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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning 

Deze ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op een onbebouwd stuk grond aan de Meijersweg te 
Geesteren in het buitengebied van de gemeente Tubbergen. In de huidige situatie is de locatie begroeid met 
gras en er staan een aantal bomen. Initiatiefnemer is voornemens op deze locatie een Mariakapel te realiseren 
ter gelegenheid van ‘300 jaar Parochie Geesteren’.  

Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Tubbergen Buitengebied 2016’ heeft de betreffende locatie de 
bestemming ‘Bos - Natuur’. Het realiseren van een Mariakapel niet in overeenstemming met deze 
bestemming. Om voorliggend initiatief mogelijk te maken wordt middels een omgevingsvergunning conform 
artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), eerste lid onder a, sub 30 afgeweken van het 
geldende bestemmingsplan ‘Tubbergen Buitengebied 2016’. 

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 projectgebied 

Het projectgebied bevindt zich aan de Meijersweg te Geesteren in het buitengebied van de gemeente 
Tubbergen. In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied (rode cirkel) ten opzichte van de kern 
Geesteren en de directe omgeving weergegeven.  

 

Afbeelding 1.1 Ligging van het projectgebied (Bron: ArcGIS) 

1.3 Huidig planologisch regime 

Het projectgebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan ’Tubbergen Buitengebied 2016‘ 
van de gemeente Tubbergen. Het bestemmingsplan ‘Tubbergen Buitengebied 2016’ is door de gemeenteraad 
op 23 mei 2016 vastgesteld. In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de verbeelding behorende bij dit 
bestemmingsplan opgenomen. Hierin is het projectgebied weergegeven met de rode contour. 
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Afbeelding 1.2 Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Tubbergen Buitengebied 2016’ (Bron: gemeente Tubbergen) 

In het bestemmingsplan ‘Tubbergen Buitengebied 2016’ hebben de gronden in het projectgebied de 
bestemming ‘Bos – Natuur’ en de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’.   

Deze gronden zijn bestemd voor natuur, bosbouw en houtproductie. Ook zijn ze bestemd voor het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke waarden van 
de bos- en natuurgebieden en tevens voor beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen 
en/of –partijen, al dan niet mede bestemd voor waterberging.  

Initiatiefnemer is voornemens om in het projectgebied een Mariakapel te realiseren. Op basis van het 
geldende bestemmingsplan zijn ter plaatse van de bestemming ‘Bos – Natuur’ alleen gebouwen ten behoeve 
van kleinschalig recreatief nachtverblijf, dierenverblijf en/of stalling en opslag van voertuigen en materieel, 
beheergebouwen ten behoeve van het onderhoud en beheer van bos- en natuurgebieden, een 
hondendressuurterrein met bijbehorende gebouwen en een natuurkampeerterrein met bijbehorende 
gebouwen ten behoeve van toiletvoorzieningen toegestaan. Het voornemen is dan ook niet in 
overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. 

De strijdigheid kan worden opgeheven door middels een omgevingsvergunning af te wijken van het geldende 
bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(uitgebreide omgevingsvergunningprocedure).  

1.4 Eisen aan een ruimtelijke onderbouwing 

Een op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 30 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 
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met een goede ruimtelijke ordening. Hieronder is verwoord waaraan een ruimtelijke onderbouwing moet 
voldoen. In een goede ruimtelijke onderbouwing zijn neergelegd:  

1. een verantwoording van de gemaakte keuzen; 
2. een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 

waterhuishouding; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 5; 
3. de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 

7; 
4. 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; 

5. 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;  

6. 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. 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. 

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; 

9. 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. 

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 Tubbergen 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 economische 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  DE HUIDIGE  EN GEWENSTE SITUATIE 

2.1 Huidige situatie 

Het projectgebied is gelegen in het buitengebied aan de Meijersweg te Geesteren. De belangrijkste ruimtelijke 
structuurdrager in de omgeving is de Denekamperweg, die de kernen Geesteren en Vasse met elkaar verbindt. 
Daarnaast zijn eveneens een aantal houtwallen en bospercelen bepalend voor de ruimtelijke structuur. De 
functionele structuur van de omgeving bestaat voornamelijk uit agrarische bedrijven, een aantal woningen en 
een paardencomplex.  

