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1 I n l e i d i n g  

De voorliggende partiële herziening is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe 

ontwikkelingen die betrekking hebben op de agrarische onderneming aan 

De Lutteresweg 4 te Lutten. Het planvoornemen bestaat uit het vergroten van 

het bestaande bouwblok waardoor de bouw van een nieuwe ligboxenstal, 

mestopslag, werktuigenberging en tweede bedrijfswoning mogelijk worden 

gemaakt. 

 

Het plangebied maakt deel uit van het buitengebied van de gemeente Harden-

berg en wordt aan de zuidzijde begrensd door De Lutteresweg. De overige 

zijden van het gebied grenzen aan agrarische gronden, zowel bouw- als gras-

land. 

De exacte begrenzing van het plangebied is weergegeven op de overzichtskaart 

en de verbeelding behorende bij dit bestemmingsplan. 

 

Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan ‘Buitengebied' van de 

gemeente Hardenberg (vastgesteld d.d. 26 april 1989 en goedgekeurd 

d.d. 12 december 1989). Op het plangebied rust momenteel de bestemming 

'agrarisch gebied met landschappelijke waarde, open landschap met reliëf'.  

De nieuwe ontwikkeling past niet binnen de voorschriften van dit bestem-

mingsplan. Derhalve is de onderhavige partiële herziening opgesteld. 

 

Vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

op 1 juli 2008, wordt deze partiële herziening opgesteld conform het gestelde 

in de nieuwe wet. Ook is de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 

(SVBP 2008) op deze herziening van toepassing.  

 

In hoofdstuk 2 komt het relevante beleid op provinciaal en gemeentelijk ni-

veau aan bod. Hoofdstuk 3, planbeschrijving, gaat in op de huidige en toekom-

stige situatie van het plangebied. Vervolgens staat in het vierde hoofdstuk de 

juridische vormgeving van het plan beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de toets 

aan wet- en regelgeving. De onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen, 

zijn: milieuzonering, wegverkeerslawaai, luchtkwaliteit, bodem, externe vei-

ligheid, archeologie, water en ecologie. De hoofdstukken 6 en 7 verwoorden 

ten slotte de economische uitvoerbaarheid van het plan en de resultaten van 

inspraak en overleg.  

 

 

AANLEIDING 

BEGRENZING PLANGEBIED 

VIGEREND BESTEMMINGS-

PLAN 

LEESWIJZER 
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2 B e l e i d  

2 . 1   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

De Omgevingsvisie Overijssel en de bijbehorende Omgevingsverordening bevat-

ten het nieuwe provinciale beleid van de provincie Overijssel voor de fysieke 

leefomgeving. In de Omgevingsvisie komt helder naar voren dat de provincie 

vooral op hoofdlijnen zal sturen. Bij nieuwe ontwikkelingen in het buitenge-

bied dient te allen tijde het drieluik:  

- zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik;  

- gebiedskenmerken; 

- ontwikkelingsperspectieven; 

in acht te worden genomen. 

 

Kwa l i t e i t s o pg av en  en  - v oo rwaa rden  

 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het 

agrarisch cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden spe-

cifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. De 

bijlage Catalogus Gebiedskenmerken geeft meer in detail inzicht in de ken-

merken van verschillende gebieden en wat in die gebiedskenmerken van pro-

vinciaal belang is voor hoe een ontwikkeling invulling krijgt. In het navolgende 

worden de relevante lagen besproken. 

 

N a t u u r l i j k e  l a a g :  D e k z a n d v l a k t e  e n  - r u g g e n  

De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en 

nat functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld 

door een meer natuurlijk watersysteem, door beplanting met 'natuurlijke' soor-

ten en door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in gebieds-

ontwerpen. 

 

Dekzandvlakten en -ruggen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, 

gericht op instandhouding van het huidige reliëf. 

 

- Als ontwikkelingen plaatsvinden, dragen deze bij aan het beter zicht-

baar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het watersys-

teem. Beide 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.  

 

OMGEVINGSVISIE EN 

OMGEVINGSVERORDENING 

AMBITIE 

NORM 

RICHTING 
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L a a g  v a n  he t  a g r a r i s c h e  c u l t u u r l a nd s c ha p :  e s s e n l a n d s c ha p  

De ambitie is het behouden van de es als ruimtelijke eenheid en het versterken 

van de contrasten tussen de verschillende landschapsonderdelen: grote open 

maat van de essen, het mozaïek van de flank van de es, de open beekdalen en 

vroegere heidevelden. De samenhang hiertussen krijgt opnieuw vorm en inhoud 

door accentuering van de verschillende onderdelen en overgangen. De flank 

van de es biedt eventueel ruimte voor ontwikkelingen, mits de karakteristieke 

structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt.  

 

- De essen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op 

instandhouding van de karakteristieke openheid, de huidige bodemkwa-

liteit en het huidige reliëf.  

- Op de flanken krijgen de kleinschalige landschapselementen, zoals 

houtwallen, bosjes, zandpaden, karakteristieke erven en beeldbepalen-

de open ruimte daartussen, een beschermende bestemmingsregeling, 

gericht op instandhouding van dit kleinschalige patroon.  

 

- Als ontwikkelingen plaatsvinden in het essenlandschap dan krijgen deze 

in de flanken een plaats, met respect voor en bijdragend aan de aanwe-

zige bebouwingsstructuren (lint, erf) en versterking van het landschap-

pelijk raamwerk. 

 

On tw i k ke l i n g sp e r s p ec t i ev en  

 

Het Overijsselse buitengebied is onderverdeeld in drie typen gebieden: 

- Realisatie groene en blauwe hoofdstructuur. 

- Buitengebied: accent productie. 

- Buitengebied: accent veelzijdige gebruiksruimte. 

Op het plangebied is het perspectief ‘accent productie’ van toepassing. Het 

verder ontwikkelen tot een gebruikslandschap, gedragen door moderne land-

bouw speelt hierbij een belangrijke rol. Het betreft voornamelijk de open 

gebieden waar verdere modernisering en schaalvergroting de ruimte krijgen. 

De kenmerkende structuren van het landschap dienen hierbij in acht te worden 

genomen. 

 
Ove r i g  

 

In het plangebied zijn geen overige functies aanwezig. 

2 . 2   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

Op 18 juli 2006 is door de gemeenteraad van Hardenberg de Visienota Buiten-

gebied vastgesteld. Deze nota legt een ruimtelijke visie neer voor het gehele 

buitengebied van de gemeente Hardenberg en dient tevens als toetsingsdocu-

AMBITIE 

NORM 

RICHTING 

VISIENOTA BUITENGEBIED 
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ment voor bestemmingsplanherzieningen. De nota verwoordt drie hoofddoelen 

voor het buitengebied: 

1. op een duurzame en efficiënte wijze ruimte scheppen voor de verschil-

lende ruimtevragende functies; 

2. het vergroten van de leefbaarheid van het platteland; 

3. het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit. 

