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HOOFDSTUK 1
1.1

INLEIDING

Aanleiding

Stoeterij de Hanenberghoeve (Hanenbergweg 45, Haaksbergen) fokt paarden van een zeer hoog
kwaliteitsniveau. Door de ontwikkelingen in de markt wordt de training van het fokproduct steeds
belangrijker. Om uiteenlopende redenen (nader beschreven in hoofdstuk 2) is het niet mogelijk om de
trainingspaarden afzonderlijk te huisvesten op de huidige locatie aan de Hanenbergweg 45.
Om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren is in 2006 een bestaande agrarische bedrijfslocatie aan de
Oude Enschedeseweg 31 aangekocht om hier de opfok en training van hengsten te huisvesten. De beoogde
trainingshal ter grootte van 869 m2 vormt hierin een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Naast de
trainingshal zijn tevens een stalgebouw (215 m2 met 8 stallen), kapschuur en buitenbak beoogd. De aanwezige
woning wordt ingezet om toezicht te houden op de kostbare dieren.
De realisatie van de rijhal is op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Verwezen wordt naar
paragraaf 1.3 waar dit nader beschreven wordt. Om de gewenste ontwikkeling te kunnen realiseren wordt
middels een omgevingsvergunning conform artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
eerste lid onder a, sub 3 afgeweken van het geldende bestemmingsplan.
Deze afwijking van het bestemmingsplan moet gemotiveerd worden met een ruimtelijke onderbouwing,
waarin wordt aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.
Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin.

1.2

Ligging van het projectgebied

Het plangebied is gelegen aan Oude Enschedeseweg 31 te Haaksbergen, in het buitengebied van de gemeente
Haaksbergen. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied met de rode stip ten opzichte van de kern
Haaksbergen en de directe omgeving weergegeven.

Figuur 1.1

Ligging van het plangebied ten opzichte van de kern Haaksbergen en omgeving (Bron: Opentopo)
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1.3

Planologische regiem

1.3.1

bestemmingsplan “Buitengebied”

In verband met de uitspraak1 van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State op 25 april 2015 is het
‘oude’ bestemmingsplan “Buitengebied” van toepassing op de projectlocatie. Dit bestemmingsplan is op 29
november 2000 vastgesteld door de gemeenteraad van Haaksbergen. Voor de locatie geldt de bestemming
‘Agrarisch cultuurgebied’ met de nadere aanduiding ‘agrarisch bedrijf 3’.

Figuur 1.2

Uitsnede plankaart bestemmingsplan “Buitengebied” (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

Ingevolge artikel 1, onder r, van de planvoorschriften werd onder "agrarisch bedrijf" verstaan: "een
veehouderij, akkerbouw- of tuinbouwbedrijf, waaronder begrepen een gebruiksgerichte paardenhouderij
(manege).
Ingevolge artikel 3 waren de op de kaart voor "Agrarisch cultuurgebied" aangewezen gronden bestemd voor
de uitoefening van het agrarisch bedrijf.
Ingevolge artikel 3, onderdeel B, mochten op de tot "Agrarisch cultuurgebied" bestemde gronden uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat gebouwen uitsluitend
gebouwd mochten worden ten dienste van het agrarisch bedrijf (nader op de kaart aangeduid met "agrarisch
bedrijf"), met dien verstande dat de oppervlakte van een bouwperceel ten behoeve van een "agrarisch bedrijf
3" ten hoogste 0,25 ha bedraagt.
Bij deze aanduiding geldt dat de bebouwing zoals die bestond op het tijdstip van de terinzagelegging van het
ontwerp van dat bestemmingsplan mag worden vermeerderd met maximaal 15%. Ten tijde van de
terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied” bedroeg de oppervlakte aan

1

201307903/1/R1
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bedrijfsbebouwing 370 m2. Deze oppervlakte mag uitgebreid worden met 15%. De maximale oppervlakte aan
bedrijfsbebouwing exclusief de bedrijfswoning bedraagt hiermee 425 m2. De trainingshal is voor wat betreft
bouwregels niet passend binnen deze maximaal toegestane oppervlaktemaat. Daarom wordt bij een
omgevingsvergunning afgeweken van het geldende bestemmingsplan.
1.3.2
bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Enschedeseweg 31”
Door de vernietiging van de bestemming ter plaatse van het perceel Oude Enschedeseweg 31 als gevolg van de
uitspraak 201307903/1/R1 ligt inmiddels het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële
herziening Oude Enschedeseweg 31” ter inzage. Dit voorgenoemde plan voorziet in een reparatie van de
bestemming ter plaatse met inachtneming van hetgeen in de uitspraak van de Afdeling is overwogen. De
locatie kent in dit (ontwerp) bestemmingsplan een agrarische bedrijfsbestemming.
Inmiddels is duidelijk dat de oppervlakte van de bedrijfsbebouwing ten tijde van de terinzagelegging van het
ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied' (vastgesteld d.d. 29 november 2000) 370 m 2 bedroeg. Deze
oppervlakte mag uitgebreid worden met 15%. De maximale oppervlakte aan bedrijfsbebouwing exclusief de
bedrijfswoning is in het bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen,partiële herziening Oude
Enschedeseweg 31” gelimiteerd tot 425 m2. Hierbinnen passen de bouw van een kapschuur, paardenstalling
en berging conform de ingediende Wabo-aanvraag van 26 januari 2016. De realisering van een overdekte
trainingshal is binnen dit ontwerpbestemmingsplan niet mogelijk (artikel 3.1. onder j).

1.4

Eisen aan een ruimtelijke onderbouwing

Een op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 Wabo gebaseerde zelfstandige instructie voor de inhoud en
inrichting van deze ruimtelijke onderbouwing ontbreekt in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Artikel 5.20 van
het Besluit omgevingsrecht (Bor) verklaart voor de inhoud van het besluit de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1,
eerste lid, van het Bro van overeenkomstige toepassing. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing belicht alle
relevante aspecten vanuit de ruimtelijke ordening en toont aan dat voorliggend project in overeenstemming is
met een goede ruimtelijke ordening. Hieronder is verwoordt waaraan een ruimtelijke onderbouwing moet
voldoen. In een goede ruimtelijke onderbouwing zijn neergelegd:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

een verantwoording van de gemaakte keuzen;
een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de
waterhuishouding; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 5;
de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 7;
de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte
onderzoek; verwezen wordt naar de gehele ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat met alle
relevante feiten en af te wegen belangen rekening is gehouden;
een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding
zijn betrokken; het ontwerpbesluit wordt voor een ieder ter inzage gelegd. Er wordt gelegenheid
geboden om zienswijzen in te dienen;
de inzichten over de economische uitvoerbaarheid van het plan; Verwezen wordt naar hoofdstuk 6.

Voor zover bij het project geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt
opgesteld, waarin de hierna volgende onderdelen zijn beschreven, worden in de ruimtelijke onderbouwing ten
minste neergelegd:
7.
8.

