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1 1  I n l e i d i n g  

In 2007 is de gemeente Losser gestart met de werkzaamheden die uiteindelijk 

hebben geresulteerd in het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied. Aan 

deze herziening ligt een aantal redenen ten grondslag. In de eerste plaats is er 

de herzieningsplicht in verband met het overschrijden van de wettelijke loop-

tijd. In de tweede plaats noemt het college de noodzaak tot vernieuwen.  

De laatste jaren is een groot aantal beleidsdocumenten opgesteld of her-

nieuwd. Zowel het Rijk als de provincie zijn sinds 1992 (vaststellingsjaar van 

het vigerende plan) met nieuw beleid gekomen, met in sommige gevallen ver-

strekkende gevolgen voor de ruimtelijke ordening. Het geldende bestemmings-

plan is hierop logischerwijs niet aangepast. Daarnaast hebben zich 

verschillende ontwikkelingen voorgedaan die vragen om een aanpassing van 

het ruimtelijke beleid. Ten slotte worden nog diverse ontwikkelingen verwacht 

waarop moet worden geanticipeerd. Deze situatie maakt het er voor de plan-

toetsers niet eenvoudiger op om met het verouderde plan adequaat ruimtelijk 

beleid te voeren. Bovendien vraagt het vaak onnodig veel tijd om procedures 

te doorlopen om te kunnen voldoen aan wensen van burgers. 

 

Het bestemmingsplan Buitengebied vormt het kader voor de ruimtelijke orde-

ning voor het landelijk gebied van de gemeente. Het plan heeft tot doel om 

het gebruik en de inrichting van gronden en het oprichten van gebouwen en 

bouwwerken te reguleren, met het oog op het bevorderen van een zo goed 

mogelijk gebruik van het landelijk gebied. Het bestemmingsplan vormt een 

stuk gemeentelijke regelgeving: het bindt zowel de burger als de overheid.  

 

Volgens de Wet ruimtelijke ordening dient een bestemmingsplan te bestaan uit 

regels en een verbeelding. Tevens gaat het plan vergezeld van een toelichting, 

waarin is beschreven welk ruimtelijk beleid in het buitengebied wordt nage-

streefd. De in 2009 vastgestelde Kadernota Buitengebied Losser heeft als be-

langrijke basis gediend voor het opstellen van dit bestemmingsplan. De 

beleidskeuzen uit deze kadernota zijn opgenomen in het voorliggende be-

stemmingsplan en voorzien van een planologische regeling. De Kadernota heeft 

– naast het bestemmingsplan – een rol in het toetsen en sturen van ruimtelijke 

ontwikkelingen/aanvragen. 

 

De beschrijving van de huidige situatie en de beleidsontwikkeling (wet- en 

regelgeving) staan centraal in deel A en deel B van de toelichting.  

In het eerste deel van de toelichting (de hoofdstukken 2 tot en met 9) wordt 

beschreven hoe het plangebied is ontstaan, hoe het zich vandaag de dag mani-

festeert en welk ruimtelijk beleid van andere overheden van toepassing is. 

Gekozen is voor een thematische invalshoek. Per thema is achtereenvolgens de 

bestaande situatie en het beleid weergegeven. Deze werkwijze komt de over-

 

AANLEIDING 

ACHTERGROND 

LEESWIJZER 
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zichtelijkheid ten goede en voorkomt onnodig zoeken. Bij de thematische be-

schrijving is veelal gebruikgemaakt van bestaande bronnen. Bij de beleidsbe-

schrijvingen is vanzelfsprekend uitgegaan van het meest recente beleid van de 

verschillende overheden. In het geval van het provinciale beleid betekent dit 

dat wordt uitgegaan van de door de Provinciale Staten vastgestelde Provinciale 

Omgevingsvisie. 

In deel C van de toelichting staat het bestemmingsplanbeleid centraal, uiter-

aard grotendeels voortvloeiend uit het gestelde in deel A en B. Deel C bevat 

een beschrijving van de wijze waarop de gemeente Losser het bestemmings-

planbeleid concreet in regels heeft vertaald. 
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A  F y s i s c h e  s i t u a t i e  p l a n -

g e b i e d  
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2 2  B o d e m  e n  w a t e r  

De bodemkundige en waterhuishoudkundige situatie zijn in belangrijke mate 

bepalend voor het karakter van een gebied. Deze abiotische kenmerken heb-

ben allereerst invloed op de natuurlijke vegetatie die ergens voorkomt. Verder 

heeft de mens als gevolg van de abiotische kenmerken een gebied op verschil-

lende manieren in gebruik genomen. Hierdoor is een bepaald landschap ont-

staan. Bodem en waterhuishouding bepalen ook de geschiktheid van een 

gebied voor verschillende vormen van landbouw. 

 

De abiotische kenmerken van een gebied zijn inmiddels ook in belangrijke 

mate beïnvloed door de mens. Via bemesting beïnvloedt de mens bijvoorbeeld 

de vruchtbaarheid van de bodem en dit heeft weer invloed op de kwaliteit van 

het grondwater. De kwantiteit van het grondwater wordt bijvoorbeeld mede 

beïnvloed door grondwaterwinning en ontwatering. 

Hierdoor zijn niet alleen wijzigingen opgetreden in de bodem en waterhuis-

houding van het gebied, maar is ook invloed uitgeoefend op de natuurlijke 

vegetatie. In dit hoofdstuk wordt de huidige bodemkundige situatie en water-

huishoudkundige situatie van het plangebied beschreven. 