Een vertaling van deze thema's vindt plaats in een thematische benadering en 

gebiedsgerichte benadering van het buitengebied. Als uitgangspunten hierbij 

gelden de landschapstypen en de visuele landschapskenmerken. Daarnaast 

speelt een ontwikkelingsgerichte wijze van bestemmen een grote rol. 

 

Het plangebied maakt deel uit van het deelgebied 'Dedemsvaart-Zuid, Colen-

branderbos, Slagharen-Oost/West, De Krim, Bergentheim-Zuid'. Dit gebied 

wordt getypeerd als veenontginningslandschap. Kenmerken van dit gebied is 

ondermeer de openheid, vlakke wegenstructuur en bebouwing langs de ontgin-

ningsassen. Landbouw is in dit gebied de belangrijkste functie en landbouw-

ontwikkeling staat hier voorop.  

Het gemeentelijk beleid op het gebied van landbouw richt zich specifiek op de 

volgende punten: 

- Het bieden van ruimte aan de landbouw om te komen tot een rationele, 

op de markt gerichte productie die in evenwicht is met zijn omgeving; 

- Het bieden van ruime mogelijkheden voor verbrede landbouw. 

- Een gebiedsgerichte aanpak; 

- Ruimte voor maatwerk voor plaatselijke omstandigheden. 

 

De toekomstvisie 'De gemeente Hardenberg stapt stevig op de toekomstig af' is 

in 2004 vastgesteld. Dit document verwoordt de visie voor de gemeente Har-

denberg voor de periode 2004-2019.  

 

De onderwerpen economie en groene ruimte uit deze visie hebben betrekking 

op het plangebied. Over bedrijvigheid wordt gezegd dat bestaande bedrijvig-

heid, ondermeer in de landbouwsector, een belangrijke economische motor is. 

Gemeente Hardenberg wil initiatieven en ontwikkelingen in deze sector de 

ruimte geven. In bepaalde gebieden, passend binnen de gebiedsgerichte bena-

dering uit de programmalijn groene ruimte, zal de landbouw alle ruimte krij-

gen om een levensvatbaar bedrijf te runnen. Dit kan ook via extensivering en 

verbreding. 

De programmalijn groene ruimte verwoordt dat in gebieden met weinig na-

tuurwaarden veel economische activiteit en landbouw mogelijk is. In gebieden 

met hoge natuurwaarden staat daarentegen de natuurfunctie centraal. 

2 . 3   

C o n c l u s i e  

Het planvoornemen voldoet aan de uitgangspunten van zowel het provinciale 

als gemeentelijke beleid. 

TOEKOMSTVISIE 
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In het provinciale beleid staat dat het plangebied ligt in een gebied waar het 

accent ligt op productie (een moderne landbouw). Het planvoornemen voorziet 

hierin door een uitbreiding met de nieuwste technieken. Daarnaast is het be-

leid gericht op de bescherming van de landschappelijke waarden. Bij de inrich-

ting van het plangebied is hiermee rekening gehouden (nadere uitleg in 

paragraaf 3.2 ). Vanwege het feit dat het plangebied hoofdzakelijk bestaat uit 

een agrarische bouwvlak worden geen specifieke regels opgenomen wat be-

treft het reliëf en essen. 

Tot slot past de ontwikkeling ook binnen het gemeentelijk beleid. Hierin wordt 

aangegeven dat het plangebied ligt in een gebied waar ruimte voor landbouw 

wordt geboden en dat de gemeente ook de ruimte biedt aan initiatieven en 

ontwikkelingen in deze sector. 
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3 P l a n b e s c h r i j v i n g  

3 . 1   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Hardenberg en maakt 

deel uit van (de flank) van de es van Lutten, ingekapseld door een landschap 

van veenontginningen (openheid). Hierbij bepalen de hogere ligging van de 

Lutteres en de kenmerkende beplantingselementen mede de karakteristiek van 

het landschap. 

De navolgende kaarten geven de ligging weer van deze es en het plangebied. 

 

 
L u t t e r e s  ( b r o n :  h i s t o r i s c h e  a t l a s  N e d e r l a n d  1 8 3 0 - 1 8 5 5 )  

 

LIGGING EN BEREIKBAAR-

HEID 
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L i g g i n g  p l a n g e b i e d  i n  g r o t e r  v e r b a n d  ( b r o n :  G o o g l e  m a p s )  

 

 
L i g g i n g  p l a n g e b i e d  ( b r o n :  G o o g l e  m a p s )  

 

Het plangebied ligt direct aan De Lutteresweg, die tevens dient als ontslui-

tingsweg van het gebied. Via twee inritten vindt aansluiting plaats vanuit het 

plangebied op deze weg. De Lutteresweg heeft voornamelijk de functie als 

ontsluitingsweg van de landbouwbedrijven c.q. percelen.  

In oostelijke richting sluit De Lutteresweg aan op de Beukenlaan, die naar de 

Krim leidt. In westelijke richting vindt de weg aansluiting op de Verlengde 

Kerkdijk die leidt naar de Dedemsvaartseweg (provinciale weg). 

 

Het agrarische bouwperceel aan De Lutteresweg heeft in de huidige situatie 

een oppervlak van circa 1 ha. 

Op het perceel is thans bebouwing aanwezig. Het betreft de bebouwing van 

het huidige agrarische bedrijf. Deze bebouwing bestaat uit bedrijfswoning met 

schuur (circa 240 m2) en drie losstaande schuren (ten noorden, westen en oos-

ten van het bestaande woonhuis). De schuur aan de oostzijde van de woningen 

heeft een oppervlakte van circa 40 m2 en de noordelijk gelegen schuur heeft 

BEBOUWING 
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een oppervlak van 190 m2. Het schuurtje aan de westzijde beslaat een opper-

vlak van ongeveer 25 m2. 

Naast vorengenoemde bebouwing is ook verharding aanwezig in de huidige 

situatie. Het betreft de twee inritten en erfverharding. 

 

Op het perceel is groen aanwezig in de vorm van tuinaanleg. Dit groen bestaat 

uit gras en enkele solitaire bomen. Ook bestaat het plangebied momenteel 

grotendeels uit grasland. 

