geen	sprake	van	een
foerageergebied	dat	van	essentieel	belang	is	voor	vleermuizen. In	de	directe	omgeving	zijn	vele	vergelijkbare	
en	meer	geschikte	locaties	aanwezig. Daarnaast	blijft	tijdens-	en	na	de	ruimtelijke	ontwikkeling	het	plangebied
geschikt	als	foerageergebied. Het	plangebied	vormt	geen	schakel	als	vlieg-	en	mitigatieroute.	

Licht	
Met	de	nieuwe	inrichting	moet	rekening	worden	gehouden	met	kunstmatige	lichtbronnen	om	lichtverstoring	
te	voorkomen.	Dit	betekent	dat	de	plaatsing,	de	intensiviteit	en	de	stralingsrichting	van	buitenlampen	zodanig	
moet	zijn	dat	er	geen	verstoring	van	strooilicht	plaatsvindt.	Dit	kan	bijvoorbeeld	door	te	werken	met	
amberkleurige	verlichting	en	de	verlichting	dynamisch	maken.	Te	allen	tijde	moet	de	verlichting	naar	beneden	
gericht	zijn	om	verstoring	door	middel	van	strooilicht	te	voorkomen.

4.3.3. Vogels	

Uilen
Tijdens	het	veldonderzoek	zijn	geen	sporen,	in	de	vorm	van	kalkstrepen	en	uilenballen	aangetroffen.	Met	de	
ruimtelijke	ontwikkeling	wordt	geen	negatieve	effecten	verwacht	op	de	uilensoorten.	

Veel	voorkomende	soorten	

De	veelvoorkomende	vogelsoorten	benutten	de	schuren,	struiken	en	bomen	in	de	omgeving	als	
foerageergebied	en	nestgelegenheid.	Tijdens	het	veldonderzoek	is	1	oude,	verlaten	nest	aangetroffen.	

Voor	alle	beschermde, inheemse	(ook	de	algemeen	voorkomende)	vogelsoorten	geldt	vanuit	de	Wet	
Natuurbescherming	een	verbod	op	handelingen	die	nesten	of	eieren	beschadigen	of	verstoren.	Ook	
handelingen	die	een	vaste	rust-	of	verblijfplaats	van	beschermde	vogels	verstoren	is	niet	toegestaan.	In	de	
praktijk	betekent	dit	dat	verstorende	werkzaamheden	bij	voorkeur	buiten	het	broedseizoen* moeten	
plaatsvinden.

*In	het	kader	van	de	Wet	natuurbescherming	wordt	voor	het	broedseizoen	geen	standaardperiode	gehanteerd.
Van	belang	is	of	een	broedgeval	verstoord	wordt,	ongeacht	de	datum.	Globaal	gaat	het	echter	om	de	periode	
van	15	maart	tot	15	juli.

4.3.4. Overige	soorten	

Op	de	planlocatie	is	geen	open	water	aanwezig.	Met	de	nieuwe	inrichting	worden	geen	negatieve	effecten	op	
amfibieën, reptielen,	vissen	en	ongewervelden	verwacht. Een	ontheffing	of	nader	onderzoek	naar	deze	soorten	
is	niet	noodzakelijk.	
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5. Conclusies	

5.1.	Beschermde	gebieden	

Het	plangebied	maakt	geen	deel	uit	van	het	Natura	2000	gebieden,	de	dichtstbijzijnde	beschermde	gebieden	
behoren	tot	de	NNN	(provinciaal	beleid).	Op	grond	van	de	beperkte	schaal	van	de	ingreep	en	de	bestemming	is	
een	negatief	effect	op	beschermde	natuurgebieden	uit	te	sluiten.

5.2.	Beschermde	soorten	

Flora
• Tijdens	het	veldbezoek	werden	geen	beschermde	of	bedreigde	plantensoorten	of	resten	hiervan	op	

het	plangebied	aangetroffen, het	voorkomen	van	strikter	beschermde	plantensoorten	zijn	derhalve	uit	
te	sluiten;

• Op	het	perceel	en	in	de	directe	omgeving	zijn	geen	monumentale-	en behoudenswaardige	bomen	
aanwezig.