De locatie wordt aan de oostzijde begrensd door de Meijersweg en is aan de overige zijden omgeven door een 
bosperceel. In het projectgebied is geen bebouwing aanwezig. De locatie is begroeid met gras en er staan een 
aantal bomen. De ligging van de locatie op luchtfoto’s en het aanzicht vanaf de Meijersweg worden hierna 
weergegeven.  

 

Afbeelding 2.1 Luchtfoto’s huidige situatie van het projectgebied en de omgeving (Bron: Bing maps)   

 

Afbeelding 2.2 Aanzicht  projectgebied vanaf de Meijersweg (Bron: Google Street View)   
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2.2 Gewenste situatie 

Het initiatief betreft de realisatie van een Mariakapel met een vloeroppervlak van circa 12,6 m2 (exclusief de 
omliggende bestrating). De Mariakapel zal gerealiseerd worden ter gelegenheid van het ‘300 jaar Parochie 
Geesteren’. De muren van de kapel zullen worden uitgevoerd met  rode bakstenen en het dak met rode 
dakpannen. De kapel zal circa 4,3 meter hoog worden en de gronden rondom de kapel worden bestraat met 
oude gebakken klinkers. In afbeelding 2.3, 2.4 en 2.5 wordt achtereenvolgens een situatietekening van het 
bouwplan, de gevelaanzichten en de afmetingen van de Mariakapel weergegeven.  

 

Afbeelding 2.3 Situatietekening bouwplan (Bron: Erwin Meinders Bouwkundig Buro) 

 

Afbeelding 2.4 Gevelaanzichten bouwplan (Bron: Erwin Meinders Bouwkundig Buro)  
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Afbeelding 2.5 Afmetingen bouwplan (Bron: Erwin Meinders Bouwkundig Buro)  

2.3 Verkeer & parkeren 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en de 
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Voorliggend initiatief voorziet in de realisatie 
van een Mariakapel. 

De Mariakapel zal over het algemeen te voet of met de fiets bezocht worden. De kapel zal nauwelijks bezocht 
worden met de auto. De toename van het aantal verkeersbewegingen is dus verwaarloosbaar klein. In het 
incidenteel voorkomende geval dat iemand de kapel per auto bezoekt, zal de auto nabij de kapel gestald 
moeten worden. Om die reden is bij de kapel een parkeergelegenheid gecreëerd, waar auto’s op graskeien 
kunnen worden geparkeerd.  

Gelet op vorenstaande wordt gesteld dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen het in 
voorliggende onderbouwing besloten initiatief. 
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HOOFDSTUK 3  BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het beleid vanuit het Rijk, de provincie Overijssel en gemeente 
Tubbergen. Naast de belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit projectgebied 
geldende uitgangspunten weergegeven.  

3.1  Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

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 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. In voorliggend geval is de ladder 
voor duurzame verstedelijking ook niet van toepassing, aangezien het initiatief geen nieuwe stedelijke 
ontwikkeling betreft. Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.  

3.2 Provinciaal beleid 

Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijke plan betreft de Omgevingsvisie Overijssel 
en de daarbij behorende Omgevingsverordening Overijssel.  

3.2.1 Omgevingsvisie- en verordening 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. 

De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een 
verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. 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. 
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3.2.2 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. generieke beleidskeuzes; 
2. ontwikkelingsperspectieven; 
3. gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

3.2.2.1 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 het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik gehanteerd. 

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. 

3.2.2.2 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 ontwikkelperspectieven 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 ontwikkelperspectieven 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. 

3.2.2.3 Gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, 
stedelijke laag en lust- en leisure-laag) 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. 

Afbeelding 3.1 geeft dit schematisch weer. 
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Afbeelding 3.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 

3.2.3  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. 

3.2.3.1 Generieke beleidskeuzes 

Bij de afwegingen in de eerste fase ‘generieke beleidskeuzes’ wordt opgemerkt dat er sprake is van een 
ontwikkeling in het buitengebied. Hierdoor is artikel 2.1.4 (Principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik) van 
toepassing. Dit artikel uit de Omgevingsverordening wordt hierna beschreven en getoetst. 