3 . 2   

T o e k o m s t i g e  s i t u a t i e  

In de nieuwe situatie wordt het agrarische bouwperceel vergroot naar een 

oppervlakte van 1,5 ha. Deze vergroting is noodzakelijk om de nieuwe lig-

boxenstal (ruimte biedend aan 300 koeien), werktuigenberging en een tweede 

bedrijfswoning te realiseren. Deze uitbreiding wordt gedaan om het agrarische 

bedrijf ook in de toekomst economisch rendabel te houden. De nieuwe lig-

boxenstal heeft een oppervlakte van circa 3.591 m2. De tweede dienstwoning 

beslaat een grondoppervlakte van ongeveer 200 m2 (inclusief overkapping)en 

de werktuigenberging beslaat een oppervlakte van circa 400 m2. Ten behoeve 

van deze ontwikkelingen worden de losstaande schuren gesloopt. 

 

In de toekomstige situatie wordt één extra inrit aan de reeds bestaande inrit-

ten toegevoegd. Dit ter verbetering van de ontsluiting van het perceel. 

 

In het kader van de nieuwe ontwikkeling is een landschappelijk inpassingsplan 

opgesteld (Aannemingsmij Hop; Landschappelijke inpassing nieuwbouw Vetker-

Grevelman VOF; februari 2010). 

Als uitgangspunt geldt dat het gehele bedrijf op een goede manier in de omge-

ving wordt ingepast. Daarnaast dienen de nieuwe beplantingselementen als 

compensatie van de landschappelijke waarden die verloren gaan door het plan-

voornemen. 

Aan de zuidwestzijde en oostzijde van het perceel worden eiken aangeplant 

ten behoeve van de een goede erfafscheiding, verankering van het nieuwe erf 

aan de Lutteresweg, afscherming van het bedrijf en het benadrukken van de 

historische lengterichting.  

Aan de voorzijde van het perceel wordt een passende, halfopen structuur van 

hagen en streekeigen bomen (of hoogstamfruit) gecreëerd. Het streven is om 

de aanwezige rode beuk beeldbepalend te laten worden op het erf. Om geen 

afbreuk te doen aan de aanwezige es met zijn hoogteverschillen, zullen de 

sleufsilo’s verdiept worden aangelegd.  

De inrichting zal er toe bijdragen dat het bedrijf niet beeldbepalend is in de 

omgeving, maar juist onderdeel is van het landschap. De navolgende figuur 

betreft een uitsnede van het inrichtingsplan. Het gehele inrichtingsplan is aan 

de bijlagen van dit bestemmingsplan gevoegd. 

 

GROEN- EN WATERSTRUC-

TUUR 

BEBOUWING 

INRITTEN 

GROEN- EN WATERSTRUC-

TUUR 
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L a n d s c h a p p e l i j k  i n p a s s i n g s p l a n  

 

 
S t r a a t b e e l d  n i e u w e  s i t u a t i e  
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V o o r g e v e l  t w e e d e  d i e n s t w o n i n g  
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4 J u r i d i s c h e  

v o r m g e v i n g  

4 . 1   

A l g e m e e n  

In dit hoofdstuk worden de regels van het voorliggende bestemmingsplan nader 

toegelicht. De regels zijn afgestemd op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en 

het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) die op 1 juli 2008 in werking zijn getre-

den. Dit betekent onder andere dat de termen voorschriften en vrijstelling 

worden vervangen door respectievelijk regels en ontheffing.  

 

Het Bro bevat een aantal onderdelen die verplicht moeten worden overgeno-

men in de regels van een bestemmingplan. Dit betreft: 

- de anti-dubbeltelbepaling; 

- het overgangsrecht. 

 

De Wro bevat een algemeen verbod om de gronden en bebouwing in strijd met 

het bestemmingsplan te gebruiken. Dit behoeft dus niet in de regels te worden 

opgenomen. Hetzelfde geldt voor de strafbepaling. Tevens is de uitsluiting van 

de aanvullende werking Bouwverordening niet meer opgenomen in de regels, 

aangezien wordt verwacht dat de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouw-

verordening worden geschrapt1. 

 

Het bestemmingsplan is overeenkomstig artikel 3.1.3 van het Bro vervat in een 

beschrijving van die bestemmingen, waarbij per bestemming het doel of de 

doeleinden worden aangegeven. 

Bij de opzet van de regels is aangesloten op de nieuwe wettelijke regelingen, 

namelijk de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening, die 

per juli 2008 in werking zijn getreden. Tevens sluiten de regels aan bij de 

nieuwe eisen conform de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 

(SVBP 2008). Dit heeft de volgende consequenties: 

- De strafbepaling en de algemene gebruiksbepalingen zijn niet langer 

opgenomen, aangezien dit in de nieuwe Wro (artikel 7.10) is geregeld. 

Wel is in het plan gebruikgemaakt van de mogelijkheid om specifieke 

gebruiksregels op te nemen. 

- De regels moeten worden gelezen in samenhang met de verbeelding. De 

verbeelding (voorheen plankaart) geeft op een zodanige wijze informa-

tie dat hierop kan worden afgelezen waar en hoe kan worden gebouwd. 

                                                   
1 De datum van het laten vervallen van deze bepalingen is nog niet bekend. 
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In de regels wordt deze informatie nader toegelicht, uitgewerkt en juri-

disch vastgelegd. 

 

De inleidende regels (begrippen en wijze van meten) sluiten aan bij de eisen 

van het nieuwe Bro. Dit geldt tevens voor de opzet van de algemene regels 

(anti-dubbeltelbepaling, algemene gebruiksregels, algemene ontheffingsregels) 

en het overgangsrecht. 

4 . 2   

B e s t e m m i n g  

Het plan kent de bestemming Agrarisch. Deze bestemming is bedoeld voor 

agrarische cultuurgrond en de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een 

grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. De gebouwen dienen binnen het 

bouwvlak te worden gebouwd en binnen het plangebied worden ten hoogste 

twee bedrijfswoningen toegelaten. Voor de afmetingen van de gebouwen zijn 

regels gegeven met betrekking tot de goot- en bouwhoogte en dergelijke. De 

bestemming kan worden gewijzigd ten behoeve van wonen. 

4 . 3   

A f s t e m m i n g  o p  a n d e r e  w e t t e n  e n  v e r -

o r d e n i n g e n  

P r o s t i t u t i e b e l e i d  

 

In het bestemmingsplan is aangegeven dat het bestemmingsplan zich verzet 

tegen het gebruik van de gronden als seksinrichting. 

 

Handhav i n g  

 

De gemeentelijke overheid is verantwoordelijk voor de handhaving van het 

bestemmingsplan. Het doel is om situaties die in strijd zijn met de regels te-

gen te gaan. Handhaving omvat verschillende activiteiten. Zo zal controle en 

toezicht moeten plaatsvinden om te constateren of er overtredingen bestaan. 