9.

een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten
rekening is gehouden; Verwezen wordt naar paragraaf 4.8.
voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden
van de in het besluit begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied; In hoofdstuk
4 en 5 is aandacht besteed aan relevante aspecten;
een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde
milieukwaliteitseisen bij het besluit zijn betrokken; het betreffende hoofdstuk 5 van de Wet
milieubeheer heeft betrekking op luchtkwaliteitseisen. Dit wordt beschreven in paragraaf 4.3.
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1.5

Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige en de gewenste situatie gegeven.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het rijk, de provincie en de
gemeente Haaksbergen beschreven.
In hoofdstuk 4 passeren de relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue.
In hoofdstuk 5 wordt er in gegaan op het aspect water.
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het project.
Hoofdstuk 7 gaat in op het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro.
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HOOFDSTUK 2

HUIDIGE EN GEWENSTE SITUATIE

2.1

Huidige situatie

2.1.1

Landschappelijke aspecten

De omgeving van het projectgebied kan worden getypeerd als een jong ontginningslandschap. Kenmerkend
voor het jonge heide- en broekontginningslandschap waren oorspronkelijk de grote oppervlakte aan –
voormalige – natte en droge heidegronden. Deze waren functioneel verbonden met het essen- en oude
hoevenlandschap; hier werd geweid en werden de plaggen gestoken voor in de stal; in de stal bemeste
plaggen dienden als structuurverbeteraar en bemesting voor de akkergronden op de essen. Ten opzichte van
omliggend essen- en hoevenlandschap zijn de landbouwontginningen relatief grote open ruimtes, deels
omzoomd door boscomplex. Erven liggen als blokken aan de weg geschakeld. Wegen zijn lanen met lange
rechtstanden. Vaak zijn het 'inbreidings'landschappen met rommelige driehoekstructuren als resultaat.
2.1.2

Beschrijving projectgebied en omgeving

Het projectgebied bevindt zich aan de Oude Enschedeseweg 31 te Haaksbergen. De ruimtelijke structuur in de
omgeving van het projectgebied wordt voornamelijk bepaald door de lineaire, rechtlijnige structuren die
voortkomen uit de ontginningsgeschiedenis van het gebied. Met name de Oude Enschedeseweg is een
belangrijke ruimtelijke structuurdrager. De functionele structuur wordt bepaald door verspreid liggende
woonerven en agrarische cultuurgronden.
De bedrijfslocatie wordt ontsloten op de Oude Enschedeseweg en wordt begrensd door een houtwal aan de
noordwestzijde en agrarische cultuurgronden aan de overige zijden. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing
heeft enkel betrekking op de trainingshal. De gronden waar de trainingshal beoogd is, zijn onbebouwd en in
gebruik als grasland.

Figuur 2.1

2.1.3

Luchtfoto’s projectgebied en omgeving (Bron: Atlas van Overijssel)

Beschrijving Stoeterij de Hanenberghoeve

Stoeterij de Hanenberghoeve is gelegen op het NSW-landgoed “Hanenberghoeve” (Hanenbergweg 45). Het
landgoed is gesitueerd in het buitengebied van Haaksbergen en bestaat uit een bosperceel, weiland en erf. Op
de stoeterij worden in hoofdzaak Friese paarden gefokt. Het bedrijf beschikt over 12 fokmerries met een
goede afstamming. Alle merries beschikken over een zgn. “vol papier”. Dit houdt in dat de merrie, evenals de 2
voorgaande generaties in de moederlijn, het predicaat “ster” hebben verkregen. Daarnaast hebben drie
merries het predicaat “Preferent”. Van deze fokmerries worden dan ook bijzonder goede fokproducten
verkregen. Deze worden opgefokt, zadelmak gemaakt, getraind en vervolgens verkocht. Deze verkoop gaat
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veelal via het eigen netwerk van de eigenaar, naar het buitenland. Er zijn regelmatig verkoopresultaten in
Mexico en in de Verenigde Staten van Amerika. Ook naar Turkije worden de paarden geëxporteerd. Voor het
verkrijgen van een predicaat worden de paarden op keuringen aangeboden. Hierbij gaat het bij de merries, in
de eerste plaats, om het verkrijgen van het “ster predicaat”. De hengsten gaan naar de keuring met als
uiteindelijk doel een goedkeuring als dekhengst te verkrijgen. Het bedrijf wenst haar bedrijfsvoering verder te
professionaliseren. Om uiteenlopende redenen is dat op de huidige locatie aan de Hanenbergweg 45 te
Haaksbergen niet wenselijk/mogelijk. De noodzaak tot verdeling van de bedrijfsactiviteiten wordt in paragraaf
2.2. nader beschreven.

2.2

Gewenste situatie

2.2.1

Noodzaak trainingshal

In de afgelopen decennia heeft het paard een evolutie doorgemaakt van klassiek trekpaard naar modern
rijpaard. Circa 15 jaar geleden was het nog bijzonder ongewoon een Fries paard in de dressuurwedstrijden uit
te brengen. Tegenwoordig lopen de Friezen net als de KWPN paarden op het hoogste nationale niveau. De
stoeterij gaat zich naast de Friese fokkerij ook weer meer richten op de KWPN paardenfokkerij. De
initiatiefnemer heeft in het verleden KWPN paarden gefokt en gaat deze kennis weer gebruiken en inbrengen.
Daarmee ontstaat er een bredere spreiding van risico’s. Dit omdat de prijsontwikkeling van de Friese paarden
anders ligt dan die van KWPN paarden.
In de hedendaagse fokkerij gaat het niet alleen om goed fokmateriaal (fokmerries en dekhengsten) en om
kennis en ervaring om de goede fokcombinaties te maken. Maar ook selectie en training gaan steeds meer de
bedrijfsvoering beheersen. De fokkers staan voor de vraag welke paarden ze aan moeten houden en trainen.
Vervolgens moeten ze beslissen of ze het paard inzetten in de fokkerij (met als doel een nog beter veulen te
fokken) of om het te verkopen. In de bedrijfsvoering betekent dit dat de paarden zowel voorbereid worden op
keuringen alsook zadelmak worden gemaakt en door ervaren ruiters worden getraind. Een goede trainingshal
is hierin een absolute must. Inherent aan de paardenhouderij dient er een trainingsaccommodatie beschikbaar
te zijn. In de praktijk, vooral ook gestuurd door een zeer slechte winter (waarbij er gedurende drie maanden,
door vorst en sneeuwval) niet getraind kan worden, kan een binnen rijhal niet gemist worden bij de training en
africhting van zelfgefokte paarden. Een rijhal kan vorstvrij gehouden worden en derhalve ook in de
wintermaanden ingezet worden om de jonge dieren hun beweging te geven. De dagelijks beweging van jonge
paarden is onontbeerlijk bij de ontwikkeling van een gezond sportpaard. Niet alleen is de overdekte
trainingsruimte dus noodzakelijk voor een stukje continuïteit van de bedrijfsvoering, maar ook vanuit
dierwelzijn technische aspecten.
Continuïteit en optimalisatie van de bedrijfsvoering vormt een belangrijke schakel in de exploitatie. Juist in de
wintermaand kan de aandacht liggen bij de training van de paarden. De zomermaanden staan nu eenmaal
meer in het teken van de geboorte van de veulens en de deelname hiervan aan veulenkeuringen en
veulenveilingen. Het noodgedwongen langdurig onderbreken van de training van de paarden zal de
uiteindelijke bedrijfsvoering niet ten goede komen. Het paard moet immers langer aangehouden worden en er
zullen meer kosten gemaakt moeten worden. De initiatiefnemer heeft de afweging gemaakt om verder te
investeren in een goede trainingsaccommodatie waardoor het gehele jaar door getraind kan worden, en
goede training van de paarden kan worden gegarandeerd. De realisatie van een trainingshal is op de locatie
Hanenbergweg 45 te Haaksbergen echter niet mogelijk.
2.2.2