 

Principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik (artikel 2.1.4) 

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 het voorliggende geval is sprake van extra ruimtebeslag door 
bouwen en verharden in de groene omgeving. Het initiatief betreft slechts een beperkt ruimtebeslag (circa 
16,5 m2; inclusief bestrating). Daarnaast is de locatie van het gebouw weloverwogen (direct gelegen aan een 
wandelpad in het buitengebied van Geesteren; een geschikte locatie voor bezoekers). Samenvattend wordt 
geconcludeerd dat in voldoende mate rekening is gehouden met de principes van zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik. 
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3.2.3.2 Ontwikkelingsperspectieven  

Het projectgebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief ‘Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte – 
mixlandschap’. In dit ontwikkelingsperspectief is sprake van verweving van functies. Het betreffen gebieden 
voor gespecialiseerde landbouw en mengvormen van landbouw met andere functies (recreatie-zorg, natuur, 
water) en bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus die de karakteristieke gevarieerde opbouw van de 
cultuurlandschappen in deze gebieden versterken. 

De realisatie van de Mariakapel is passend in het mixlandschap. Met het initiatief wordt bijgedragen aan een 
verdere versterking van de karakteristieke gevarieerde opbouw van het cultuurlandschap. Uit paragraaf 4.2 
blijkt dat er geen sprake is van belemmering van de bedrijfsvoering van omliggende (agrarische) bedrijven. 
Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling in overeenstemming is met het ter plekke geldende 
ontwikkelingsperspectief. 

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. Bij toetsing van het initiatief aan de gebiedskenmerken in vier lagen is het van belang dat de 
locatie is gelegen in het buitengebied. De ‘Stedelijke laag’ en de ‘Lust- en leisurelaag’ worden in dit geval 
buiten beschouwing gelaten, aangezien voor de locatie en de aangrenzende gronden geen specifieke 
eigenschappen gelden. 

 

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. 

De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Natuurlijke laag’ aangeduid met het gebiedstype 
‘Dekzandvlakte en ruggen’. In afbeelding 3.2 is dit weergegeven. 

 

Afbeelding 3.2 De Natuurlijke laag (Bron: Provincie Overijssel) 
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‘Dekzandvlakte en ruggen’ 

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de ijstijden bleef er in 
grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief 
grote verschillen tussen hoog/droog en laag/ nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar 
verwijdert. 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, 
doorbeplanting met 'natuurlijke' soorten en door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in 
gebiedsontwerpen. 

Toetsing van het initiatief aan de ‘Natuurlijke laag’ 

Op deze locatie zijn de kenmerken van het oorspronkelijk landschap nauwelijks meer waarneembaar. Dit komt 
doordat het gebied in cultuur is gebracht ten behoeve van het aankleden van het naastgelegen erf. Daarbij is 
het initiatief van dusdanig kleine aard dat het geen onevenredige gevolgen heeft voor de natuurlijke gronden 
en systemen en geconcludeerd kan worden dat het initiatief geen invloed heeft op de gebiedskenmerken van 
de ‘Natuurlijke laag’. 

2. De ‘Laag van het agrarisch 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 ‘Essenlandschap’. In afbeelding 3.3 is dit weergegeven. 

 

Afbeelding 3.3 De Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Overijssel) 

‘Essenlandschap’ 

Het essenlandschap is geordend vanuit de erven en de essen en de eeuwenoude akkercomplexen die op de 
hogere dekzandkoppen en flanken van stuwwallen werden aangelegd. Eeuwenlange bemesting (met 
heideplaggen en stalmest) heeft geleidt tot een karakteristiek reliëf met soms hoge steilranden. 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. Als ontwikkelingen plaats vinden in het essenlandschap, dan krijgen deze in de 
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flanken een plaats, met respect voor en bijdragend aan de aanwezige bebouwingsstructuren (lint, erf) en 
versterking van het landschappelijk raamwerk. 