2 . 1   

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

B o d e m  

 

G e o l o g i s c h e  o n t s t a a n s g e s ch i e d en i s  e n  g e om or f o l o g i e  

Het landschap zoals dat in het plangebied wordt aangetroffen, is millennia 

geleden ontstaan. De ijstijden en de tussenliggende (warmte)perioden hebben 

gezorgd voor de staat van het huidige landschap. De kenmerkende hoofdele-

menten van het landschap zijn de stuwwal Oldenzaal, de Dinkel inclusief haar 

beekdal en de diverse zijbeken met bijhehorende beekdalen. Zij spelen tot op 

heden een belangrijke rol bij de beleving en het gebruik van het landschap. 

 

In de voorlaatste ijstijd, het Saalien (130.000 jaar geleden), is het stuwwallen-

complex Oldenzaal ontstaan. Deze stuwwallen zijn aanwezig in het noordwes-

telijk deel van het plangebied. Door het zijdelings opstuwen van de bevroren 

ondergrond door het landijs, zijn ruggen ontstaan die de naam 'stuwwal' heb-

ben gekregen. De hoogste toppen in het plangebied zijn de Tankenberg (85 m 

+N.A.P.), de Paaschberg (80 m +N.A.P.) en de Hakenberg (60 m +N.A.P.). Het 

verschil tussen deze toppen en de lager gelegen vlakten bedraagt tussen de 

60 m en 30 m. 

STUWWAL OLDENZAAL 
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Het stuwwallencomplex van Oldenzaal bestaat voornamelijk uit zand, klei en 

keileem. Kenmerken van het complex zijn de hoge en lagere heuvels, versne-

den door een aantal dalen (gevormd door smeltwater).  

 

De rivier de Dinkel bepaalt voor een groot deel het landschap van het plange-

bied. Zij ontspringt in het Duitse Holtwick en doorkruist het gebied van zuid 

naar noord. De Dinkel en haar dal zijn ook ontstaan in de voorlaatste ijstijd. 

Door afzettingen van klei, leem en zand in warme en koude tijden na deze 

ijstijd, is de Dinkel geworden wat zij nu is, een natuurlijke, sterk meanderen-

de rivier met oude beeklopen, afgesneden meanders, rivierduinen, oeverwal-

len, richel- en geulsystemen, overstromingszones, zandverstuivingen en 

broekbossen met kwel. 

Bij overstromingen ontstaan oeverwallen langs de rivier. Deze bevatten karak-

teristieke stroomdalvegetaties.  

 

Het overige deel van het plangebied heeft niet één kenmerkend hoofdelement, 

maar bestaat uit vele kleine (landschappelijk) kenmerkende elementen. Door 

afzettingen, verstuivingen en sedimentatie zijn allerlei zichtbare en onzichtba-

re elementen in het landschap ontstaan. Een voorbeeld hiervan is het afwisse-

lende hoogteverschil (ontstaan in de laatste ijstijd door dekzandverstuivingen) 

en de daaraan gekoppelde verschillende bodemtypen met elk hun eigen grond-

gebruik. 

 

B o d em ty p en  

De ontstaansgeschiedenis van en de verschillende elementen in het landschap 

hangen nauw samen met de bodemtypen. 

In het plangebied bestaat de bodem voornamelijk uit zandgrond. Binnen deze 

grondsoort wordt een aantal typen onderscheiden, ook in het plangebied.  

Rond de beken en deels op de stuwwal is het bodemtype beekeerdgrond aan-

wezig. Op sommige plaatsen zijn deze gronden opgehoogd, waardoor een 

es/kamp is ontstaan (hooggelegen akker). Deze gronden worden getypeerd als 

een enkeerdgrond. 

In het overige deel van het plangebied bestaat de bodem uit een afwisseling 

van verscheidene typen, namelijk podzolgronden (op de aanwezige dekzand-

gronden in het noordoosten, zuidoosten en (zuid)westen van het plangebied) 

en duinvaaggronden (in de stuifzandcomplexen). Daarnaast bestaat de bodem 

van het gebied ten westen van de kern Losser en ten zuidoosten van de kern 

De Lutte uit oude kleigronden, de zogenoemde keileemgronden. 

 

Het Lutterzand bevat langs de Dinkel een ‘aardwetenschappelijk monument’. 

Het gaat daarbij om een speciale afzetting die langs de Dinkel dagzoomt: de 

laag van Beuningen. 

 

DE DINKEL 

OVERIG 
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F r a g m e n t  b o d e m k a a r t  

 

W a t er h u i sh o u d i n g  

 

W a t e r l op e n  

De waterhuishouding in het plangebied wordt in grote mate bepaald door de 

hoogteligging en het reliëf. 

Enerzijds is in het plangebied de hoge stuwwal aanwezig en anderzijds het lage 

beekdal van de Dinkel (inclusief zijrivieren). Echter, het plangebied ligt niet 

lager dan +20 m N.A.P. 

 

Het plangebied bestaat uit een diversiteit aan waterlopen. De belangrijkste 

waterloop in het plangebied is de rivier de Dinkel. De Dinkel ontspringt in 

Duitsland, stroomt door Oost-Twente en mondt uit in de Duitse Vecht. De rivier 

de Dinkel met haar zijbeken herbergt als laagland-riviersysteem nog belangrij-

ke natuurwaarden. Ook het meanderende karakter maakt de rivier karakteris-

tiek. 

Naast de Dinkel zijn in het plangebied tal van kleine beken aanwezig. Het 

grootste deel van de beken mondt uit in de Dinkel (onder andere Bethlehem-

sebeek, Ruenbergerbeek en Snoeyinksbeek).  