Trainingshal op de locatie Hanenbergweg niet mogelijk

Het NSW-landgoed aan de Hanenbergweg is gezien haar status beperkt uit te breiden ten behoeve van
bedrijfsmatige activiteiten. Ook zal op middellange termijn de nieuwe provinciale weg N18 worden aangelegd,
waarbij het tracé zal lopen over een nu bij het bedrijf behorend perceel van 2.37 ha. Daarnaast bestaat er een
sterke wens de hengsten apart van de merries te huisvesten. Veterinair is het niet gewenst om de fokmerries
in dezelfde ruimte als de hengsten onder te brengen. Dit vanwege de mogelijkheid van insleep van ziekten. De
hengsten worden immers regelmatig meegenomen naar concoursen ter verbetering van de
waardeontwikkeling. Maar ook vanwege het feit dat het voor de opfokpaarden en fokmerries beter is een
koude stal te hebben en voor de hengsten in training een verwarmde stal, meer gewenst is.
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De stalling op de locatie Veldmaterstraat 5 is per 2008 komen te vervallen en de daar gestalde paarden zijn
ondergebracht op de Hanenberghoeve. Door het gebrek aan stallen is het daar al geruime tijd niet mogelijk om
veulens te fokken. Het was de bedoeling om de oudere merries zonder veulen in schuilstallen aan de
Elderingweg te stallen, maar voor de oprichting hiervan heeft de gemeente geen vergunning verleend.
Daarom heeft initiatiefnemer in 2006 de agrarische bedrijfslocatie aan de Oude Enschedeseweg 31 aangekocht
met als insteek hier de hengsten afzonderlijk te huisvesten en te trainen, waarbij de trainingshal een essentieel
onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering van Stoeterij de Morgenster.
2.2.3

Stoeterij de Morgenster

In de beoogde situatie worden de hengsten vanaf 2,5 jaar aan de Oude Enschedeseweg gehuisvest. De jongere
paarden zullen ter plaatse beweid worden maar in de winterperiode op het moederbedrijf verblijven in een
groepsstal. Iedere jaargang is het mogelijk 2 á 3 hengsten te fokken, mits er voldoende stallen aanwezig zijn.
Het inscharen (gezamenlijk beweiden) van de hengsten vindt plaats vanaf 1½ jarige leeftijd. Op de locatie
worden de hengsten op 2,5 jarige leeftijd keuringsklaar gemaakt. Dit is nodig om ze voor te bereiden op de
belangrijke hengstenkeuringen. Gedurende een aantal dagen worden de jonge hengsten hier beoordeeld of ze
geschikt zijn om ingezet te worden als dekhengst. Voor ster- en goedgekeurde hengsten bestaat internationaal
veel belangstelling. Dit vanwege een behoefte aan nieuw bloed in de fokprogramma’s. Na de keuring krijgen
de hengsten een vervolgprogramma waarin worden getraind om uit te komen in wedstrijden en/of shows.
Voor een goedgekeurde hengst is het uitkomen in de wedstrijdsport een vereiste om zijn kwaliteiten te
bewijzen. De paarden op dit bedrijf kunnen worden doorgetraind tot vijfjarige leeftijd. Indien ze voldoende
beleerd zijn om succesvol te kunnen worden verkocht (tegen de beste opbrengst) verlaten ze pas het bedrijf.
Het keuringsklaar maken en trainen en africhting van paarden vergt ervaring, kennis en veelal een behoorlijke
dosis doorzettingsvermogen. Op stal de Morgenster wordt ook bewust gekozen het paard de tijd te geven zich
te ontwikkelen. Een paard wordt soms 2 en zelfs 3 jaar doorgetraind.
2.2.4

Bouwplan en landschappelijke inpassing

De trainingshal is circa 869 m2 groot (41 meter lang en 21.2 meter breed) en ongeveer 8 meter hoog. Deze
afmetingen zijn noodzakelijk om de hengsten goed te kunnen trainen. De goot- en nokhoogte zijn niet
dusdanig dan er een onevenredig groot bouwvolume in het landschap ontstaat. De goot- en nokhoogte zijn
kleiner dan een doorsnee rundveestal. De trainingshal wordt op korte afstand gesitueerd tussen de beoogde
stallen en kapschuur, zodat sprake blijft van een compact erfensemble. De bebouwing komt hiermee op de
plek van de oude stallen. De bebouwing wordt zodanig ingepast dat het zicht op de nieuwe bebouwing achter
de bestaande boerderij wordt onttrokken met veel groen, zodat de impact van de bebouwing op het
landschap zoveel mogelijk beperkt wordt.
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Figuur 2.2

Bouwplan (Bron: initiatiefnemer

Houtwallen en laanbomen
Een aantal nieuwe houtwallen versterkt de karakteristieken van het jonge ontginningslandschap. De struiken
bestaan uit streekeigen soorten zoals zomereik, berk, lijsterbes, Gelderse roos en vuilboom. Langs de toerit
komt een laan van appel- (3x) en perenbomen (4x).
Solitaire bomen en een boomgroep
‘Sierlijke’ solitaire bomen en een boomgroep geven het erf extra karakter. Soorten als, kastanje, linde, beuk,
walnoot zijn passend.
Haag
De bescheiden tuin voor de boerderij is omsloten door een groene haag. De haag zorgt voor een goede
overgang van tuin naar paardenweide. Voor de stallen is eveneens een haag gesitueerd, als duidelijke grens
tussen stallen en weiland.
Weide
Het overige erf is ingericht als paardenweide. De weiden zijn omheind door houten hekwerken en de
schuurmuur.
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Figuur 2.3

2.2.5

Landschappelijke inpassing (Bron: Eelerwoude)