Fauna	
• Met	de	voorgenomen	ruimtelijke	ontwikkelingen	worden	geen	nadelige	effecten	op	de	

grondgebonden	zoogdieren	verwacht.	Nader	onderzoek	of	het	aanvragen	van	een	ontheffing	is	niet	
noodzakelijk; 

• Tijdens	de	veldinventarisatie	zijn	geen	sporen	waargenomen	van	de	vleermuis.	De	beide	schuren	
bieden, mede	door	het	onstabiele	microklimaat	en	toegankelijkheid	van	predatoren,	geen	geschikte	
verblijfplaats	voor	vleermuizen.	Het	valt	niet	te	verwachten	dat	de	geplande	sloopwerkzaamheden	
een	negatieve	invloed heeft	op	eventueel	aanwezige	vlieg-	en	foerageerroutes	van	vleermuizen;

• Er	zijn	geen	sporen,	nest	en	nestactiviteiten	waargenomen	van	de	uil	en	algemeen	voorkomende	
soorten.	Met	de	voorgenomen	ruimtelijke	ontwikkeling	wordt	geen	negatieve	effecten	op	
bovengenoemde	soorten	verwacht;	

• Met	de	amovatie	van	de	schuren	worden	geen	negatieve	effecten	op	amfibieën,	reptielen,	vissen	en
ongewervelden	verwacht. Een	ontheffing	of	nader	onderzoek	naar	deze	soorten	is	niet	noodzakelijk;	

• Goedgekeurde	gedragscode,	ruimtelijke	ontwikkeling	van	de	vereniging	Stadswerk	kan	worden	
toegepast	tijdens	de	werkzaamheden.	Hierin	wordt	beschreven	hoe	om	te	gaan	met	o.a.	de	algemene	
zorgplicht.	Wel	moet	er	een	kanttekening	worden	geplaatst,	als	basis	van	de	gedragscode	ligt	de	Flora-	
en	faunawet. De	gedragscode	is	nog	niet	aangepast	op	de	(per	1	januari	2017)	geldende	wet-	en	
regelgeving,	Wet	natuurbescherming.

5.3.	Aanbevelingen	

• Zorg	dat	de	werkzaamheden	binnen	het	plangebied	plaatsvinden. Mocht	er	tijdens	de	uitvoer	van	het	
werk	onverhoopt	bijzonderheden	worden	aangetroffen,	raadplaag	een	inzake	deskundige;	

• Om	schade	aan	broedsels	te	voorkomen	wordt	geadviseerd	om	buiten	het	broedseizoen	te	werken.
De	piek	van het	broedseizoen	ligt	in	de	periode	half	maart-half	juli,	maar	eerdere	en	latere	
broedgevallen	komen	voor.	Het	is	mogelijk	om	tijdens	het	broedseizoen	te	werken	wanneer	
maatregelen	zijn	genomen	om	broedgevallen	te	voorkomen	of	wanneer	een	inspectie	uitwijst	dat	
geen	broedsels	aanwezig	zijn.
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6. Geldigheid

Dit	onderzoek	is	uitgevoerd	conform	de	landelijk	geldende	richtlijnen. Het	bevoegd	gezag	provincie	Overijssel
hanteert	de	volgende	definitie	voor	de	geldigheid	van	onderzoeken	naar	beschermde	
soorten: Onderzoeksgegevens	hebben	een	beperkte	geldigheidstermijn.	Voor	vogels	en	soorten	genoemd	op	
Bijlage	IV	van	de	Habitatrichtlijn, Bijlage	I	en	II	van	het	Verdrag	van	Bern	en	Bijlage	II	van het	Verdrag	van	Bonn	
hanteren	we	daarom	een	geldigheidstermijn	van	maximaal	3	jaar.	Voor	soorten	genoemd	op	de	bijlage	bij	de
wet	natuurbescherming	is	deze	periode	5	jaar.