Toetsing van het initiatief aan de ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap’ 

De positionering en uitstraling van de nieuwe bebouwing is passend in het landschap. Daarnaast vertonen de 
gronden binnen het projectgebied niet meer de kenmerken die geassocieerd worden met het 
‘Essenlandschap’. Geconcludeerd kan worden dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de gebiedskenmerken 
van de ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap’. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

Er is geen specifiek gemeentelijk beleid dat direct van toepassing c.q. relevant is op onderhavige afwijking. Bij 
de toetsing van het bouwplan in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag zal overigens de 
welstandstoets aan de orde komen.  
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HOOFDSTUK 4  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Artikel 5.20 van het Bor verklaart voor de inhoud van een besluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 30 Wabo, artikel 3.1.6 van overeenkomstige toepassing. Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit 
ruimtelijke ordening moet in de ruimtelijke onderbouwing 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.  

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, geur, ecologie en 
archeologie & cultuurhistorie. 

4.1 Geluid 

4.1.1  Wettelijk kader  

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van spoor- 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.  

4.1.2 Situatie projectgebied 

In dit geval is er geen sprake van het toevoegen van een geluidsgevoelig object. Het toetsen van de 
voorgenomen ontwikkeling aan de aspecten industrielawaai, wegverkeers- en railverkeerslawaai is niet 
noodzakelijk. 

Wat betreft de invloed van de nieuwe functie op de omgeving wordt verwezen naar paragraaf 4.5. 
(milieuzonering). 

4.1.3 Conclusie 

De Wet geluidhinder vormt derhalve geen belemmering voor de in deze ruimtelijke onderbouwing besloten 
ontwikkeling.  

4.2 Bodemkwaliteit 

4.2.1 Algemeen 

Bij de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning dient te worden bepaald of de aanwezige 
bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient een bodemonderzoek te worden verricht 
conform de richtlijnen NEN 5740.  

Op basis van de Woningwet, de Wabo en bijbehorende regelgeving gelden de volgende uitzonderingen voor 
de bodemonderzoekplicht:  

1. als het gaat om bouwwerken die de grond niet raken of het bestaande, niet wederrechtelijke gebruik 
wordt gehandhaafd; 

2. het bouwwerk een te verwezenlijken bebouwingsoppervlakte heeft van ten hoogste 50 m²; 
3. als het gaat om het bouwen van bouwwerken waarin niet (nagenoeg) voortdurend mensen zullen 

verblijven (Woningwet, artikel 8, derde lid). Hierbij wordt een verblijftijd van minder als 2 uur 
gehanteerd;  



Omgevingsvergunning Mariakapel Meijersweg Geesteren 
Ruimtelijke onderbouwing 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

17 

4. als B&W vrijstelling verlenen omdat er al voldoende gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit 
bekend zijn, bijvoorbeeld op basis van een reeds eerder uitgevoerd bodemonderzoek (maximaal 5 
jaar oud en waarbij het gebruik sindsdien niet is gewijzigd).  

4.2.2 Situatie projectgebied 

De bodemonderzoeksplicht geldt voor gebouwen met een verblijfsfunctie. Een Mariakapel heeft geen 
verblijfsfunctie in de zin dat er mensen langer dan 2 uur aansluitend verblijven. Een bodemonderzoek hoeft 
daarom ook niet uitgevoerd te worden.  

4.2.3  Conclusie 

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoering van het project.  

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 betekende 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. Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor NO2 en PM10. 

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. 

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. 
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4.3.2  Situatie projectgebied 

Gelet op de aard en omvang van dit project, in verhouding tot de categorieën van gevallen zoals beschreven in 
paragraaf 4.3.1.1 kan worden gesteld dat voorliggend project ‘niet in betekenende mate bijdraagt’ aan de 
luchtverontreiniging. Voorgenomen ontwikkeling heeft geen negatief effect op de luchtkwaliteit. 

Tot slot wordt geconcludeerd dat het initiatief niet wordt aangemerkt 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 van het gewenst project.  

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 
ruimtelijke 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 vastgelegd 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 in en bij het projectgebied 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het projectgebied. 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 afbeelding 4.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het projectgebied en 
omgeving weergegeven. Het projectgebied is met rood omcirkeld. 
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Afbeelding 4.1 Uitsnede risicokaart (Bron: Risicokaart) 

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 is gelegen 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 vanuit oogpunt externe veiligheid verantwoord is.  

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 
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bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies.  