Vervolgens zal in veel gevallen worden getracht om door overleg met de be-

trokkene een einde te maken aan de overtreding. Als dit niet lukt, zullen spe-

cifieke handhavingsmiddelen worden toegepast, zoals bestuursdwang.  
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Het legaliseren van een overtreding of het gedogen van een overtreding valt 

niet onder handhaving2. Hierna wordt ingegaan op de instrumenten waarmee 

een gemeente handhavend kan optreden. Het handhavingsbeleid zal in verband 

met de recente gemeentelijke herindeling in de nieuwe organisatiestructuur 

verder worden ontwikkeld.  

 

P r ev en t i ev e  h andha v i n g  

 

Preventieve handhaving heeft als doel om op voorhand overtreding van het 

bestemmingsplan te voorkomen. Voor een doelmatige handhaving van een 

actueel bestemmingsplan dient aan een aantal (algemene) voorwaarden te 

worden voldaan. 

 

1. V o o r l i c h t i n g  

Duidelijkheid verschaffen over de inhoud en de doelstellingen van het 

bestemmingsplan. Hieraan zal in ieder geval via de inspraak over het be-

stemmingsplan inhoud worden gegeven.  

 

2. K l a c h t e n r e g i s t r a t i e  

Door toepassing van een (geautomatiseerd) klachtenregistratiesysteem 

kunnen de binnengekomen klachten worden geregistreerd. Bijvoorbeeld 

door het halfjaarlijks opstellen van een trendrapport, kan inzicht wor-

den verschaft over hoe vaak een bepaald soort klacht voorkomt. Door 

verbeteracties kunnen in de toekomst klachten worden voorkomen. 

 

3. T o e z i c h t  

Structurele controle in het veld heeft consequenties voor de inzet van 

personeel. Er zal tijd vrij moeten worden gemaakt voor regelmatige 

controles. In dit kader kan een afstemming tussen ruimtelijke ordenings- 

en milieucontroles mogelijk worden gemaakt door het geïntegreerd op-

stellen van een handhavingsprogramma. De buitendienstambtenaar 

dient herkenbaar te zijn, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van 

speciale kleding of een auto met logo van de gemeente. 

 

4. F i n a nc i ë l e  m a a t r e g e l e n  

Financiële maatregelen, zoals de verplichting extra legeskosten te beta-

len als pas achteraf een vergunning wordt aangevraagd, of het verbin-

den van legeskosten aan de afgifte van een gedoogbeschikking. 

 

                                                   
2 Legaliseren is het in overeenstemming brengen van de overtreding met de geldende regel-

geving. Legalisatie is mogelijk door vergunningverlening, het verlenen van een ontheffing of 

wijziging/herziening van het bestemmingsplan. Gedogen is het bewust afzien van handha-

ving. Het gedogen kan zowel expliciet geschieden in een schriftelijke gedoogbeschikking als 

impliciet in uitlatingen of gedragingen waaruit de overtreder kan afleiden dat wordt afge-

zien van handhaving. 
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5. H e l d e r e  l i j n  

Door een eenduidige lijn te brengen in de gedragingen van de gemeente 

kan het optreden tegen overtredingen gemakkelijker worden gemoti-

veerd. Er ontstaat meer draagvlak voor het bestemmingsplan, omdat op 

gelijke wijze tegen gelijke gevallen wordt opgetreden. 

 

Rep r e s s i ev e  h andh av i n g  

 

Handhaving kan plaatsvinden door publiekrechtelijk, privaatrechtelijk of straf-

rechtelijk optreden. Deze vormen van handhaving zijn repressief van karakter. 

Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente middelen heeft waarmee zij naleving 

kan afdwingen of tegen normafwijkend gedrag correctief kan optreden. De 

repressieve handhavingsmiddelen worden hierna kort beschreven. 

 

1. P u b l i e k r e c h t e l i j k e  h a n d ha v i n g  

Deze vorm van handhaving bestaat uit het toepassen van bestuursdwang 

of het opleggen van een dwangsom. Bestuursdwang omvat het doen 

wegnemen of herstellen van hetgeen in strijd is met de te handhaven 

regels of verplichtingen die uit de regels volgen. Dit houdt meestal in 

dat illegaal gebouwde bouwwerken worden afgebroken en illegaal ge-

bruik van gronden en opstallen wordt beëindigd. Het kan ook gaan om 

het beletten van een overtreding; in dat geval heeft een aanzegging tot 

bestuursdwang een preventieve werking. Voordat tot bestuursdwang 

wordt overgegaan, moet sprake zijn van een volledige belangenafweging 

van het belang van de overtreder tegen het openbare belang. 

 

2. P r i v a a t r e c h te l i j k e  h a n d ha v i n g  

Een overheidsorgaan kan slechts in bepaalde gevallen privaatrechtelijk 

optreden in geval van een overtreding van een bestemmingsplan. Bij de-

ze vorm van handhaving moet sprake zijn van een privaatrechtelijke re-

latie tussen de overheid en de burger. Dit kan het geval zijn doordat het 

overheidsorgaan eigenaar is van grond of gebouwen, als een privaat-

rechtelijke overeenkomst bestaat bij verkoop of erfpacht of als sprake is 

van een jegens de overheid onrechtmatige daad. Hierbij moet het be-

lang van een overheidsorgaan worden geschaad; het enkel overtreden 

van een voorschrift is niet voldoende. 

 

3. S t r a f r e c h t e l i j k  op t r e d e n  

De Wet ruimtelijke ordening bevat een algemeen verbod om de gronden 

en bebouwing in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken, zodat 

het bestemmingsplan niet langer een strafbaarstelling met daarbij beho-

rende strafmaxima bevat. 

Opsporingsambtenaren worden genoemd in de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening. Daarnaast zijn algemene opsporingsambtenaren van het 

Openbaar Ministerie (politie) bevoegd tot opsporing van strafbare fei-

ten. Het strafrecht wordt als laatste middel in handhaving gezien; het 

bestuursrechtelijk optreden heeft de voorkeur. 
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C o n v e na n t  ‘ D e  r u i m te  o p  o r d e ’  

De gemeente heeft het convenant ‘De ruimte op orde’ met de provincie Over-

ijssel ondertekend, waarbij de gemeente onder meer heeft aangegeven dat zij 

met een plan van aanpak komt om gestructureerde handhaving van bestem-

mingsplannen vorm te geven. 
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5 T o e t s  a a n  w e t -  e n  

r e g e l g e v i n g  

5 . 1   

M i l i e u z o n e r i n g  

Milieuaspecten worden weliswaar geregeld via de daartoe geëigende wetge-

ving, maar daar waar het de ruimtelijke ordening raakt, dient met deze aspec-

ten rekening te worden gehouden. Het gaat dan met name om de situering ten 

opzichte van milieuhinderlijke inrichtingen. Om te bepalen welke afstanden 

dienen te worden aangehouden, is de VNG-brochure 'Bedrijven en Milieuzone-

ring' (2009) geraadpleegd. In deze brochure staan richtafstanden van bedrijven 

tot bebouwing aangegeven. 