 

De meeste waterlopen in het plangebied hebben als functie het afvoeren van 

water uit het landelijk gebied. Ook waterberging is een functie van de beken. 

Voor de Dinkel komt daar als functie 'water voor recreatie' bij. Deze rivier 

wordt namelijk ook gebruikt voor (kleinschalige) recreatiedoeleinden.  
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Ten slotte liggen in het stroomgebied van de Dinkel een aantal andere beekda-

len: het dal van de Dinkel, zijbeken van de Boven-Dinkel (Hakenbergerbeek, 

Bloemenbeek, Luttermolenbeek, Snoeyinksbeek en Bethlehemsbeek), Elsbeek 

en Ruenbergerbeek. Vanuit provincie en waterschap worden deze gebieden als 

meest waardevolle watersystemen gezien. Ingezet wordt op behoud en verbe-

tering van deze kwaliteitswateren. Ook eologisch gezien zijn de beekdalen van 

belang; vaak bevinden zich in de beekdalen nog houtwallen met zomen els, 

hazelaar en es. 

 

Het Waterschap Regge en Dinkel heeft het hydrologische beheer over het plan-

gebied. Het waterschap stelt voor gebieden beheerplannen op, waarin de doe-

len met betrekking tot het beheer van de watersystemen worden beschreven 

De bepalingen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn hierbij richtinggevend.  

In de gemeente Losser ligt, op de stuwwal, de waterscheiding tussen het wa-

tersysteem van de Dinkel en de Regge. Veel van de beken die in westelijke 

richting afstromen, behoren tot het Reggesysteem. 

Het plangebied omvat voor het grootste deel het watersysteem van de Dinkel. 

Het Dinkelsysteem bestaat uit de Boven-Dinkel en de Beneden-Dinkel. De Bo-

ven-Dinkel heeft, door grote afvoertoppen en overstromingen, een dynamisch 

karakter. Het verdeelwerk bij De Lutte verdeelt, bij pieken in het waterpeil, 

de afvoer van de Boven-Dinkel over de Beneden-Dinkel en het Omleidingska-

naal. Door vermindering van de afvoer in de Beneden-Dinkel is dit gedeelte van 

de Dinkel minder dynamisch geworden.  

Belangrijke waterlopen in het watersysteem van de Dinkel zijn, naast de hier-

voorgenoemde, de Ruenbergerbeek, Puntbeek en Elsbeek. 

Naast waterlopen beschikt het plangebied ook over andere, watergerelateerde 

functies. Deze worden in het navolgende behandeld. 

 

G r o n d w a t e r w i n n i n g  

In het buitengebied van Losser ligt een waterwingebied met bijbehorend 

grondwaterbeschermings- en intrekgebied (grondwaterwingebied Enschede – 

Losser met een stedelijke functie). Binnen deze gebieden gelden regels ten 

aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen, gericht op de bescherming en veilig-

stelling van de kwaliteit van het grondwater.  

Naast het voornoemde gebied ligt ten noorden van het plangebied het grond-

waterwingebied Rodenmors. Uit informatie blijkt echter dat de beschermings-

gebieden van deze grondwaterwinning niet binnen het plangebied vallen. 

 

WATERSYSTEMEN 
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H o o g t e k a a r t  

 

B r on n e n  

In de gemeente Losser bevindt zich een groot aantal bronnen. In de brongebie-

den is het beleid gericht op het behouden en herstellen van de bronnen. Een 

voorbeeld daarvan is het project ‘Terug naar de bron’ dat door het Waterschap 

Regge en Dinkel wordt uitgevoerd. 

Het is zaak dat bij ontwikkelingen in het landelijke gebied rekening wordt 

gehouden met de bestaande bronnen. Wellicht kunnen win-winsituaties wor-

den bereikt waarbij nieuwe ontwikkelingen een bijdrage leveren aan het her-

stel van (de beleefbaarheid van) de bronnen. 
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O v e r i g  

Langs de Dinkel, de Elsbeek en de Ruenbergerbeek zijn gebieden aangemerkt 

als overstromingsgebied (ten behoeve van waterberging). Het betreffen gebie-

den die bij hoogwater onder water komen te staan. In deze gebieden gelden 

beperkingen wat betreft nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In het voorliggen-

de bestemmingsplan is hiertoe een planologische regeling opgenomen.  

Tevens is het waterschap voornemens om (al dan niet in overleg met andere 

partijen) over te gaan tot hermeandering en herinrichting van waterlopen. Ook 

voor deze gebieden is in het bestemmingsplan een specifieke regeling opgeno-

men. 

2 . 2   

B e l e i d  

W a t e r p a r a g r a a f  

Op grond van artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting 

op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen die een 

beschrijving bevat van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen 

van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient te 

worden uiteengezet of en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft 

voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlakte-

water. Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: 'het 

hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), 

afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke 

plannen'. 

 

Het kader voor de watertoets is het vigerend beleid. De watertoets wordt uit-

gevoerd binnen de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelij-

ke ordening en water.  