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

4.5.2 Gebiedstypen 

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering is een tweetal gebiedstypen onderscheiden; 'rustige woonwijk' 
en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. 
Op basis van de VNG-uitgave wordt het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype ‘rustige 
woonwijk’ vergelijkbaar omgevingstype.  

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 aan de Meijersweg 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 Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

4.5.3 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. Hierbij spelen twee 
vragen een rol:  

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

In dit geval wordt een gebouw gerealiseerd die niet genoemd wordt in de VNG-uitgave ‘Bedrijven en 
Milieuzonering’. Deze functie wordt dan ook niet gezien als een milieubelastende activiteit. Van enige vorm 
van aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden is dan ook geenszins sprake. 

4.5.3.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of de functie binnen het projectgebied hinder ondervindt van bestaande functies 
in de omgeving. Het initiatief is niet aan te merken als milieugevoelige functie. Van hinder van omliggende 
bedrijven is dan ook geen sprake en omgekeerd worden deze bedrijven niet belemmerd in hun bedrijfsvoering.  

4.5.3 Conclusie 

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van voorliggend initiatief. 

4.6 Geur 

4.6.1 Wet geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader bij het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor inrichtingen, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van 
veehouderijen. Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient tussen een emissiepunt van een 
dierenverblijf waarin melkkoeien en/of vrouwelijk jongvee worden gehouden en een geurgevoelig object 
binnen de bebouwde kom een afstand van 100 meter en buiten de bebouwde kom een afstand van 50 meter 
te worden aangehouden. Voor de overige dieren welke binnen de inrichting worden gehouden, is in de Wet 
geurhinder en veehouderij een geurnorm opgenomen. Deze bedraagt voor geurgevoelige objecten binnen de 
bebouwde kom 14 odeur units per kubieke meter lucht. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde 
kom bedraagt deze 3 odeur units per kubieke meter lucht. 

De afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij 
ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object bedraagt: 

 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. 

4.6.2 Situatie projectgebied 

In het kader van de toetsing aan de Wgv dient beoordeeld te worden of er sprake is van de realisatie van een 
‘geurgevoelig object’. Onder een geurgevoelig object wordt verstaan: “gebouw, bestemd voor en blijkens aard, 
indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die 
daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijzen van gebruik, wordt gebruikt, waarbij onder ‘gebouw’, 
bestemd voor menselijk wonen of menselijk verblijf wordt verstaan: gebouw dat op grond van het 
bestemmingsplan, bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, (…) mag worden gebruikt voor 
menselijk wonen of verblijf.” (bron: artikel 1 Wgv). 

De definitie wordt bepaald door jurisprudentie. Tot 13 februari 2013 kon ook kortdurend verblijf van een 
persoon in een gebouw onder de werking van ‘geurgevoelig object’ vallen. Dat is sinds de uitspraak van de 
Afdeling van 13 februari 2013, zaak nr. 20111498/1/R4, echter niet meer het geval. Voortaan is alleen 
langdurige blootstelling aan geurhinder relevant om van een ‘geurgevoelig object’ te kunnen spreken. Gelet op 
vorenstaande is in voorliggend geval geen sprake van een ‘geurgevoelig object’.  
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4.6.3 Conclusie 

Het aspect geur vormt geen belemmering voor voorgenomen ontwikkeling.  

4.7 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. 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.  

Het projectgebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft het 
Natura 2000-gebied ‘Springendal & Dal van de Mosbeek’, dat is gelegen op een afstand 4,5 kilometer. Gezien 
de onderlinge afstand en de aard en omvang van de ontwikkeling wordt geconcludeerd dat er geen sprake is 
van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.  

4.7.1.2  Ecologische Hoofdstructuur  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is, als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (NNN), 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 zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied aantasten.  

Het meest nabijgelegen gebied dat is aangewezen als EHS is gelegen op een afstand van circa 1,8 kilometer 
afstand. Gezien de aard en omvang van voorliggend initiatief is geen sprake van aantasting van de wezenlijke 
kenmerken en waarden 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. 

In voorliggend geval wordt geen bebouwing gesloopt, beplanting gerooid of watergangen gedempt. Van 
aantasting van het verblijfs- of foerageergebied van bijzondere diersoorten is geenszins sprake. Daarnaast is 
het projectgebied, gelet op het huidige beheer (maaien e.d.), eveneens niet geschikt voor bijzonder flora. 