Bezien wordt of in de omgeving van het plangebied bedrijvigheid aanwezig is 

die met oog op de ontwikkelingen in het plangebied, beperkingen met zich 

meebrengt. 

 

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Hardenberg. In de 

brochure staan deze gebieden aangemerkt als 'gemengd gebied'. Hiervoor geldt 

dat kleinere richtafstanden mogen worden aangehouden.  

 

Bedrijfswoningen behorende bij agrarische bedrijven worden aangemerkt als 

geurgevoelige objecten. Dit niet ten opzichte van het agrarische bedrijf waar-

van de bedrijfswoning deel uitmaakt, maar wel ten opzichte van de nabijgele-

gen agrarische bedrijven. 

Aan De Lutteresweg 1 en 3 zijn agrarisch bedrijven gevestigd. Tussen agrari-

sche bedrijven (emissiepunt) en de gevel van geurgevoelige objecten dient, in 

het kader van milieuzonering, een minimale afstand van 50 m te worden aan-

gehouden (Wet geurhinder en Veehouderij).  

De afstanden tussen de tweede bedrijfswoning en het bedrijf aan de Lutteres-

weg 3 (onderdeel van het bedrijf Lutteresweg 4) is groter dan 50 m, waardoor 

geen belemmering optreedt voor de ontwikkeling. 

Op Lutteresweg 1 worden momenteel geen agrarische activiteiten uitgevoerd, 

waardoor geen belemmeringen optreden. De milieuvergunning staat de aanwe-

zigheid van dieren wel toe. 

 

Omgekeerd zorgt het agrarische bedrijf aan De Lutteresweg 4 niet voor be-

lemmeringen met oog op de omliggende agrarische bedrijven met bijbehoren-

de bedrijfswoningen. 

INLEIDING 

ONDERZOEK 
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5 . 2   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, 

met uitzondering van die wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur 

geldt en die wegen die deel uitmaken van een woonerf.  

Van belang is in dit verband de Lutteresweg. Deze weg kent een maximum 

snelheid van 80 km/uur. 

 

Buiten de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen 

die, gerekend vanuit de as van de weg, aan weerszijden van de weg in acht 

moet worden, 250 m. Daarmee ligt de locatie binnen de geluidszone van de 

Lutteresweg. 

 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en 

wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor woningen binnen een 

zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 48 dB (Wet geluid-

hinder 2006). Bij het voorbereiden van een plan dat geheel of gedeeltelijke 

betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en 

wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. 

Indien de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te boven gaat, 

kunnen, mits gemotiveerd, burgemeester en wethouders een hogere waarde 

vaststellen (artikel 83 van de Wet geluidhinder). 

 

Van de Lutteresweg zijn geen verkeersintensiteiten bekend. Met behulp van 

Standaard Rekenmethode I is daarom berekend bij welke verkeersintensiteit de 

geluidsbelasting van 48 dB aan de gevel wordt overschreden. Bij de berekenin-

gen is rekening gehouden met een aftrek van respectievelijk 2 dB op grond van 

artikel 110g van de Wet geluidhinder 2006. Daarnaast is berekend dat de 

nieuwbouwwoning op 24 m van de weg is gelegen (gemeten vanuit het hart van 

de weg). Ten slotte zijn de berekeningen uitgevoerd onder zogenaamde vrije-

veldcondities. Dat wil zeggen dat geen rekening is gehouden met de afscher-

ming van eventuele aanwezige bebouwing.  

 

Bij een verkeersintensiteit van meer dan 570 mvt/etmaal wordt de gevelbelas-

ting van 48 dB overschreden. Gelet op de functie van de Lutteresweg (ontslui-

ting van landbouwpercelen en enkele agrarische bedrijven) ligt het niet in de 

lijn der verwachting dat binnen de looptijd van dit bestemmingsplan de ver-

keersintensiteit op de Lutteresweg toeneemt tot meer dan 570 mvt/etmaal.  

In de zin van de Wet geluidhinder is derhalve geen sprake van geluidhinder. 

INLEIDING 

ZONEBREEDTE 

NORMEN 

BEREKENINGEN EN  

CONCLUSIES 
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5 . 3   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden.  

Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit 

moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ont-

wikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de 

normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.  

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Volkshuisvesting, Ruim-

telijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 au-

gustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm.  

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal 

programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toena-

me van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 

beschouwd.  

 

Indien de toename van het verkeer op de weg groter is dan ongeveer 

1.000 mvt/etmaal kan de grens van 3% (een toename van 1,2 µg/m3 NO2 of 

PM10) worden overschreden.  

Verwacht wordt dat de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied het aantal 

vervoersbewegingen per etmaal niet in deze mate doet toenemen. 

Het plan kan om deze reden worden beschouwd als een nibm-project. Een 

onderzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven. 

5 . 4   

B o d e m  

In het kader van de nieuwe ontwikkelingen ter plaatse van De Lutteresweg 4 te 

Lutten is in juli 2008 een verkennend bodemonderzoek verricht (Terra Agribu-

siness; Verkennend Bodemonderzoek locatie De Lutteresweg 4 te Lutten; 

21 juli 2008). Dit om de kwaliteit van de bodem te bepalen. 

NSL/NIBM 

ONDERZOEK 

INLEIDING 
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De resultaten van het verkennend bodemonderzoek staan in het navolgende 

weergegeven. 

 

Uit onderzoek naar de milieuhygiënische gesteldheid van de bodem is naar 

voren gekomen dat bij diverse metingen (bovengrondmengmonsters) geen 

verhogingen ten opzichte van de streefwaarde zijn opgetreden.  

Daarnaast is binnen een boordiepte van 5,0 m-mv geen grondwater aangetrof-

fen waardoor pijlbuis plaatsing achterwege is gebleven. Ook is er geen asbest 

aan de oppervlakte en in de boringen aangetroffen. Hierdoor is er geen grond-

monster op asbest geanalyseerd. 

 

Op basis van de bevindingen uit het verkennend bodemonderzoek wordt een 

nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

Er zijn geen milieuhygiënische bezwaren tegen de voorgenomen bouwplannen. 

 

Het gehele verkennend bodemonderzoek is als bijlage in dit bestemmingsplan 

opgenomen. 

5 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

5 . 5 . 1   

I n r i c h t i n g e n  

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer-

king getreden. Dit besluit richt zich primair op inrichtingen als bedoeld in de 

Wet milieubeheer. Deze inrichtingen brengen risico's met zich mee voor de in 

de omgeving gelegen risicogevoelige objecten. Een overzicht van de risicovolle 

inrichtingen die onder de werkingssfeer van het Bevi vallen, wordt gegeven in 

artikel 2 van het besluit.  