Verkeer en parkeren

2.2.5.1 Verkeer
De locatie wordt ontsloten via de Oude Enschedeseweg, waarbij gebruik wordt gemaakt van een bestaande inen uitrit. De realisatie van de trainingshal leidt niet tot extra verkeersbewegingen ten opzichte van hetgeen
planologisch al mogelijk is c.q. vergund is. De trainingshal zal gebruikt worden ten behoeve van de ter plaatse
aanwezige paarden. Er worden in hoofdzaak handelingen aan en/of met paarden verricht die primair gericht
zijn op het voortbrengen, africhten en trainen en verhandelen van paarden voor eigen gebruik. Er is niet tot
nauwelijks sprake van bezoekers. De ontwikkeling van de trainingshal brengt geen dusdanige verkeersdruk
met zich mee dat de verkeerssituatie of verkeersveiligheid in het geding is.
2.2.5.2 Parkeren
Net zoals in de vorige paragraaf is geconstateerd, wordt de trainingshal gebruikt voor het africhten en trainen
en verhandelen van paarden voor eigen gebruik. Er is niet tot nauwelijks sprake van bezoekers waardoor extra
parkeervoorzieningen getroffen moeten worden. Afgezien daarvan is er voldoende ruimte beschikbaar om
eventuele auto’s te kunnen parkeren. Geconcludeerd kan worden dat het aspect ‘parkeren’ geen belemmering
vormt voor de uitvoerbaarheid.
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2.2.5.3 Conclusie
Gelet op vorenstaande zijn er vanuit verkeerskundig oogpunt geen belemmeringen en is er sprake van een
verkeerskundig aanvaardbaar plan.
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HOOFDSTUK 3

BELEIDSKADER

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

3.1.1.1 Algemeen
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
3.1.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking
In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012
als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Doel van de ladder voor
duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in
stedelijke gebieden. Hierbij dient de behoefte aan een stedelijke ontwikkeling te worden aangetoond.
3.1.2

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid

Het rijksbeleid laat zich niet specifiek uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen. Het initiatief raakt geen
rijksbelangen zoals opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
De afwijking waarvoor wordt afgeweken van het bestemmingsplan is kleinschalig en niet aan te merken als
een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’, waardoor de ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing is.
Daarom wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.

3.2

Provinciaal beleid

Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de Omgevingsvisie
Overijssel, welke is verankerd in de Omgevingsverordening.
3.2.1

Uitgangspunten van de Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van
Overijssel. In 2009 is de Omgevingsvisie en -verordening 2009 vastgesteld. Naar aanleiding van monitoring en
evaluaties is de Omgevingsvisie en -verordening op onderdelen geactualiseerd. De Actualisatie Omgevingsvisie
en -verordening is op 3 juli 2013 vastgesteld door Provinciale Staten en is op 1 september 2013 in werking
getreden.
Leidende thema’s voor de Omgevingsvisie zijn:



Duurzaamheid;
Ruimtelijke kwaliteit.

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



door meer aandacht voor herstructurering wordt ingezet op een breed spectrum aan woon-, werk- en
mixmilieu’s; dorpen en steden worden gestimuleerd hun eigen kleur te ontwikkelen;
investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en
doorstroming centraal staan;
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3.2.2

zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik; deze methode gaat ervan uit dat eerst het gebruik van de ruimte
wordt geoptimaliseerd, dan de mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik wordt onderzocht en dan
pas de mogelijkheid om het ruimtegebruik uit te breiden, wordt bekeken;
ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken en keuzes voor duurzaamheid.
Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er
daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat
wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze
instrumenten is bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie
een realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren.
Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de
Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt
ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de
Omgevingsvisie juridisch geborgd is.
3.2.3

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de
Omgevingsvisie Overijssel geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke
omgeving.
Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is
gebaseerd op drie niveaus, te weten:
1.
2.
3.

generieke beleidskeuzes;
ontwikkelingsperspectieven;
gebiedskenmerken.

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.
3.2.3.1 Generieke beleidskeuzes
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk
zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt
in deze fase de zgn. ‘SER-ladder’ gehanteerd. Deze komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaande
bebouwing en herstructurering worden benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden.
Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor
externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en
archeologische waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van
Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones etc. De
generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend.
3.2.3.2 Ontwikkelingsperspectieven
Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke
ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie
is een spectrum van zes ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met
dit spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- en
kwaliteitsambities.
De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar
generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de
ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en bieden de nodige
flexibiliteit voor de toekomst.
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3.2.3.3 Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap,
stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. Het is de vraag ‘hoe’ een ontwikkeling invulling krijgt.
Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en
er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden.
Figuur 3.1 geeft dit schematisch weer.

Figuur 3.1

3.2.4

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel ontstaat
globaal het volgende beeld.
3.2.4.1 Generieke beleidskeuzes
Artikel 2.1.4: Principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in andere dan stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag
door bouwen en verharden leggen op de groene omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:



dat (her)benutting van bestaande bebouwing in de groene omgeving in redelijkheid niet mogelijk is;
dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal zijn benut.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.4 van de Omgevingsverordening Overijssel
De principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik zijn een variant op de SER-ladder ten behoeve van de
toepassing binnen de groene omgeving. In hoofdstuk 2 is beschreven dat de realisatie van een trainingshal op
de locatie aan de Hanenberghoeve (Hanenbergweg 45, Haaksbergen) niet mogelijk/wenselijk is om
uiteenlopende redenen. Ook is geen bestaande bebouwing beschikbaar die geschikt gemaakt kan worden als
trainingshal. Een verdere combinatie van functies aan de Hanenbergweg is daarom ongewenst. Daarom is in
voorliggend geval gekozen voor het herbenutten van een bestaand en als zodanig bestemd agrarisch erf. De
trainingshal wordt samen met de kapschuur en stallen gesitueerd achter de bedrijfswoning. De bebouwing
komt op de plek van de oude stallen waardoor sprake blijft van een compact erfensemble. De bebouwing
wordt zodanig ingekapseld in het groen, dat zicht op de bebouwing zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken
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wordt. Samenvattend wordt geconcludeerd dat in voldoende mate rekening is gehouden met de principes van
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.
Artikel 2.1.5, lid 1: Ruimtelijke kwaliteit
In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de
geldende gebiedskenmerken.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.5, lid 1 van de Omgevingsverordening Overijssel
Zoals blijkt uit de planbeschrijving in hoofdstuk 3 wordt de locatie landschappelijk goed ingepast.
Kortheidshalve wordt hier naar verwezen. De beplantingskeuze en de locatie van de aanplant is mede
gebaseerd op de geldende gebiedskenmerken, één en ander blijkt onder meer uit het vervolg van dit
hoofdstuk. Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten
ontwikkeling in overeenstemming is met artikel 2.1.5, lid 1 van de Omgevingsverordening Overijssel.
3.2.4.2 Ontwikkelingsperspectieven
Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief ‘Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte –
mixlandschap’. In figuur 3.2 is een uitsnede van de perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie
opgenomen.