Dit	rapport	gaat	in	op	de	effecten	van	de	ontwikkeling	zoals	beschreven	in	de	aanleiding	van	het	onderzoek.	
Wijzigingen	of	aanpassingen	in	de	ontwikkeling	kunnen	tot	andere	conclusies	ten	aanzien	van	de	effecten	op	
beschermde	soorten	leiden.	
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Bijlage	1.

WETTELIJK	KADER	WET	NATUURBESCHERMING	–	SOORTBESCHERMING	

De	Wnb	is	op	1	januari	2017	in	werking	getreden.	De	wet	is	in	de	plaats	gekomen	van	de	
Natuurbeschermingswet	1998,	de	Flora-	en	faunawet	en	de	Boswet.	De	wet	is	ingedeeld	in	hoofdstukken	en	
kent	een	algemeen	deel	(hoofdstuk	1),	delen	over	Natura	2000-gebieden	(hoofdstuk	2),	soorten	(hoofdstuk	3),
houtopstanden,	hout	en	houtproducten	(hoofdstuk	4),	verder	delen	die	gaan	over	vrijstellingen,	beschikkingen	
en	verplichtingen	(hoofdstuk	5),	financiële	bepalingen	(hoofdstuk	6),	handhaving	(hoofdstuk	7),	overige	
bepalingen	(hoofdstuk	8)	en	tot	slot	een	beschrijving	van	het	overgangsrecht	(hoofdstuk	9)	en	een	beschrijving	
van	de	wijziging	van	overige	wetten	(hoofdstuk	10). In	navolgende	paragrafen	is	een	samenvattende	
beschrijving	van	het	onderdeel	soortbescherming	gegeven,	wat	relevant	is	voor	onderliggende	toetsing.

Categorieën	
De	wet	maakt	onderscheid	in	drie	categorieën	van	beschermde	soorten, namelijk:	

• Vogelrichtlijnsoorten	
• Habitatrichtlijnsoorten	
• Andere	soorten	

Vogelrichtlijnsoorten	
Alle	van	nature	in	Nederland in	het	wild	levende	vogels	van	soorten	als	bedoeld	in	artikel	1	van	de	
Vogelrichtlijn	zijn	in	Nederland	beschermd.	De	soorten	van	artikel	1	van	Vogelrichtlijn	zijn	alle	vogelsoorten	die	
op	het	Europese	grondgebied	van	de	lidstaten	van	de	EU	voorkomen. Het	deel	daarvan	dat	van	nature	in	
Nederland	voorkomt,	is	dus	beschermd	(art.	3.1 lid	1).

Habitatrichtlijnsoorten	
In	deze	categorie	vallen	alle	in	het	wild levende	dieren	zoals	genoemd	in:	

• bijlage	IV,	onderdeel	a,	bij	de	Habitatrichtlijn,
• bijlage	II	bij	het	Verdrag	van	Bern	of;	
• bijlage	I bij	het	Verdrag	van	Bonn;	(art.	3.5	lid	1)	 en	(in	hun	natuurlijke	verspreidingsgebied) planten	

van	soorten,	genoemd	in:	
• bijlage	IV,	onderdeel	b,	bij	de	Habitatrichtlijn	of;	
• bijlage	I bij	het	Verdrag	van	Bern;	(art.	3.5,	lid	5)

De	bijlagen	zijn	zeer	uitgebreid	en	er	staan	ook	veel	soorten	op	genoemd	die	van	nature	niet	in	Nederland
 voorkomen.	

Andere	soorten	
Naast	de	soorten	waarvan	de	bescherming	op	Europees	niveau	verplicht	is	gesteld,	is	er	ook	een	aantal	soorten	
op	nationaal	niveau	beschermd. Dit	is	dus	een	“nationale	kop”	op	de	Europese	bescherming.	Het	gaat	hierbij	
om	soorten	die	zeer	zeldzaam	en/of	bedreigd	zijn,	en	waarvan	het	duurzaam	voortbestaan	niet	is	verzekerd	als	
geen	beschermingsmaatregelen	worden	getroffen. De	soorten	waar	het	om	gaat	zijn	opgenomen	op	de	bijlage	
bij	de	wet	(art.	3.10,	lid	1	onder	a	en	c).