Het besluit onderscheidt twee categorieën risicogevoelige objecten, namelijk 

kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (Bevi artikel 1, lid 1, sub a en m). 

Dit onderscheid is gebaseerd op maatschappelijke opvattingen over de groepen 

mensen die in het bijzonder moeten worden beschermd en op gegevens als het 

aantal personen en de verblijfstijd van groepen mensen. 

Het besluit geeft waarden voor het risico dat toelaatbaar wordt geacht voor 

deze objecten. Hierbij worden twee vormen van risico onderscheiden. 

 

Allereerst het plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico wordt uitge-

drukt in de kans per jaar dat een persoon, die onafgebroken en onbeschermd 

op een plaats buiten een inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks 

gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting.  

Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven met de zogenoemde risicoaf-

standen. De belangrijkste hierbij zijn de 10-5-contour en de 10-6-contour. Hier-

bij wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare objecten en beperkt 

kwetsbare objecten.  

ONDERZOEK 

INLEIDING 
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Het Besluit externe veiligheid inrichtingen geeft voorschriften met betrekking 

tot de grens- en richtwaarden (risicoafstanden) waaraan de (beperkt) kwetsba-

re objecten dienen te voldoen. 

 

Naast het plaatsgebonden risico gaat het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

in op het groepsrisico en zijn verantwoordingsplicht. De normen voor het 

groepsrisico zijn geen harde normen.  

Het groepsrisico indiceert de kans per jaar dat in één keer een groep van een 

bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. Bij dit risico 

wordt dus rekening gehouden met personen die zich rond een risicovolle in-

richting bevinden: hoe meer mensen in de omgeving van de inrichting, des te 

groter het groepsrisico. 

Het groepsrisico is een toetsingswaarde waarin de kans op groepen slachtoffers 

is verwerkt. Het is gekoppeld aan personendichtheid binnen het invloedsgebied 

van een ongeval met gevaarlijke stoffen.  

 

Op 13 februari 2009 is het gewijzigde Bevi in werking getreden. Deze wijzigin-

gen betreffen een uitbreiding van de lijst met (beperkt) kwetsbare objecten en 

risicovolle inrichtingen. Ook is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in het Bevi 

doorgevoerd. 

 

Om te bepalen of in de nabijheid van het plangebied risicovolle inrichtingen 

liggen, is de risicokaart van de provincie Overijssel geraadpleegd. De navol-

gende kaart betreft een uitsnede van de risicokaart met daarop de ligging van 

het plangebied weergegeven. 

 

 
U i t s n e d e  r i s i c o k a a r t  m e t  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  

 

ONDERZOEK 
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De conclusie luidt dat in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle in-

richtingen aanwezig zijn die de nieuwe ontwikkelingen belemmeren. 

5 . 5 . 2   

V e r v o e r  v a n  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  

Voor wegen, hoofdvaarwegen en spoorwegen heeft het Rijk risicoatlassen op-

gesteld (2003 voor wegen en hoofdvaarwegen en 2001 voor spoorwegen). Hier-

in staan respectievelijk de risicoafstanden van de wegvakken, spoorwegen en 

vaarwegen berekend en benoemd. Dit zijn de risicoafstanden betreffende het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Bij wegen wordt ingegaan op de risicoafstanden langs wegvakken bij de Rijks- 

en provinciale wegen. De gemeentelijke wegen zijn hierin niet meegenomen. 

De atlas aangaande spoorwegen gaat in op de delen van spoorwegen waarbij 

risicoafstanden aanwezig zijn. Bij hoofdvaarwegen wordt naast de vaarwegen 

ook ingegaan op de havens en de bijbehorende risicoafstanden. 

Vanwege de verouderde gegevens die in deze risicoatlassen staan, is het van 

belang om voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van 

een risicovolle weg een nieuwe berekening te maken met de meest recente 

vervoersgegevens. In 2006/2007 zijn voor een aantal wegen uit de risicoatlas 

nieuwe tellingen verricht. 

 

Zoals bij inrichtingen het Bevi voorschriften geeft aangaande de omgang met 

externe veiligheid, zo geeft bij vervoer van gevaarlijke stoffen de circulaire 

'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' deze voorschriften. 

Deze circulaire sluit aan op de voorschriften die gelden voor inrichtingen. Net 

als bij het Bevi gelden bij transportroutes de afstanden van het plaatsgebon-

den risico als grens- en richtwaarde (in sommige gevallen echter op een iets 

andere manier dan bij het Bevi). Daarnaast geldt ook bij transport de oriënte-

rende waarde als indicatiemiddel van het groepsrisico. 

 

Momenteel is het Rijk bezig met het opstellen van nieuwe wetgeving rond 

transportroutes; het Besluit transportroutes externe veiligheid (Bevt). Dit be-

sluit gaat de huidige Circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen 

vervangen en treedt naar verwachting in de zomer van 2010 in werking. Het 

Bevt bevat de bepalingen uit het Bevi omtrent het plaatsgebonden risico en 

groepsrisico. Daarnaast wordt het Basisnet voor wegen, spoor en water opge-

steld. Dit Basisnet omvat alle rijkswegen met de bijbehorende (eventueel 

aanwezige) risicoafstanden. 

 

Het plangebied ligt aan de Lutteresweg. Over deze weg vindt geen tot weinig 

vervoer van gevaarlijke stoffen plaats, waardoor de nieuwe ontwikkelingen 

niet worden belemmerd. 

Daarnaast ligt op circa 2 km de provinciale weg N377 (Coevorderweg). Door 

deze grote afstand valt het plangebied buiten de invloedssfeer van deze weg. 

INLEIDING 

ONDERZOEK 
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5 . 5 . 3   

B u i s l e i d i n g e n  

Met betrekking tot externe veiligheid rond buisleidingen dient de circulaire 

'Zonering langs hogedrukaardgastransportleidingen'(1984) in acht te worden 

gehouden. In deze circulaire staat per type buisleiding de toetsings- en be-

bouwingsafstand gegeven. Het streven is om bij de realisatie van woonbebou-

wing en overige objecten de toetsingsafstanden aan te houden. In de circulaire 

staat omschreven wat onder deze bebouwing wordt gerekend. Reeds gesitu-

eerde bebouwing binnen de toetsingsafstanden kan blijven bestaan. 

Planologische, technische en economische belangen kunnen leiden tot het 

aanhouden van een kleinere afstand dan de toetsingsafstand. Hierbij dient 

echter ten minste te worden voldaan aan de geldende bebouwingsafstanden. 

 

Op dit moment is het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer bezig met het vernieuwen van het externe veiligheidsbeleid 

rondom aardgasleidingen (het Besluit externe veiligheid buisleidingen, Bevb). 