Figuur 3.2

Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

‘Buitengebied - accent veelzijdige gebruiksruimte/ mixlandschap’
Gebieden, aangewezen als ‘Buitengebied - accent veelzijdige gebruiksruimte/mixlandschap’ zijn bedoeld voor
gespecialiseerde landbouw, mengvormen van landbouw- recreatie-zorg, landbouw- natuur en landbouwwater, bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus, die de karakteristieke gevarieerde opbouw van het
cultuurlandschappen in deze gebieden versterken.
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Toetsing van het initiatief aan het 'Ontwikkelingsperspectief'
In gebieden, aangewezen als ‘Buitengebied - accent veelzijdige gebruiksruimte/mixlandschap’ is agrarische
bedrijvigheid – waar de stoeterij onder valt - een veel voorkomende en geaccepteerde functie. Daarnaast
wordt gelijktijdig ook een ruimtelijke kwaliteit van de locatie aanzienlijk verbeterd door het zorgvuldig
landschappelijk inpassen van het geheel. Met de ontwikkeling wordt de sociaal-economische vitaliteit van het
buitengebied versterkt. De ontwikkelingsperspectieven staan de ontwikkeling niet in de weg.
3.2.4.3 Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (Natuurlijke laag, Laag van het agrarisch-cultuurlandschap,
Stedelijke laag en Lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. De ‘Stedelijke laag’ en de ‘Lust- en leisurelaag’ worden buiten beschouwing gelaten, omdat
vanuit deze lagen geen bijzondere eigenschappen ter plaatse van het plangebied aanwezig zijn.
1.

De ‘Natuurlijke laag’

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze vormen de basis
voor het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op de
natuurlijke laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer mede beeldbepalend
worden. Ook in steden en dorpen bij voorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en
dorp.
Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Natuurlijke laag’ aangeduid met het gebiedstype
‘Dekzandvlakte en ruggen’. In figuur 3.3 is dat aangegeven.

Figuur 3.3

Natuurlijke laag (Bron: Provincie Overijssel)

‘Dekzandvlakte en ruggen’
In deze gebieden is er afwisseling van opgewaaide ruggen en uitgesleten beekdalen. De daarbij horende
hoogteverschillen kenmerken de dekzandvlaktes van Overijssel. In het geval dat er ontwikkelingen plaats
vinden, dan moeten deze bijdragen aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en
het watersysteem.
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Toetsing van het initiatief aan de 'Natuurlijke laag'
Op deze locatie zijn de kenmerken van het oorspronkelijke landschap nauwelijks meer waarneembaar. Dit
komt hoofdzakelijk doordat het gebied in cultuur is gebracht ten behoeve van de landbouw. Voor een nadere
toelichting op de landschappelijke investeringen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Opgemerkt wordt dat bij
de nieuwe invulling streekeigen soorten worden gebruikt. Hier wordt geconcludeerd dat het initiatief goed
aansluit bij de gebiedskenmerken van de ‘Natuurlijke laag’.
2.

De ‘Laag van het agrarische cultuurlandschap’

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke omstandigheden
en die ten nutte maakt. Hierbij hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. Wel zijn we ze in de
loop van de tijd gaan waarderen om hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral herkenbaarheid, contrast en
afwisseling worden gewaardeerd. De ambitie is gericht op het voortbouwen aan de kenmerkende structuren
van de agrarische cultuurlandschappen door óf versterking óf behoud óf ontwikkeling of een combinatie
hiervan.
De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap’ aangeduid met het
gebiedstype ‘Oude Hoevenlandschap’ en ‘Jonge heide en broekontginningslandschap’. In figuur 3.4 wordt dit
weergegeven.

Figuur 3.4

Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Overijssel)

‘Oude hoevenlandschap’
Het Oude Hoevenlandschap betreft een landschap met verspreide erven. Het werd ontwikkeld nadat de
complexen met de grote essen ‘bezet’ waren. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden
ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat de zelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer
kleinschalige, meer individuele en jongere variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de
natuurlijke ondergrond. Het landschap is contrastrijk met veel variatie op de korte afstand. Als ontwikkelingen
plaats vinden in het oude hoevenlandschap, dan dragen deze bij aan behoud en accentuering van de dragende
structuren (groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap, en aan de samenhang en de
karakteristieke verschillen tussen de landschapselementen.
‘Jonge heide- en broekontginningslandschap’
Kenmerkend voor het jonge heide- en broekontginningslandschap waren oorspronkelijk de grote oppervlakte
aan – voormalige – natte en droge heidegronden. Deze waren functioneel verbonden met het essen- en oude
hoevenlandschap; hier werd geweid en werden de plaggen gestoken voor in de stal; in de stal bemeste
plaggen dienden als structuurverbeteraar en bemesting voor de akkergronden op de essen. Ten opzichte van
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omliggend essen- en hoevenlandschap zijn de landbouwontginningen relatief grote open ruimtes, deels
omzoomd door boscomplex. Erven liggen als blokken aan de weg geschakeld. Wegen zijn lanen met lange
rechtstanden. Vaak zijn het 'inbreidings'landschappen met rommelige driehoekstructuren als resultaat. Als
ontwikkelingen plaats vinden in de agrarische ontginningslandschappen, dan dragen deze bij aan behoud en
versterking van de dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en ontginningslinten met
erven en de kenmerkende ruimtematen.
Toetsing van het initiatief aan de ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap’
Het geheel wordt op een landschappelijk verantwoorde wijze ingepast in het landschap. Voor een nadere
toelichting op de landschappelijke inpassingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Met name het jonge
ontginningslandschap is ter plaatse goed herkenbaar. Kenmerkend voor dit landschap zijn de open ruimtes. In
een dergelijk landschap is de beoogde rijhal zowel qua functie als ruimtebeslag goed inpasbaar. De
ontwikkeling is in overeenstemming met de gebiedskenmerken van de ‘Laag van het agrarisch
cultuurlandschap’.
3.2.5

Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

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

3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1

Structuurvisie 2030, Haaksbergen: groenste dorp van Twente

3.3.1.1 Inleiding
De gemeenteraad van Haaksbergen heeft op 5 maart 2014 de ‘Structuurvisie 2030, Haaksbergen: groenste
dorp van Twente’ gewijzigd vastgesteld. De structuurvisie is een toetsingskader voor ruimtelijke
ontwikkelingen binnen de gemeente Haaksbergen voor de periode tot 2020 en geeft een doorkijk naar 2030.
De visie geeft aan hoe de gemeente omgaat met de thema’s infrastructuur, platteland, economie, wonen en
duurzaamheid.
Er zijn voor de komende jaren negen ambities opgenomen:










Verbeteren van de relatie en verzachten van de overgangen tussen dorp en buitengebied.
Een sfeervol groen centrum met de Markt als stralend middelpunt.
Stimuleren van een gezonde plattelandseconomie en op peil houden van de ecologische en
cultuurhistorische kwaliteiten van het buitengebied.
Versterken van de cultuurhistorische kwaliteit van de dorpsstructuur.
Benutten van de toeristische potentie van de samenhang tussen dorp en landschap.
Versterken van de veelzijdigheid van de Haaksbergse economie.
Verbreden van het aanbod aan woonmilieus.
Op peil houden en concentreren van het voorzieningenniveau.
Verduurzamen en beleefbaar maken van het watersysteem.