 

E u r o p e s e  Ka d e r r i c h t l i j n  W a te r  

Met het oog op het bereiken van een goede waterkwaliteit is sinds eind 2000 

de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze richtlijn moet ervoor 

zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 

op orde is. De uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water vraagt inspan-

ningen van verschillende partijen op internationaal, nationaal en regionaal 

niveau. In Nederland heeft de rijksoverheid de Europese Kaderrichtlijn Water 

in landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten vertaald. Belang-

rijk uitvloeisel is het opstellen van 'stroomgebiedbeheerplannen', waarin staat 

omschreven op welke wijze de waterkwaliteit in het betreffende stroomgebied 

kan worden verbeterd. De gemeente Losser is gelegen in stroomgebied 'Rijn-

Oost'.  
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De waterlopen in het plangebied die onder de werkingssfeer van de KRW val-

len, zijn de Dinkel (Bovendinkel en Middendinkel), Elsbeek, Glanerbeek, Ruen-

beergerbeek en Puntbeek. Om de waterkwalititeit te verbeteren, is een aantal 

maatregelen benoemd. Deze zijn gericht op het verminderen van de belasting 

van het oppervlaktewater met verontreinigende stoffen (onder andere aanpas-

sing van riooloverstorten en verbetering waterzuivering) en het verbeteren van 

de ecologische waterkwaliteit (onder andere aanleg natuurvriendelijke oe-

vers). 

Op grond van de doelen/maatregelen uit het KRW zijn bijvoorbeeld langs de 

betreffende waterlopen stroken van 25 m voorzien waarbinnen beperkingen 

zijn gesteld aan het gebruik. 

 

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c tu u r  e n  R u i m t e  

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van 

kracht geworden. De SVIR heeft diverse nota’s vervangen, zoals de Nota Ruim-

te en Nota Mobiliteit. Ook zijn met het SVIR de ruimtelijke doelen en uitspra-

ken vervallen die zijn benoemd in de Agenda Landschap, Agenda Vitaal 

Platteland en Pieken in de Delta.  

In de SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke- en mobiliteitsop-

gaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit betreft een nieuw, inte-

graal kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. Gekozen is voor een meer selectieve inzet van het 

rijksbeleid dan voorheen. Voor de periode tot 2028 zijn de ambities van het 

Rijk in drie rijksdoelen uitgewerkt: 

- vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland; 

- verbeteren van de bereikbaarheid; 

- zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden. 

 

Decentrale overheden hebben meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruim-

telijke ordening gekregen; het kabinet is van mening dat provincies en ge-

meenten beter op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de 

vraag van bewoners, bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen af-

wegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn.  

 

Wat betreft het aspect water wordt ingezet op kwaliteit waarbij (minimaal) 

wordt voldaan aan de (internationaal) geldende norm(en) uit de Europese Ka-

derrichtlijn Water en andere Europese richtlijnen met kwaliteitseisen. De be-

scherming en verbetering van de waterkwaliteit ligt bij het Rijk (rijkswateren) 

en de waterschappen (regionale wateren). 

 

Het beheer van het watersysteem is gericht op het meebewegen met natuur-

lijke processen waar het kan en het bieden van weerstand waar het moet.  

Waterveiligheid en de beschikbaarheid van voldoende zoet water (duurzame 

zoetwaterwinning) zijn streefpunten uit het rijksbeleid. Naast preventie als 

primaire pijler bij de bescherming tegen overstromingen, is het waterveilig-
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heidsbeleid ook gericht op het beperken van de gevolgen van een overstroming 

door keuzes in de ruimtelijke planning en het op orde krijgen en houden van 

de rampenbeheersing (meerlaagse veiligheid).  

Deze aspecten stellen eisen aan ruimtelijke ontwikkelingen (onder andere 

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling). 

Het nationale waterbeleid is uitgewerkt in het Nationaal Waterplan 2009-2015. 

 

Wat betreft het aspect bodem wordt eveneens ingezet op het verbeteren en 

borging van de milieukwaliteit, waarbij dient te worden voldaan aan de (inter-

nationaal) geldende normen (onder andere uit het Besluit bodemkwaliteit).  

 

N a t i o na a l  Wa t e r p l a n  

In 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld, waarin het waterbeleid voor de 

periode 2009-2015 is opgenomen (opvolger van de Vierde Nota Waterhuishou-

ding). Tezamen met dit plan zijn de stroomgebiedbeheerplannen (zoals be-

doeld in de Kaderrichtlijn Water) opgesteld en van kracht geworden. 

Duurzaam waterbeheer is het algemene beleidsuitgangspunt van het Water-

plan. In het plan worden maatregelen beschreven die tot doel hebben de vei-

ligheid en leefbaarheid in Nederland te waarborgen (waaronder bescherming 

tegen overstromingen, voldoende en schoon water).  

Daarnaast is een beleidsuitgangspunt het benutten van de kansen die het wa-

ter biedt, onder meer met betrekking tot het gebruik. 

 

W a t e r b e l e i d  2 1e  ee uw  

Het rapport 'Waterbeleid 21e eeuw' bevat een advies inzake de wenselijke 

aanpassingen in de waterhuishouding van Nederland. Met name de gevolgen 

van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling worden in dat rap-

port belicht. Een van de oplossingen die wordt aangedragen, is het blijven 

inzetten op een uitbreiding van de waterbergingscapaciteit. 

 

N a t i o na a l  B e s t u u r s a k k o o r d  Wa te r  

Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is in 2003 opgesteld tussen het 

Rijk, de provincies, het Samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg (IPO), 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen. In 

dit akkoord zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering van wa-

teraangelegenheden. 

Het NBW heeft tot doel het watersysteem in Nederland op orde te brengen en 

te houden en te anticiperen op klimaatverandering. Het gaat hierbij om de 

verwachte zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering.  

Om deze problemen te bestrijden, zijn maatregelen nodig met als uitgangs-

punt eerst vasthouden, dan bergen en vervolgens afvoeren van water. 