Deze nieuwe wetgeving en de bijbehorende nieuwe afstanden (voor het plaats-

gebonden risico en de grens van het invloedsgebied) zijn nog niet definitief 

vastgesteld. Door het RIVM wordt aangegeven dat voorlopig de afstanden die-

nen te worden gehanteerd, zoals vermeld in de circulaire uit 1984.  

Bij nieuwe ontwikkelingen nabij buisleidingen is het echter van belang te anti-

ciperen op de nieuwe wetgeving. De Gasunie kan worden ingeschakeld bij het 

berekenen van de plaatsgebonden risicocontouren en het groepsrisico. 

 

Na raadpleging van de risicokaart Overijssel is gebleken dat op circa 900 m en 

1.400 m van het plangebied buisleidingen van de Gasunie liggen. Vanwege de 

grote afstanden valt het plangebied buiten de invloedssfeer van deze buislei-

dingen. 

5 . 6   

A r c h e o l o g i e  

V e r d r a g  v a n  M a l t a  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee 

heeft de zorg voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekre-

gen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het 

verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de plan-

vorming, het behoud van archeologische waarden ter plaatse en de introductie 

van het zogenaamde 'veroorzakerprincipe'. Dit principe houdt in dat degene die 

de ingreep pleegt, verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of een be-

hoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden. 

In het kader van de nieuwe ontwikkeling en met oog op het bovenstaande is 

door bureau RAAP een archeologisch vooronderzoek op de locatie verricht 

(RAAP-notitie; Plangebied Lutteresweg 4 te Lutten, gemeente Hardenberg, 

INLEIDING 

ONDERZOEK 

INLEIDING 
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Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek; 

juli 2008). 

De resultaten van dit onderzoek staan in het navolgende vermeld. 

 

C o n c l u s i e s  

Uit het veldonderzoek blijkt dat het plangebied op een grondmorenenrug ligt. 

Door langdurige bemesting met plaggen en/of potstalmest heeft zich op deze 

hoge rug een plaggendek gevormd. Hieronder bevindt zich een dun dekzand-

pakket waarin plaatselijk restanten van een podzolbodem zijn bewaard. De 

aanwezigheid van archeologische indicatoren uit de negentiende en twintigste 

eeuw geven geen aanleiding om in het plangebied (intacte) archeologische 

resten te veronderstellen. 

 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten, in het bijzonder het feit dat geen 

aanwijzingen in de ondergrond zijn aangetroffen voor de aanwezigheid van 

archeologische resten, kan worden geconcludeerd dat bij de realisering van de 

plannen naar alle waarschijnlijkheid geen archeologische belangen in het ge-

ding zijn. 

 

A a n b e v e l i n g e n  

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt in het plangebied Lutter-

esweg in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch 

vervolgonderzoek aanbevolen. Vanuit archeologisch oogpunt kunnen de ge-

plande bodemingrepen zonder bezwaar worden uitgevoerd. Indien bij de uit-

voering van de werkzaamheden onverwacht archeologisch resten worden 

aangetroffen, dan is conform artikel 53 van de Wet op de archeologische mo-

numentenzorg 2007 aanmelding van de betreffende vondsten bij het bevoegd 

gezag (gemeente Hardenberg) verplicht. 

Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek kan contact op-

genomen worden met de gemeente Hardenberg. 

 

Het gehele archeologische onderzoek is als bijlage in dit bestemmingsplan 

opgenomen. 

5 . 7   

W a t e r  

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op ruim-

telijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen. Deze waterpara-

graaf doet verslag van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen 

van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie.  

Op 14 november 2008 is door de initiatiefnemer een verzoek om een waterad-

vies ingediend bij waterschap Velt en Vecht. De uitkomsten van het advies 

staan in het navolgende vermeld. 

 

ONDERZOEK 

INLEIDING 
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De volgende punten zijn bij het wateradvies in acht genomen. 

- Het totale verharde oppervlak toeneemt met meer dan 750 m2. 

- Er vinden bedrijfsmatige activiteiten plaats vinden waardoor het ver-

harde oppervlak verontreinigd kan raken. 

 

Naar aanleiding hiervan is ter plaatse, op 10 december 2008, een overleg ge-

weest tussen de initiatiefnemer, een afgevaardigde van Aannemingsmij HOP te 

De Krim en een afgevaardigde van het Waterschap Velt en Vecht. 

 

Door de toename van het verharde oppervlak betekent dit dat er ruimte voor 

waterberging op eigen terrein dient te worden ingericht. De hoeveelheid in te 

richten ruimte moet 10% van het bruto-oppervlak, uitgedrukt in kubieke me-

ters, beslaan. Aangezien het plangebied op een stuwwal ligt, is in het overleg 

afgesproken deze waterberging te realiseren in het weiland (laagst gelegen 

deel) aan de overzijde van de straat. Het weiland is in eigendom van de initia-

tiefnemer. 

 

Waar aandacht voor moet zijn, is dat het erf veegschoon is en dat het reinigen 

van trailers, vee en materialen op een aparte spoelplaats dient plaats te vin-

den. Het met mest- en voedingsstoffen verontreinigd (hemel)water mag niet 

rechtstreeks op het oppervlaktewater of riool worden geloosd. Het gaat hierbij 

vooral om artikel 5 en artikel 12 van het Lozingenbesluit Open Teelt en Vee-

houderij. 

 

Voor erfafspoelwater wordt gebruikgemaakt van een gescheiden rioolstelsel 

(first flush). Hiermee wordt voorkomen dat eventuele verontreinigingen, die 

ontstaan wanneer hemelwater op het erf in contact komt met compost, voer, 

voerresten, mest, perssappen en percolaat, rechtstreeks kunnen afstromen 

naar het oppervlaktewater. 

Uit de aangeleverde tekening blijkt dat in het koepad geen voorziening is ge-

tekend die verontreiniging naar oppervlaktewater voorkomt. In het overleg is 

afgesproken dat, bij de aanleg van het koepad, een voorziening zal worden 

geplaatst. 

 

Uit informatie van waterschap Velt en Vecht blijkt dat er in het gebied een 

vuilwaterriool ligt. Concreet betekent dit dat hierop alleen vuilwater (DWA) 

mag worden geloosd. 

 

Schoon hemelwater van daken kan rechtstreeks op het oppervlaktewater wor-

den geloosd. Om bodemverontreiniging tegen te gaan, is het wenselijk geen 

gebruik te maken van uitlogende (bouw-)materialen. 

In het kader van het plan zal het hemelwater via een buis onder de weg door, 

via een bestaande greppel, richting een te realiseren, passende wadi stromen. 

Er is hier reeds een verlaging aanwezig waar het water kan inzijgen. 