In voorliggend geval is met name de derde ambitie van belang. Op deze ambitie zal in de volgende
subparagraaf nader worden ingegaan.
3.3.1.2 Ambitie 3: Stimuleren van een gezonde plattelandseconomie en op peil houden van de ecologische en
cultuurhistorische kwaliteiten van het buitengebied
Voor de kwaliteit van het buitengebied is een gezonde plattelandseconomie van groot belang. In het
reconstructieplan zijn doelen geformuleerd om de ruimtelijke structuur van de landbouw te verbeteren voor
de grondgebonden landbouw en intensieve veehouderij. Er wordt ruimte geboden voor schaalvergroting en
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intensivering van agrarische bedrijven in het landbouwontwikkelingsgebied (L.O.G.) bij Sint Isidorushoeve. Het
overige agrarische gebied is verwevingsgebied en extensiveringsgebied. Daar wordt verbreding van de
plattelandseconomie naar recreatie en toerisme, kleinschalige bedrijvigheid en lokale energieproductie
gestimuleerd. Dit sluit niet uit dat op plekken die daarvoor geschikt zijn, toch nog een mate van
schaalvergroting kan plaatsvinden. In vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen bieden wij mogelijkheden
voor andere dan agrarische activiteiten, en het benutten daarvan voor landelijke woonmilieus, voor zover dit
in harmonie met de kwaliteiten van het buitengebied gebeurt.
3.3.1.3 Toetsing van het initiatief aan de ‘Structuurvisie 2030, Haaksbergen: groenste dorp van Twente’
In de structuurvisie wordt aangegeven dat een gezonde plattelandseconomie van groot belang is. Met de in
deze ruimtelijke onderbouwing vindt een verdere professionalisering plaats van een bestaande
paardenstoeterij. Een functie die thuishoort in het buitengebied. Het geheel wordt op een zorgvuldige wijze
ingepast in het landschap. Geconcludeerd wordt dat de structuurvisie zich niet verzet tegen de voorgenomen
ontwikkeling.
3.3.2

Landschapsontwikkelingsplan Haaksbergen & Hof van Twente

3.3.2.1 Algemeen
De gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente hebben een gezamenlijk landschapsontwikkelingsplan laten
opstellen (vastgesteld mei 2005). Het landschapsontwikkelingsplan biedt een samenhangende visie op
landschapskwaliteit en bouwstenen en inrichtingsprincipes voor landschapsontwikkeling.
3.3.2.2 Landschapsontwikkelingsvisie
In de landschapsontwikkelingsvisie is het toekomstbeeld geschetst en de ontwikkeling per legenda-eenheid
aangegeven. Hoofddoel van de visie is het onderscheid en de diversiteit tussen de landschapseenheden te
vergroten en de samenhang te verbeteren met gerichte investeringen voor de toekomst. In figuur 3.5 is een
uitsnede van de kaart behorende bij de landschapsontwikkelingsvisie weergegeven.
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Figuur 3.5

Uitsnede kaart landschapsontwikkelingsvisie (Bron: gemeente Haaksbergen)

Voor de ontwikkeling van het landschap zijn in het landschapsontwikkelingsplan vier thema´s benoemd. Uit de
bovenstaande uitsnede van de bij de landschapsontwikkelingsvisie behorende kaart blijkt dat de locatie is
gelegen binnen het thema ‘Zorg voor agrarische werklandschap’ met de aanduiding
‘veldontginningslandschap’. Binnen de diverse thema’s worden weer gebiedstypen onderscheiden. Hierna
wordt nader ingegaan op de van toepassing zijnde thema’s en de daarbij behorende gebiedstypen.
3.3.2.3 Zorg voor agrarisch werklandschap – veldontginningslandschap
Het veldontginningslandschap komt in grote eenheden voor op het plateau en de stuwwal waar voor behoud
en versterking van het landschapspatroon wordt gepleit. Dit betekent behoud van de open verkaveling van het
uitgestrekte veld met zichtbare ontginningsgrenzen. Ieder ontgonnen veld kent een eigen schaal en patroon
van beplanting en bebouwing. In het dekzandlandschap komen kleinere velden voor waar restanten van bos,
ven en hei te behouden landschapselementen zijn.
De wegbeplanting beperkt zich tot de ontginningsbasis en -grens of langs een zandpad en bestaat bij voorkeur
uit berken incidenteel afgewisseld met grove den. De erfbeplanting is vrij besloten rondom een strak en
regelmatig opgezet erf. Het voorhuis is gericht op de doorgaande weg en de opstallen staan compact en
geordend op de huiskavel. De beplanting beperkt zich tot de singels langs de randen, fruit- en kleinere
sierbomen. De schaal van het erf volgt de schaal van de ontginning en de directe omgeving van het erf groeit
mee met het erf.
3.3.2.4 Toetsing van het initiatief aan het Landschapsontwikkelingsplan Haaksbergen & Hof van Twente
In hoofdstuk 3 in combinatie met bijlage 1 wordt de landschappelijke inpassing van het erf weergegeven en
uitgewerkt. Verwezen wordt naar dit hoofdstuk en bijlage. Bij de uitwerking is rekening gehouden met de
huidige gebiedskenmerken en beleidsmatige aspecten zoals opgenomen in het LOP. Met het versterken van
het landschap ter plaatse is de ontwikkeling in overeenstemming met het LOP.
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3.3.3

Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het gemeentelijk
beleid zoals weergegeven en getoetst in de voorgenomen paragrafen.
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HOOFDSTUK 4

MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN

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

4.1

Geluid

4.1.1

Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. In de Wet
geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van nog niet
geprojecteerde geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg.
4.1.2

Situatie projectgebied

4.1.2.1 Weg- en railverkeerslawaai
Weg- en railverkeerslawaai kan in dit geval buiten beschouwing worden gelaten aangezien er geen nieuw
geluidsgevoelig object gerealiseerd wordt.
4.1.2.2 Industrielawaai
Industrielawaai kan buiten beschouwing worden gelaten omdat er in de omgeving van het projectgebied geen
gezoneerd bedrijventerrein, als bedoeld in de Wet geluidhinder, aanwezig is. Voor wat betreft de
geluidsbelasting van individuele bedrijven op de nieuwe functie binnen het plangebied wordt verwezen naar
paragraaf 5.5 ‘milieuzonering’.
4.1.3

Conclusie

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid.

4.2

Bodemkwaliteit

4.2.1

Algemeen

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past
bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om
hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht. Door Kruse Milieu is een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het volledige bodemonderzoek is opgenomen in bijlage 2. Hierna
worden de resultaten uit het bodemonderzoek samengevat beschreven.
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4.2.2

Situatie projectgebied

In het grondwater zijn enkele (zeer) lichte verontreinigingen aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke
verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4 van het in bijlage 2 opgenomen verkennend
bodemonderzoek. De boven- en ondergrond zijn niet verontreinigd. Aangezien de tussenwaarden niet worden
overschreden, is er geen reden om een nader onderzoek uit te voeren.
Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet asbestverdacht
is. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen. Uit milieukundig
oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde (zeer)
lichte verontreinigingen in het grondwater geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt
geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik.
Hoewel het bodemonderzoek heel iets ouder is dan 5 jaar kunnen de onderzoeksresultaten nog gehanteerd
worden aangezien er in de tussentijd geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
4.2.3

Conclusie

De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het voorgenomen bouwplan.