Verbodsbepalingen	 Ten	aanzien	van	vogels	verbiedt	de	wet	het	opzettelijk	doden	of	vangen	(art.	3.1	lid	1),	
het	opzettelijk	vernielen	van	nesten,	rustplaatsen	en	eieren	(art.	3.1	lid	2),	het	rapen	of	onder	zich	hebben	van	
eieren	(art.	3.1 lid	3)	en het	opzettelijk	storen	van	vogels	(art.	3.1lid	4). Het	verbod	tot	opzettelijk	storen	geldt	
niet	in	het	geval	de	storing	niet	van	wezenlijke	invloed	is	op	de	staat	van	instandhouding	van	de	desbetreffende	
vogelsoort	(art.	3.1	lid	5).



17

Ten	aanzien	van	de	overige	Europees	beschermde	diersoorten	verbiedt	de	wet	het	opzettelijk	doden	of	vangen	
(art	3.5	lid	1), het	opzettelijk	verstoren	(art	3.5	lid	2), het	opzettelijk	vernielen	of	rapen	van	eieren	(art	3.5	lid	3)
en	het	beschadigen	of	vernielen	van	voortplantingsplaatsen	of	rustplaatsen	(art	3.5	lid	4).	Ten	aanzien	van	de	
Europees	beschermde	plantensoorten	verbiedt	de	wet	het	opzettelijk	te	plukken	en	verzamelen,	afsnijden,
ontwortelen	en	vernielen	(art	3.5	lid	5).

Ten	aanzien	van	de	nationaal beschermde	diersoorten	geldt	slechts	een	verbod	tot	het	opzettelijk	doden	of	
vangen	(art	3.10	lid	1	onder	a)	en	het	opzettelijk	beschadigen	of	vernielen	van	voortplantingsplaatsen	of	
rustplaatsen	(art	3.10	lid	1	onder	b).	Ten	aanzien	van	de	nationaal	beschermde	plantensoorten	geldt	een	
verbod	tot	opzettelijk	plukken	en	verzamelen,	afsnijden,	ontwortelen	of	vernielen	(art	3.10	lid 1	onder	c).

Gedragscodes,	vrijstellingen	en	ontheffingen	

Gedragscode	
De	in	het	voorgaande	beschreven	verbodsbepalingen	zijn	niet	van	toepassing	op	handelingen	die	zijn	
beschreven	in	en	aantoonbaar	worden	uitgevoerd	volgens	een	door	de	minister	van	EZ	vastgestelde	
gedragscode	(art.	3.31	lid	1).	Het	moet	dan	gaan	om	handelingen	die	plaatsvinden	in	het	kader	van:
a.	een	bestendig	beheer	of	onderhoud	aan	vaarwegen,	watergangen,	waterkeringen,	waterstaatswerken,	
oevers,	vliegvelden,	wegen,	spoorwegen	of	bermen,	of	in	het	kader	van	natuurbeheer;	
b.	een	bestendig	beheer	of	onderhoud	in	de	landbouw	of	de	bosbouw;	
c.	een	bestendig	gebruik;	
d.	ruimtelijke	ontwikkeling	of	inrichting.	

Vrijstelling	
Provinciale	staten	en	de	minister	van	EZ	kunnen	vrijstelling	verlenen	van	de	verbodsbepalingen	(art	3.3	lid	2-	4;
3.8	lid	2-5,	3.10	lid	2).	Voor	zover	het	gaat	om	de	hiervoor	beschreven	verbodsbepalingen, kan	in	het	kader	van	
ruimtelijke	ontwikkeling	en	inrichting	een	ontheffing	worden	verleend	van	de	verbodsbepalingen	van	artikel	
3.1,	3.5	en	3.10,	dus	ten	aanzien	van	alle	beschermde	soorten. Een	vrijstelling	mag	alleen	worden	verleend	
wanneer	aan	bepaalde	voorwaarden	is	voldaan.	Deze	zijn	gelijk	aan	de	voorwaarden	waaronder	een	ontheffing	
verleend	kan	worden	(zie	hier	onder).	
Voor	welke	soorten	een	vrijstelling	geldt,	verschilt	per	bevoegd	gezag	(ministerie	van	EZ	en	de	afzonderlijke	
provincies).	De	lijst	met	vrijgestelde	soorten	van	het	ministerie	is	alleen	van	toepassing	op	handelingen	
waarvoor	de	minister	van	EZ	het	gevoegd	gezag	is.	Voor	handelingen	waarvoor	gedeputeerde	staten	het	
bevoegd	gezag	zijn,	geldt	de	vrijstellingslijst	van	de	betreffende	provincie.	