 

Wanneer voornoemde opmerkingen worden verwerkt in het onderhavige plan 

heeft waterschap Velt en Vecht geen bezwaar. 

ONDERZOEK 
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5 . 8   

E c o l o g i e  

In het kader van de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied is in december 

2008 een natuurtoets uitgevoerd (Aequator Groen & Ruimte b.v.; Natuurtoets 

uitbreiding melkveebedrijf Lutteresweg te Lutten; 3-12-2008). 

De resultaten van deze natuurtoets staan in het navolgende vermeld. 

 

B e s c h e r m d e  s o o r t e n  

Door de uitbreiding van het melkveebedrijf gaat potentieel broedgelegenheid 

voor (weide)vogels verloren. Er is in de omgeving alternatief gebied aanwezig. 

De bouwwerkzaamheden dienen buiten het broedseizoen aan te vangen om 

mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- 

en faunawet te voorkomen. In grote lijnen loopt het broedseizoen van half 

maart tot half juli, maar eventueel in de omgeving uitgevoerde jaarlijkse wei-

devogelinventarisaties kunnen daarover nauwkeurige informatie opleveren. 

 

Door het slopen van bestaande gebouwen worden mogelijk vleermuizen gedood 

en vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen vernietigd, wat strijdig is 

met de artikelen 9 en 11 van de Flora- en faunawet. 

Door het slopen van de bestaande gebouwen gaat mogelijk een verblijfplaats 

van de middelzwaar beschermde steenmarter verloren, wat eveneens strijdig 

is met de Flora- en faunawet. 

Om zekerheid te krijgen over de aan- of afwezigheid van vleermuizen en 

steenmarters dient aanvullend veldonderzoek te worden uitgevoerd. Indien 

tijdens dat veldonderzoek vleermuizen worden aangetroffen, dient een onthef-

fing op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd 

en dienen de werkzaamheden conform de in de ontheffing genoemde voor-

waarden te worden uitgevoerd.  

Indien geen vleermuizen en steenmarters worden aangetroffen, zijn de voor-

genomen werkzaamheden niet in strijd met de Flora- en faunawet. 

De procedure om het bestemmingsplan te wijzigen, kan worden voortgezet. 

Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden dient echter wel het eerder ge-

noemde onderzoek te worden uitgevoerd. 

 

Op 23-04-2009 is het plangebied bezocht en zijn de gebouwen onderzocht op 

het voorkomen van vleermuizen en steenmarters. Uit het onderzoek is naar 

voren gekomen dat deze zwaar beschermde soorten geen verblijfplaatsen heb-

ben in de te slopen bebouwing (BügelHajema Adviseurs; Notitie nader onder-

zoek steenmarter en vleermuizen Lutteresweg 4 te Lutten; 27-04-2009). 

De gehele notitie is in de bijlagen van het bestemmingsplan opgenomen. 

INLEIDING 

ONDERZOEK 
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B e s c h e r m d e  g e b i e d e n  

Er worden ten opzichte van beschermde gebieden geen conflicten verwacht 

met de Natuurbeschermingswet en de regelgeving omtrent de Ecologische 

Hoofdstructuur. 

 

De gehele Natuurtoets is eveneens in de bijlagen van het bestemmingsplan 

opgenomen. 
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6 E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

Het betreft hier een particulier initiatief waarvan de kosten door de initiatief-

nemer worden gedragen. 

Voor de andere kosten, zoals het inrichten van de openbare ruimte, moet in-

gevolge artikel 6.12 Wro een exploitatieplan worden opgesteld, tenzij het 

verhaal van deze kosten anderszins is verzekerd.  

In dit geval wordt tussen de gemeente en de initiatiefnemer een anterieure 

overeenkomst afgesloten waarin het kostenverhaal is geregeld.  

Hierdoor is het opstellen van een exploitatieplan voor dit bestemmingsplan 

niet nodig.  

 





 

  
115.38.01.20.00.toe - Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, partiële herziening 

De Lutteresweg 4 te Lutten - 4 juni 2010  
41 

7 I n s p r a a k  e n  

o v e r l e g  

Het onderhavige bestemmingsplan is voorgelegd aan verscheidene overlegpart-

ners. 

Aangegeven is dat in het plan geen elementen zitten die van rijksbelang en/of 

provinciaal belang zijn. 

Daarnaast heeft het Waterschap Velt en Vecht in zijn reactie laten weten dat 

de waterhuishoudkundige aspecten, zoals beschreven in het wateradvies d.d. 

19 december 2008, goed zijn verwoord in het bestemmingsplan. Het water-

schap heeft derhalve geen bezwaar tegen het plan. 

De reactie van het waterschap is bijgevoegd aan de bijlagen van dit bestem-

mingsplan. 

 





 

 

B i j l a g e n  







 

 

REKENBLAD SRM I (2006)REKENBLAD SRM I (2006)REKENBLAD SRM I (2006)REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Hardenberg    datum/tijd:

bestemmingsplan: Partiële herziening Lutteresweg 4 te Lutten    bestandsnaam: HaPhLu1.xls

situatie: Uitbreiding agrarisch bouwperceel Lutteresweg 4

jaar basisgegevens: nvt prognosejaar: 2020

waarneempunten

rijlijnnummer 1

intensiteit basisjaar 570 mvt

groeipercentage 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 570 mvt

periode Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 2,4 0,8 %

 Qlv 35,9 12,3 4,1 mvt/u

gemiddelde Qmv 2,8 1,0 0,3 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,1 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 39,9 13,7 4,6 mvt/u

 Vlv 80 km/u

snelheid       Vmv 70 km/u

 Vzv 70 km/u

 Vmr 80 km/u

waarneemhoogte Hw 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 -

wegdekverharding    DAB/referentiewegdek -

afstand obstakel 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 m

bodemfactor   b 0,80 -

afstand (schuin) r 24,3 m

afstand (hor.)   afstand (hor.)   afstand (hor.)   afstand (hor.)   dddd 24,024,024,024,0 mmmm
periode Dag Avond Nacht

emissie Elv 65,9 61,3 56,5 dB

 Emv 59,2 54,6 49,8 dB

 Ezv 58,3 53,7 48,9 dB

 Emr 0,0 0,0 0,0 dB

 Etotaal 67,3 62,7 57,9 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 dB

Cobstakel 0,0 dB

Creflectie 0,0 dB

Ctotaal 0,0 dB

demping Dafstand 13,9 dB

Dlucht 0,2 dB

Dbodem 2,9 dB

Dmeteo 0,6 dB

Dtotaal 17,6 dB

zichthoekcorrectie        N dB

periode Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 49,8 45,1 40,4 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 49,8 50,1 50,4 dB

Lden 50,0 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 2 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48484848 dBdBdBdB

Lutteresweg 4

11-03-09





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