4.3

Luchtkwaliteit

4.3.1

Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:



Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);

4.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen
Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip ‘niet in betekenende
mate’ is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet
luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties)
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:




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

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de
grenswaarden.
4.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.
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De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen
50 meter. Bij realisatie van ‘gevoelige bestemmingen’ binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.
4.3.2

Situatie projectgebied

Voorliggende onderbouwing heeft betrekking op de realisatie van een trainingshal voor het beleren van
paarden. Gelet op de aard en omvang van dit project, in verhouding tot de categorieën zoals hiervoor zijn
beschreven in paragraaf 4.3.1.1, kan worden gesteld dat voorliggend project ‘niet in betekende mate bijdraagt’
aan de luchtverontreiniging.
Tot slot wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet in aanmerking komt als een gevoelige bestemming in
het kader van het Besluit gevoelige bestemmingen.
4.3.3

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid.

4.4

Externe veiligheid

4.4.1

Algemeen

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

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

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat vervoer
gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke
ordening zijn vastgesteld in:
•
•
•
•

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

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het
plaatsgebonden en het groepsrisico.
4.4.2

Situatie projectgebied

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen,
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen
weergegeven. In de figuur 4.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied en
omgeving weergegeven.
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Figuur 4.1

Uitsnede Risicokaart (Bron: Risicokaart.nl)

Uit de inventarisatie blijkt dat het projectgebied:

zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);

zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;

niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;

niet gelegen is binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen.
4.4.3

Conclusie

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

4.5

Milieuzonering

4.5.1

Algemeen

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



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

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” uit
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van
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de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie
dat deze afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een
passende afstand van bedrijven worden gesitueerd.
4.5.2

Gebiedstypen

Volgens de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” dient eerst te worden beoordeeld of in de omgeving
sprake is van een ‘rustige woonwijk’ of een ‘gemengd gebied’.
Een ‘rustige woonwijk’ is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige
functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. In de VNG-uitgave wordt
het buitengebied veelal gerekend tot een met het omgevingstype ‘rustige woonwijk’.
Een ‘gemengd gebied’ is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier
kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen.
Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.
Het projectgebied is gelegen in het buitengebied, waar geen sprake is van een matige of sterke
functiemenging. Derhalve wordt in dit geval uitgegaan van het omgevingstype “rustige woonwijk”.
Milieucategorie
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

4.5.3

Richtafstanden tot omgevingstype rustige
woonwijk
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
1.500 m

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd
gebied
0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m

Situatie projectgebied

4.5.3.1 Algemeen
Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG-uitgave
‘Bedrijven en Milieuzonering’ geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen.
Zoals reeds hiervoor genoemd, wordt bij het realiseren van nieuwe functies gekeken naar de omgeving waarin
de nieuwe functies gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen en rol:
1.
2.

past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).
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4.5.3.2 Externe werking
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die,
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake
als het woon- en leefklimaat van omwonenden wordt aangetast.
Op basis van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ kan de trainingshal het best worden vergeleken
met ‘Maneges’ (milieucategorie 3.1). De richtafstanden bedragen 50 meter voor het aspect geur, 30 meter
voor de aspecten stof en geluid en 0 meter voor het aspect gevaar. Binnen de richtafstand van 50 meter
bevinden zich geen milieugevoelige objecten. Het meest nabijgelegen gevoelige object bevindt zich te westen
van het projectgebied aan de Morgensterweg 15, op een afstand van circa 100 meter2. Er wordt ruimschoots
voldaan aan de te houden richtafstanden.
4.5.3.3 Interne werking
Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functie binnen het projectgebied hinder ondervindt van bestaande
functies in de omgeving. De beoogde bebouwing wordt niet aangemerkt als een milieugevoelige functie. Van
enige vorm van hinder is dan ook geen sprake.
4.5.4

Conclusie

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

4.6

Geur

4.6.1

Wet geurhinder en veehouderij & Activiteitenbesluit

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningsplichtige veehouderijen,
als het gaat om geurhinder. De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee
categorieën. Voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde
uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere
diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden.
Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, binnen een
concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 3
odour units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom
mag deze niet meer bedragen dan 14 odour units per kubieke meter lucht.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en paarden) en een geurgevoelig object de volgende
afstanden aangehouden te worden:



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

Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven gelden tevens vaste afstandseisen. Deze eisen zijn gebaseerd op
en komen overeen met de vaste afstanden zoals opgenomen in de Wgv.
Op basis van artikel 3, lid 2 van de Wet geurhinder en veehouderij worden bedrijfswoningen van andere
agrarische bedrijven en voormalige bedrijfswoningen (beëindiging agrarisch bedrijf na 19 maart 2000), worden
tevens de bovenstaande vaste afstanden gehanteerd.

2

Gemeten tussen de gevel van de woning en nieuwe locatie van de rijhal.
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4.6.2

Activiteitenbesluit

Vanaf 1 januari 2013 is het Activiteitbesluit ook van toepassing op agrarische activiteiten. Het Besluit landbouw
milieubeheer is tegelijkertijd komen te vervallen. Agrarische bedrijven hebben geen vergunning meer nodig als
al hun activiteiten onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit vallen. Dit zijn type B-bedrijven, zoals
veehouderijen, kinderboerderijen (en andere bedrijven die kleinschalig dieren houden),
glastuinbouwbedrijven, bedrijven met teelt in gebouwen, bedrijven met open teelt, agrarische loonwerkers en
losse opslagen (bijvoorbeeld mest).
Voor geurhinder is in het Activiteitenbesluit een soortgelijk beoordelingskader opgenomen als in de Wet
geurhinder en veehouderij (Wgv). Zo gelden binnen en buiten de bebouwde kom dezelfde normen als in de
Wgv. Ook de geurbelasting wordt bepaald volgens het bepaalde in de Wgv. Hetzelfde geldt voor het meten
van de afstanden.
4.6.3

Situatie projectgebied

Met de realisatie van de trainingshal wordt geen nieuwe geurgevoelig object gerealiseerd. Ook is er in de
trainingshal geen sprake van permanent verblijf van paarden en neemt het aantal paarden ter plaatse niet toe.
Er wordt ruimschoots voldaan aan de aan te houden vast afstand van 50 meter. De Wgv vormt hiermee geen
belemmering voor de uitvoerbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling.
4.6.4

Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor de uitvoering van het gewenste plan.

5.7

Ecologie

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet.
4.7.1

Gebiedsbescherming

4.7.1.1 Natura 2000-gebieden
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Vanaf dat moment
heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd. Nederland zal
aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die gevolgen
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden.
De locatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
“Buurserzand & Haaksbergerveen” is gelegen op een afstand van circa 450 meter. De habitattypen en –
soorten waarvoor het Natura2000gebied is aangewezen, zoals de kamsalamander en de grote modderkruiper,
zijn niet waargenomen of te verwachten op de plekken binnen het plangebied waar daadwerkelijk de activitei
ten plaats gaan vinden. Er zal van de nieuwe situatie geen negatieve externe werking uitgaan die negatieve
gevolgen kan hebben op deze soorten.
Er is een Nbw-vergunning voor de beoogde situatie aanwezig en de Nbw haakt niet aan bij onderhavige
aanvraag om omgevingsvergunning. Daarbij komt dat de realisatie van de rijhal niet leidt tot extra depositie,
aangezien de 8 paarden die aanwezig zullen zijn ter plaatse getraind worden. Voor deze 8 paarden is een NB
wetvergunning verleend.