Ontheffing	
Voor	soorten	waarvoor	(in	de	betreffende	provincie)	geen	vrijstelling	geldt,	moet	wanneer	niet	volgens	een	
gedragscode	wordt	gewerkt	een	ontheffing	worden	aangevraagd	wanneer	er	een handeling	wordt	uitgevoerd	
waardoor	een	verbodsbepalingen	van	artikel	3.1,	3.5	of	3.10	van	de	Wnb	wordt	overtreden	(art	3.3	lid	1,3;	3.8	
lid	1,3,	3.10	lid	2).	Of	deze	ontheffing	kan	worden	verleend, hangt	af	of	voldaan	wordt	aan	de	voorwaarden. De	
voorwaarden	waar	aan	moet	worden	voldaan,	verschillen	per	categorie.	

De	eerste	eis	die	wordt	gesteld,	is	dat	er	geen	andere	bevredigende	oplossing	mag	zijn. Dat	betekent	-ook	in	
combinatie	met	de	in	artikel	1.11	beschreven	zorgplicht-	dat	wanneer	een	overtreding	redelijkerwijs	te	
voorkomen	is,	en	ontheffing	niet	mogelijk	is. De	werkzaamheden	moeten	dan	op	zodanige	wijze	worden	
uitgevoerd	dat	er	geen	overtreding	van	de	wet	plaatsvindt.	Te	denken	valt	aan het	kappen	van bomen	buiten	
het	broedseizoen,	of	het	afzetten	van	en	het	wegvangen	van	soorten	in	het	werkgebied.	
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Verder	kan	een	ontheffing	alleen	worden	verleend	wanneer	is	aangetoond	dat	er	geen	afbreuk	wordt	gedaan	
aan	de	gunstige	staat	van	instandhouding	van	de	betreffende	soort.	Daarnaast	gelden	er	per	categorie	
verschillende	aanvullende	voorwaarden.	

Voor	Vogelrichtlijnsoorten	kan	alleen	een	ontheffing	worden	verleend	in	het	geval	van: (art	3.3 lid	4):
1. in	het	belang	van	de	volksgezondheid	of	de	openbare	veiligheid;
2. in	het	belang	van	de	veiligheid	van	het	luchtverkeer; 
3.	ter	voorkoming	van	belangrijke	schade	aan	gewassen,	vee,	bossen,	visserij	of	wateren;	
4.	ter	bescherming	van	flora	of	fauna;	
5.	voor	onderzoek	of	onderwijs,	het	uitzetten	of	herinvoeren	van	soorten,	of	voor	de	daarmee	
 samenhangende	teelt,	of	
6.	om	het	vangen,	het	onder	zich	hebben	of	elke	andere	wijze	van	verstandig	gebruik	van	bepaalde	vogels	 in	
kleine	hoeveelheden	selectief	en	onder	strikt	gecontroleerde	omstandigheden	toe	te	staan.	