Gesteld wordt dat voorliggend initiatief geen negatief effect heeft op beschermde flora en fauna. In 
voorliggend geval is het uitvoeren van een quickscan flora en fauna dan ook niet noodzakelijk. 

4.7.3  Conclusie  
Het aspect ‘ecologie’ vormt geen beletsel voor de uitvoerbaarheid van de in deze ruimtelijke onderbouwing 
besloten initiatief. 
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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 projectgebied aanwezig 
(kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het 
projectgebied 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 Tubbergen beschikt over een archeologische verwachtings- en advieskaart. Een uitsnede van de 
gemeente archeologische verwachtings- en advieskaart is opgenomen in afbeelding 4.2. De locatie is 
weergegeven met de blauwe cirkel. 

 

Afbeelding 4.2 Archeologische verwachtings- en advieskaart (Bron: gemeente Tubbergen) 

 



Omgevingsvergunning Mariakapel Meijersweg Geesteren 
Ruimtelijke onderbouwing 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

24 

De locatie waar de bodemingrepen ten behoeve van de Mariakapel gaan plaatsvinden is gelegen in 
gebiedstype ‘beekdalen en overige laagten’. In dit gebiedstype is archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij 
bodemingrepen met een oppervlak groter dan 5.000 m² en die dieper reiken dan 40 cm. Voor gebieden kleiner 
dan 5.000 m² geldt vrijstelling voor archeologisch onderzoek. Aangezien de omvang van de bodemingrepen 
ruim beneden de onderzoeksgrens van 5.000 m2 blijven, wordt een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk 
geacht.  

Ook is de locatie, op basis van de archeologische verwachtings- en advieskaart, gelegen in het gebiedstype 
‘bufferzone rond er, havezate en bedehuis’. In dit gebiedstype is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij 
bodemingrepen met een oppervlak groter dan 2.500 m2 en dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 2.500 
m2 geldt een vrijstelling voor archeologisch onderzoek. Gezien de omvang van het initiatief en de bijbehorende 
bodemingrepen, wordt een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

Bestemmingsplan ‘Tubbergen Buitengebied 2016’ 

In het bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Tubbergen, ‘Tubbergen Buitengebied 2016’ 
(vastgesteld op 23 mei 2016), hebben de gronden in het projectgebied de dubbelbestemming ‘Waarde – 
Archeologie 3’.   

Op basis van deze bestemming is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen met een oppervlak 
groter dan 2.500 m2 en dieper dan 40 cm. Aangezien de omvang van de bodemingrepen ruim beneden de 
onderzoeksgrens van 2.500 m2 blijven, wordt een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht.  

4.8.2 Cultuurhistorie 

4.8.2.1  Algemeen  
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. 

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, op basis van de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel, in het 
projectgebied zelf geen rijks- danwel gemeentelijke monumenten. In het projectgebied en de directe nabijheid 
is er geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie 
geen belemmering vormt voor onderliggend plan. 

4.8.3 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is en dat er geen sprake is van 
negatieve effecten op de cultuurhistorische waarden.  
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HOOFDSTUK 5  WATERASPECTEN 

5.1  Waterparagraaf 

5.1.1  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). 

5.1.2 Watertoetsproces 
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 grootte van het plan heeft 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 
standaard waterparagraaf behorende bij de korte procedure is bijgevoegd in bijlage 1 van deze onderbouwing.  
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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  VOOROVERLEG 

7.1 Rijk 

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

7.2 Provincie Overijssel 

Het initiatief past binnen de beleidskaders van de provincie Overijssel. Derhalve vindt geen vooroverleg met de 
provincie plaats. 

7.3 Waterschap Vechtstromen 

Het waterschap is geïnformeerd middels de digitale watertoets. Deze toets resulteerde in een positief 
wateradvies van het waterschap Vechtstromen. De uitkomsten van deze watertoets hebben ertoe geleid dat 
nader overleg in het kader van vooroverleg niet noodzakelijk is. 
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BIJLAGE BIJ DE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING  
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BIJLAGE 1 Standaard waterparagraaf 