 

P r o v i n c i a l e  Om g ev i n g s v i s i e  e n  V e r o r d e n i n g  

De provincie Overijssel heeft op 1 juli 2009 de Omgevingsvisie met bijbehoren-

de Omgevingsverordening vastgesteld. 

In dit integrale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving, waarin het streek-

plan, het verkeer- en vervoerplan, het waterhuishoudingsplan en het milieube-
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leidsplan zijn samengevoegd, geeft de provincie de richting aan voor de ont-

wikkeling van Overijssel tot 2020 en verder. De hoofdambitie van de Omge-

vingsvisie is ‘een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een 

verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden’. 

Leidend voor de beleidskeuzes die op dit gebied worden gemaakt, zijn de the-

ma's duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. 

 

Ten aanzien van het provinciale waterbeleid is aan de Omgevingsvisie een 

aparte waterbijlage toegevoegd. Deze bijlage fungeert als Regionaal Water-

plan.  

Het waterbeleid is in de Omgevingsvisie beschreven vanuit diverse thema's: 

- veiligheid tegen overstroming, bescherming tegen wateroverlast en 

gevolgen klimaatverandering op lange termijn; 

- watercondities voor mens, landbouw, natuur en landschap; 

- betrouwbare en continue drinkwatervoorziening en bescherming indu-

striële winningen. 

 

Het eerste punt spreekt hierbij voor zich. Het tweede punt heeft betrekking op 

de ontwikkelingsperspectieven binnen het plangebied. In gebieden waar de 

groene en blauwe structuur voorop staat, is het beleid gericht op een goede 

waterconditie. Water is hier 'dienend' aan natuur. In het gebied met het accent 

'veelzijdige' gebruiksruimte is het beleid gericht op het afstemmen van het 

waterbeheer (inrichting watersysteem, peilbeheer en waterkwaliteit) op het 

aanwezige grondgebruik. 

Ten slotte geeft het derde punt aan dat gebieden waar grondwaterwinning 

plaatsvindt een bescherming genieten; waterwingebieden met bijbehorende 

grondwaterbeschermings- en intrekgebieden.  

Wat betreft deze gebieden zijn in de Provinciale Omgevingsverordening regels 

opgenomen met betrekking tot het gebruik van de gronden. In de waterwinge-

bieden zelf zijn slechts functies toegestaan die ten dienste staan aan de 

drinkwaterwinning. In het grondwaterbeschermings- en intrekgebied zijn nieu-

we ontwikkelingen niet geheel uitgesloten, maar wel aan regels gebonden. In 

deze gebieden worden in elk geval strijdige functies gereguleerd of geweigerd 

en worden harmoniërende functies bevorderd.  

 

Nieuwe ruimtelijke functies die een risico vormen voor de kwaliteit van het 

grondwater zijn slechts toegestaan wanneer hiermee, ten opzichte van de 

bestaande functie, een verbetering van de beschermingssituatie wordt bereikt. 

Daarnaast worden aanvullende eisen gesteld aan grootschalige ontwikkelingen. 

Daarnaast heeft het Rijk voorgeschreven dat provincies een gewenste grond-

watersituatie dienen vast te stellen. Ook dit punt werkt door in het waterbe-

leid van de provincie, onder de naam Gewenst Grond- en Oppervlakte-

waterRegime (GGOR). 

GGOR is een hulpmiddel om knelpunten in het waterbeheer (in relatie met de 

ruimtelijke ordening) inzichtelijk te maken en op te lossen. Het geeft, voor 

een bepaalde vorm van landgebruik, aan: 

- de grondwaterstand, het grondwaterstandsverloop; 
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- de oppervlaktewaterpeilen; 

- de grondwaterkwaliteit (waaronder ook kwel en infiltratie); 

- de karakteristieken van oppervlaktewaterkwantiteit (stromingsdyna-

miek, et cetera); 

- de oppervlaktewaterkwaliteit; 

- de vorm en inrichting van het oppervlaktewater. 

Bij functies zoals natuur, landbouw en wonen in het landelijk gebied, spelen 

voornamelijk de eerste drie punten een rol. Voor het oppervlaktewater en haar 

functies, zijn de laatste drie punten van belang. 

Het waterschap, in dit geval het Waterschap Regge en Dinkel, stelt een secto-

rale GGOR op. Deze sectorale GGOR heeft tot doel het inzichtelijk maken van 

de aanwezige knelpunten in het waterbeheer. Ook de wensen vanuit het wa-

tersysteem, gebaseerd op watersysteemanalyses, zijn hierbij medebepalend. 

 

Op 1 juli 2009 hebben Provinciale Staten de Visie op de Ondergrond vastge-

steld als bijlage bij de Omgevingsvisie Overijssel 2009. In deze visie geeft de 

provincie haar beeld van duurzaam beheer van de Overijsselse ondergrond.  

De kern van de Visie op de Ondergrond wordt verwoord in de begrippen be-

schermen, gebruiken en herstellen van de ondergrond. De centrale ambitie is 

het behouden van een balans tussen gebruik en bescherming van de onder-

grond. 

De beschikking over actuele bodeminformatie is randvoorwaarde om te komen 

tot duurzaam gebruik van de ondergrond en het adequaat ordenen van de on-

dergrond. Als instrument is hiertoe de bodematlas ontwikkeld die de mogelijk-

heid biedt om verschillende kaarten met betrekking tot de ondergrond van 

Overijssel te raadplegen en gebruiken. 

 

W a t e r b e h ee r p l a n  

Het waterbeheerplan is opgesteld door het Waterschap Regge en Dinkel en 

geldt voor de periode 2010-2015. 