4.7.1.2 Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De EHS is in provinciale
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de EHS geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe
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zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
De afstand tot de EHS bedraagt circa 450 meter.
De verwachting is dat, door onder andere de beperkte aard van de ingreep en de afstand tot de EHS,
de voorgenomen activiteit geen significant effecten zal hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden
(kernkwaliteiten) van de EHS.
4.7.2

Soortenbescherming

Wat betreft de soortbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of
vrijstelling worden gevraagd.
De locatie van de rijhal is onbebouwd en heeft grazige vegetatie. De locatie heeft een zeer lage ecologische
waarde.
Algemeen voorkomende soorten zoals melganzevoet, dovenetel, paarse distel, veldzuring, perzikkruid, paarde
nbloem, duizendblad, klaver, boterbloem en brandnetel komen voor. Op de locatie van de rijhal bevindt zich
geen opgaand groen of bomen. Hierdoor ontbreken nestgelegenheden voor diverse vogelsoorten. Door het
ontbreken van bebouwing bevinden zich geen vleermuizen in het projectgebied. Door het ontbreken van
oppervlakttewater kan het projectgebied alleen dienen als landbiotoop voor soorten. De verwachting is dat
algemeen voorkomende soorten als de gewone pad en bruine kikker voorkomen. Geconcludeerd wordt dat
soortenbescherming geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid.
4.7.3

Conclusie

Ecologische aspecten vormen geen belemmering voor de realisatie van de rijhal.

4.8

Archeologie & Cultuurhistorie

4.8.1

Archeologie

4.8.1.1 Algemeen
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), een wijziging op de
Monumentenwet 1988, van kracht geworden. Deze wijziging brengt met zich mee dat gemeenten een
archeologische zorgplicht hebben gekregen en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt
verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig
(kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het
plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.
4.8.1.2 Situatie projectgebied
De gemeente Haaksbergen heeft een eigen archeologische beleidsadvieskaart vormgegeven. Een uitsnede van
de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Haaksbergen is opgenomen in figuur 4.2.
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Figuur 4.2

Gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart (Bron: Gemeente Haaksbergen)

Het projectgebied ligt in een gebied met hoge archeologische verwachting. Voor deze gronden geldt dat een
archeologisch inventariserend veldonderzoek verplicht is als de ingreep groter is dan 2.500 m², én de diepte
van de ingreep dieper reikt dan 40 cm -Mv. De trainingshal heeft een oppervlakte van 869 m2. Gelet op deze
oppervlakte kan een archeologisch onderzoek achterwege blijven.
4.8.2

Cultuurhistorie

4.8.2.1 Algemeen
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden verstaan die
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.
In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.
4.8.2.2 Situatie projectgebied
Er bevinden zich in het projectgebied zelf geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten. In het projectgebied
zelf is tevens geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. Tevens bevinden zich in de omgeving
geen cultuurhistorische waarden.
Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor onderliggend plan.
4.8.3

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is en dat er geen sprake is van
cultuurhistorische waarden dan wel aantasting daarvan.
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HOOFDSTUK 5

WATERASPECTEN

5.1

Vigerend beleid

5.1.1

Europees beleid

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum voor het bereiken van
gewenste waterkwaliteit is 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend
worden tot uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied
plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven
voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de
deelstroomgebieden bepaald.
5.1.2

Rijksbeleid

In december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welke beleid het
Rijk in de periode 2009-2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan
richt zich op bescherming tegen overstroming, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van
water. Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle
voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan zal het beleid uit de Vierde Nota
Waterhuishouding voortzetten. Het beleidsdoel is het realiseren of in stand houden van duurzame en
klimaatbestendige watersystemen. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet, die met
ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal
Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie.
5.1.3

Provinciaal beleid

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.
5.1.4

Waterschap Vechtstromen

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Reest en Wieden, Vechtstromen, Groot
Salland en Rijn en IJssel. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water hebben deze waterschappen
de afgelopen jaren intensief samengewerkt met elkaar en met andere partners. Het nieuwe Waterbeheerplan
is één van de resultaten van deze samenwerking. De opzet en grote delen van dit Waterbeheerplan zijn
inhoudelijk hetzelfde als dat van de andere waterschappen in Rijn-Oost.
De waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht zijn op 1 januari 2014 gefuseerd. Op dit moment heeft
waterschap Vechtstromen nog geen eigen waterbeheerplan daarom wordt, temeer omdat de
waterbeheerplannen in het deelstroomgebied Rijn-Oost, inhoudelijk grotendeels hetzelfde zijn, ingegaan op
het beleid van het voormalige waterschap Regge en Dinkel.
Waterschap Regge en Dinkel heeft een waterbeheerplan opgesteld voor de periode 2010-2015. Dit plan gaat
over het waterbeheer in de hele stroomgebieden van de waterschappen en het omvatten alle watertaken van
de waterschappen: waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.
Het waterbeleid van het waterschap is met name gericht op een duurzame aanpak van het waterbeheer: geen
afwenteling, herstel van de veerkracht van het watersysteem, streven naar een meer natuurlijker
waterbeheer, zoeken naar meer ruimte voor water, water toepassen als ordenend principe middels het
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gebruik van waterkansenkaarten en water langer vasthouden mede door flexibeler peilbeheer. Ook het
streven naar een betere waterkwaliteit als onderdeel van duurzaamheid is een belangrijk speerpunt
(tegengaan van lozingen, minder belasting van het water en het zoveel mogelijk tegengaan van diffuse
verontreinigingen).
De twee belangrijkste onderdelen van het waterplan worden gevormd door:



het tekort aan waterberging in het landelijk gebied;
de inpassing van inrichtingsmaatregelen binnen de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water.

5.2

Waterparagraaf

5.2.1

Algemeen

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw)
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).
Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
5.2.2

Watertoetsprocedure

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is
toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.
De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een
positief wateradvies. De watertoets is bijgevoegd in bijlage 3.
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HOOFDSTUK 6

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad naar aanleiding van een
omgevingsvergunning moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk plan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad
verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan of omgevingsvergunning geen exploitatieplan wordt
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de
gemeentelijke legesverordening. Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. Hiermee is
het kostenverhaal anderszins verzekerd en is op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan nodig.
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HOOFDSTUK 7
7.1

Vooroverleg

7.1.1

Het Rijk

VOOROVERLEG

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.
7.1.2

Provincie Overijssel

De ontwikkeling treft geen provinciale belangen. Vooroverleg met de provincie kan achterwege blijven.
7.1.3

Waterschap Vechtstromen

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van
de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de
watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de
waterhuishouding. De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap
Vechtstromen geeft een positief wateradvies. Nader vooroverleg kan achterwege blijven.
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING

Bijlage 1

Erfinrichtingsplan

Bijlage 2

Verkennend bodemonderzoek

Bijlage 3

Watertoets
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