Voor	Habitatrichtlijnsoorten	kan	alleen	een	ontheffing	worden	verleend	in	het	geval	van: (art	3.8	lid	5):
1. in	het	belang	van	de	bescherming	van	de	wilde	flora	of	fauna,	of	in	het	belang	van	de	instandhouding	van	de	
natuurlijke	habitats;	
2.	ter	voorkoming	van	ernstige	schade	aan	met	name	de	gewassen,	veehouderijen,	bossen,	visgronden,	
wateren	of	andere	vormen	van	eigendom;	
3. in	het	belang	van	de	volksgezondheid,	de	openbare	veiligheid	of	andere	dwingende	redenen	van	groot	
openbaar	belang,	met	inbegrip	van	redenen	van	sociale	of	economische	aard	en	met	inbegrip	van	voor	het	
milieu	wezenlijke	gunstige	effecten;	
4.	voor	onderzoek	en	onderwijs,	repopulatie	of	herintroductie	van	deze	soorten,	of	voor	de	daartoe	benodigde	
kweek,	met	inbegrip	van	de	kunstmatige	vermeerdering	van	planten,	of	
5.	om	het	onder	strikt	gecontroleerde	omstandigheden	mogelijk	te	maken	op	selectieve	wijze	en	binnen	
bepaalde	grenzen	een	beperkt, bij	de	ontheffing	of	vrijstelling	vastgesteld	aantal	van	bepaalde	dieren	van	de	
aangewezen	soort	te	vangen	of	onder	zich	te	hebben,	onderscheidenlijk	een	beperkt	bij	de	ontheffing	of	
vrijstelling	vastgesteld	aantal	van	bepaalde	planten	van	de	aangewezen	soort	te	plukken	of	onder	zich	te	
hebben.

Voor	de	Andere	soorten,	gelden	de	voorwaarden	die	gelden	voor	de	overige	Europees	beschermde	soorten	
aangevuld	met:	(art	3.10	lid	2):	
6. in	het	kader	van	de	ruimtelijke	inrichting	of	ontwikkeling	van	gebieden,	daaronder	begrepen	het	daarop	
volgende	gebruik	van	het	ingerichte	of	ontwikkelde	gebied;	
7.	ter	voorkoming	van	schade	of	overlast,	met	inbegrip	van	schade	aan	sportvelden,	schietterreinen,	
industrieterreinen,	kazernes	of	begraafplaatsen;	
8.	ter	beperking	van	de	omvang	van	de	populatie	van	dieren,	in	verband	met	door	deze	dieren	ter	plaatse	en	in	
het	omringende	gebied	veelvuldig	veroorzaakte	schade	of	in	verband	met	de	maximale	draagkracht	van	het	
gebied	waarin	de	dieren	zich	bevinden;	
9.	ter	voorkoming	of	bestrijding	van	onnodig	lijden	van	zieke	of	gebrekkige	dieren; 
10.	in	het	kader	van	bestendig	beheer	of	onderhoud	in	de	landbouw	of	bosbouw; 
11.	in	het	kader	van	bestendig	beheer	of	onderhoud	aan	vaarwegen,	watergangen,	waterkeringen,	
waterstaatswerken,	oevers,	vliegvelden,	wegen,	spoorwegen	of	bermen,	of	in	het	kader	van	
natuurbeheer; 1	
2. in	het	kader	van	bestendig	beheer	of	onderhoud	van	de	landschappelijke	kwaliteiten	van	een	bepaald	
gebied,	of 
13.	in	het	algemeen	belang.



19

Aanhaken	bij	de	Wet	Algemene	Bepalingen	Omgevingsrecht	(WABO)	
Er	kan	voor	worden	gekozen	geen	ontheffing	Wnb	aan	te	vragen, maar	de	toestemming	aan	te	laten	haken	bij	
de	Omgevingsvergunning.	In	dat	geval	dient	het	betreffende	onderzoek	gevoegd	te	worden	bij	de	aanvraag	
Omgevingsvergunning.	Het	bevoegd	gezag	voor	de	Omgevingsvergunning	vraagt	vervolgens	een	verklaring	van	
geen	bedenking	(vvbg)	aan	bij het	bevoegd	gezag	Wnb.	De	voorwaarden	waaronder	de	vvgb	wordt	afgegeven	
maken	vervolgens	onderdeel	uit	van	de	Omgevingsvergunning.	

Wanneer	ervoor	wordt	gekozen	de	toestemming	Wnb	niet	aan	te	laten	haken, moet	de	ontheffing	Wnb	zijn
aangevraagd	voordat	de	Omgevingsvergunning	wordt	aangevraagd.



Bijlage 5 Akoestisch onderzoek 




























































































