 

De belangrijkste doelstelling van het plan is het creëren van natuurlijke water-

systemen, waarbij water de ruimte krijgt. Dit laatste wordt gerealiseerd door 

de aanleg van retentiegebieden. In deze gebieden wordt ingezet op meervou-

dig ruimtegebruik (het combineren van water met andere functies, zoals na-

tuur, landbouw, wonen en recreatie). 

In het plangebied liggen verscheidene watersystemen. Het Waterschap Regge 

en Dinkel heeft aan enkele van deze systemen, voornamelijk de beeksystemen, 

een streefbeeld toegekend. Dit ter bescherming van de uitzonderlijke waar-

den. 

De zijbeken van de Boven-Dinkel (Bloemenbeek, Luttermolenbeek, Snoeyinks-

beek en Bethlehemsbeek), Glanerbeek en de Elsbeek maken deel uit van het 

Netwerk Ecologisch Waardevolle Wateren (kleine wateren). Deze laatste twee 

zijn ook aangemerkt als ecologische verbindingszone.  

Ook wordt in het Waterbeheerplan een overzicht gegeven van de maatregelen 

geldend voor verschillende beken waaronder de Dinkel, Puntbeek en Ruenber-

http://www.overijssel.nl/publish/pages/88827/visieopdeondergrond.pdf
http://www.overijssel.nl/thema%27s/ruimte-wonen/omgevingsvisie-0/
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gerbeek. Deze maatregelen worden in de periode tot 2015 en ook in de perio-

de na 2015 uitgevoerd. 

 

Het in het beheerplan verwoorde beleid is richtinggevend voor (de uitvoering 

van) de Keur. De Keur (2009) is de verordening van het waterschap waarin 

regels ten aanzien van het beheer, onderhoud en gebruik van de waterschaps-

werken is vastgesteld. De Keur is van toepassing op onder andere leggerwater-

lopen en retentiegebieden. Ten aanzien van de waterlopen is in de Keur een 

beschermende regeling opgenomen; binnen 5 m aan weerszijden gelden be-

perkingen in het gebruik. 

 

R e t e n t i e c om p e n s a t i e  

Om de vereiste ruimte voor water in extreme omstandigheden te borgen, heeft 

het waterschap de ‘retentiecompensatiekaart’ opgesteld (zie hierna). Indien 

(bouw)activiteiten leiden tot vermindering van de benodigde berging zoals 

aangegeven op deze kaart, dan moet deze verminderde berging (m
3
) worden 

gecompenseerd. Deze ruimtelijke toetsing zal – bij concrete bouwprojecten – 

plaatsvinden als onderdeel van de Watertoets. 

 

D i n k e l c on v e na n t  

Regelmatig is de wateroverlast langs de Dinkel in het (landelijke) nieuws. Al 

sinds 1970 is er echter veelvuldig overleg geweest over de optredende water-

overlast langs de Dinkel. Dit heeft in het begin van de zeventiger jaren geleid 

tot het tekenen van het Dinkelconvenant door de provincie Overijssel, Duitse 

autoriteiten en het waterschap Regge en Dinkel. In de jaren daarna zijn er 

werken uitgevoerd. Echter, het laatste deel van de uit te voeren werkzaamhe-

den in Nederland is niet uitgevoerd, omdat dit een ernstige aantasting van de 

natuurwaarden langs de Dinkel zou betekenen. Vervolgens is er jaren over het 

(niet) verder uitdiepen van de Dinkel gesproken. In 2000 heeft dit geleid tot 

een nieuw Dinkeldalconvenant. Bij de opstelling van dit convenant zijn ook de 

landbouwers en natuurbeheerders in het Dinkeldal betrokken geweest. De kern 

van deze regeling was dat de landbouwpercelen mochten overstromen en dat 

de boeren schadeloos zouden worden gesteld. Het Waterschap Regge en Dinkel 

heeft op basis van het nieuwe Dinkelconvenant een schaderegeling in het leven 

geroepen. Boeren in het Dinkeldal hebben een afkoopsom gekregen voor het 

onder water lopen van landbouwpercelen. 
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U i t s n e d e  ‘ R e t e n t i e c o m p e n s a t i e k a a r t ’  ( B r o n :  W a t e r b e b e e r s p l a n  

R e g g e  e n  D i n k e l )  

 

Volgens de afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water heeft het Water-

schap Regge en Dinkel beleid geformuleerd met betrekking tot water op maai-

veld. Dit beleid beperkt zich, voor de planperiode van dit waterbeheerplan, 

tot het huidige klimaat. Als gevolg van klimaatverandering worden vaker ex-

tremere situaties verwacht. In welke mate de klimaatverandering zich voor-

doet c.q. zal voordoen, is (vanzelfsprekend) op dit moment niet ‘keihard’ weer 

te geven. Door het kabinet heeft op advies van de Deltacommissie en het KNMI 

vooralsnog uit verschillende scenario’s gekozen voor het zogenoemde mid-

denscenario. Het waterschap heeft deze keuze opgevolgd.Vanaf 2015 zullen 

actief zogenaamde klimaatopvanggebieden worden ingericht. Hiermee wordt 

voorkomen dat de klimaatverandering laaggelegen gebieden belast. Voor meer 

informatie wordt verwezen naar navolgende kaartuitsnede. 

 



 

  
136.00.01.20.00.toe - Bestemmingsplan Buitengebied - 25 juni 2012 
 

25 

 
U i t s n e d e  ‘ K l i m a a t i n f o r m a t i e k a a r t ’  ( B r o n :  W a t e r b e b e e r s p l a n  R e g g e  

e n  D i n k e l )  
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3 3  C u l t u u r h i s t o r i e ,  

l a n d s c h a p  e n  

a r c h e o l o g i e  

3 . 1   

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

Het plangebied heeft op hoofdlijnen in de ijstijden haar landschappelijke vorm 

gekregen. Het zijn echter de mensen die het landschap hebben bewerkt tot 

wat het nu is: een hoofdzakelijk agrarisch cultuurlandschap dat een schat aan 

cultuurhistorie en archeologie herbergt.  

 

De ontwikkeling van het huidige landschap vindt zijn basis in de bodem, de 

waterhuishouding, de natuurlijke vegetatie en de invloed die de mens in de 

loop van de tijd hierop heeft gehad. Door verschillen in reliëf, waterhuishou-

ding en de vruchtbaarheidstoestand van de bodem, heeft de mens het plange-

bied op verschillende manieren in gebruik genomen. Hierdoor zijn 

verschillende landschapstypen te onderscheiden met eigen cultuurhistorische, 

visuele en functionele kenmerken. 

 

C u l tu u r h i s t o r i e  en  l a n d s ch a p  

 

Het landschap in Losser kan worden gekarakteriseerd als een in hoofdzaak 

kleinschalig, zeer gevarieerd, reliëfrijk landschap. Op de hogere delen komen 

de bouwlanden voor, veelal in de vorm van glooiende essen met steilranden als 

begrenzing. Vooral in het gebied tussen De Lutte en Beuningen is een aantal 

escomplexen gelegen. De lagergelegen agrarische gronden zijn over het alge-

meen in gebruik als grasland. De oude in de beekdalen gelegen graslanden 

hebben vaak een vochtig karakter. In het verleden zijn houtwallen en singels 

aangebracht om als vee- en wildkering te dienen. Deze vormen nog steeds een 

belangrijk element in het landschap van Losser. Met name in het gebied ten 

noorden van de A1 komen veel gave houtwallen voor. 

 

De relatief grote hoogteverschillen in het gebied hebben een uitgebreid stelsel 

van meanderende beekjes en beken doen ontstaan, waarbij de Dinkel als 

hoofdstroom kan worden beschouwd. Naast dit bekenstelsel is in het plange-

bied ook een veelheid aan bronnen aanwezig.  

 

In het plangebied bevinden zich tevens jonge ontginningen, waarbij een nader 

onderscheid kan worden gemaakt tussen de (voormalige) vochtige gebieden en 

de heideontginningen. De (voormalige) vochtige gebieden hebben een meer 

ALGEMEEN 
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gesloten karakter door het voorkomen van andere houtopstanden en minder 

rationele verkavelingspatronen. De heideontginningen zijn veelal open land-

schappen met een grootschalige verkaveling en weinig of geen reliëf. 

 

Wat betreft de boscomplexen is in het plangebied sprake van een groot aantal 

qua omvang en samenstelling variërende bosgebieden. Nabij boerderijen ko-

men vaak kleinere boscomplexen voor. De grotere bossen nabij Oldenzaal 

(veelal onderdeel van landgoederen) hebben een min of meer parkachtig ka-

rakter. Daarnaast komen jonge productiebossen voor. Verspreid over het ge-

bied zijn een aantal heidevelden gelegen, deels met een vochtminnende 

vegetatie, deels met een op droge omstandigheden wijzende vegetatie. De 

heideveldjes zijn vaak restanten van zeer uitgestrekte heidevelden die gedu-

rende de vorige eeuw werden ontgonnen. 

Van geomorfologische oorsprong zijn de zandverstuivingen van het Lutterzand 

en de Zandbergen. Deze zijn echter grotendeels met grove dennenbossen be-

groeid. 

 

Een kenmerk van het plangebied is de veelheid aan landgoederen. Deze land-

goederen hebben, naast een cultuurhistorische en landschappelijke waarde, 

ook een hoge natuurwaarde (onder meer de grote verscheidenheid aan flora en 

fauna). De meeste van deze landgoederen liggen ten noorden van de kern Los-

ser, op de Oldenzaalse stuwwal. Voorbeelden van deze landgoederen zijn Dui-

velshof, Egheria, Hakenberg, Meuleman en (een gedeelte van) Singraven. Deels 

vallen de landgoederen onder de Natuurschoonwet.  

Ook de aanwezige landkruizen en Mariakapellen vormen een herkenbaar (cul-

tuurhistorisch) element in het landschap. Deze objecten zijn in de twintigste 

eeuw door particulieren geplaatst en verrezen voornamelijk uit dankbaarheid 

voor de terugkeer van de zoon of zonen des huizes uit de Tweede Wereldoor-

log. 

 

Op grond van vorenstaande beschrijvingen wordt het landschap van Losser als 

volgt ingedeeld. 

 

O u d e  h o ev en l a n d s c ha p  

Het grootste deel van het plangebied omvat het landschapstype oude hoeven-

landschap. Dit landschapstype is gevormd langs de beken en aan de randen van 

de stuwwal. 

Een karakteristiek van het oude hoevenlandschap is de afwisseling van kleine 

percelen gras- en akkerland en bos (loof- en gemengde bossen). Houtwallen, 

singels en waterlopen dienden als een afscheiding van deze percelen, waar-

door een coulisselandschap ontstond. Door de onregelmatigheid van de perce-

len en de natuurlijke afscheidingen, kenmerkt het landschap zich door een 

grote mate van kleinschaligheid. 
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O u d e  h o e v e n l a n d s c h a p  

 

Verspreide bebouwing en de aanwezigheid van relatief veel zandwegen zijn 

ook specifieke kenmerken van dit landschapstype. Boerderijen en nederzettin-

gen werden gebouwd op de grens van hoge en lage gebieden. De vele hoogte-

verschillen in het plangebied hebben bijgedragen aan het ontstaan van deze 

verspreide bebouwing. Ook de aanwezige essen zorgen voor glooiingen in het 

landschap. Essen zijn daardoor veelal van cultuurhistorische en archeologische 

waarde. Door de wijze van bemesten zijn vele essen voorzien van een kenmer-

kende steilrand. Ook kenmerken de essen zich door de bolle ligging. In het 

gebied liggen voornamelijk eenmansessen; grote, cultuurhistorisch waardevolle 

essen zijn niet aanwezig. 

Het gebied kent daarnaast een fijnmazige ontsluitingsstructuur. Paden (voor-

heen zandwegen, thans veelal verhard) zorgden en zorgen nog steeds voor een 

verbinding van de aanwezige boerderijen met de bijbehorende gronden en het 

overige deel van het plangebied. 

 

In het noordelijke deel van het plangebied bevinden zich enkele gebieden die 

gekarakteriseerd kunnen worden als ‘maten- en flierenlandschap’. Dit land-

schapstype is qua uitstraling in grote mate vergelijkbaar met het oude hoeven-

landschap. Een specifiek kenmerk van dit landschapstype is de ligging langs 

beken en het natte karakter van de gebieden. Binnen het plangebied is met 

name langs de Bethlehemse beek nog sprake van een goed herkenbaar ‘maten- 

en flierenlandschap’  
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Daarnaast is aan de zuidelijke rand van (het esdorp) Losser nog een deel van 

het esdorpenlandschap te herkennen. Ook dit landschapstype is grotendeels 

vergelijkbaar met het oude hoevenlandschap. 

 

In dit bestemmingsplan zijn deze landschappen, vanwege de vrijwel identieke 

kenmerken, als één genomen. Wel zijn de provinciale normen/ambities voor 

deze landschapstypen integraal opgenomen in de beschrijving van de gebieds-

kenmerken en in de regels (ter bescherming van de aanwezige landschappelij-

ke/cultuurhistorische waarden). 

 

J o ng  h e i d e -  e n  b r o ek o n t g i nn i n g s l a nd s ch a p  

Op sommige plekken op de heide en in de lange tijd extensief gebruikte voch-

tige broekgronden langs de beken hebben vanaf de negentiende eeuw nieuwe 

ontginningen plaatsgevonden. Dit mede als gevolg van het opheffen van de 

gemeenschappelijke marken, de introductie van kunstmest en het verbeteren 

van de ontwatering.  

Het landschap kent een meer rationele verkaveling met rechte lijnen. Soms 

zijn de kavelgrenzen geaccentueerd door houtwallen, maar vaak heeft prikkel-

draad vanaf het begin af aan een rol van grensaanduiding vervuld. Bebouwing 

is gelegen op de kop van de kavels in een lint langs de nieuwe ontginningswe-

gen. De bebouwing dateert vanaf het einde van de negentiende eeuw. De agra-

rische bebouwing op het erf is in het algemeen talrijker in aantal en forser van 

omvang dan de bebouwing in het oude hoevenlandschap. 

Het jong heide- en broekontginningslandschap bevindt zich op de vlakke ge-

deelten langs de stuwwal, tussen De Lutte en Losser, in het gebied Beuninger 

Achterveld en rond Overdinkel. De verkaveling bestaat in de gebieden rond 

Overdinkel, de Oelemars en de Kremersveenweg uit strookvormige verkaveling. 

Het overige deel van deze gebieden bestaat uit blokvormige verkaveling. 

Het landschap heeft een open karakter door de afwezigheid van beplanting 

tussen de percelen. Hierdoor heeft dit deel van het plangebied een grootscha-

liger karakter dan het overige gedeelte van het plangebied.  
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S t r o o k v o r m i g e  v e r k a v e l i n g  

 

O v e r i g  

De stuwwal van Oldenzaal en het beekdalsysteem nemen een bijzondere plaats 

in het landschap van Losser in. De stuwwal en de beekdalen kunnen niet wor-

den aangemerkt als zelfstandige landschappen, maar komen voor in zowel het 

oude hoevenlandschap als het jong heide- en broekontginningslandschap.  

Ook mogen uit het oogpunt van cultuurhistorie de, verspreid door het plange-

bied aanwezige, karakteristieke (bebouwings)elementen niet worden vergeten.  

 

De stuwwal bevindt zich aan de noodwestzijde van het plangebied. Dit gebied 

kenmerkt zich door haar reliëf van hoger- en lagergelegen gebieden. Opvallend 

is het voorkomen van een aantal escomplexen, zoals de Elfterheurne met de 

Lutter esch en Bavels esch. In tegenstelling tot elders in het plangebied is de 

bebouwing rondom de essen gerangschikt. Daarnaast komen op de stuwwal 

vele landgoederen voor. De stuwwal heeft daardoor een groen en parkachtig 

karakter. 

 

STUWWAL 
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E l f t e r h e u r n e  

 

Op de twee in Twente voorkomende stuwwallen (stuwwal Ootmarsum en 

stuwwal Oldenzaal) ontspringen tientallen beken die deels in elkaar uitmonden 

en daardoor steeds groter worden. Naar het westen toe stromen de beken 

uiteindelijk in de Regge, naar het oosten toe stromen deze in de Dinkel. Van-

wege de grote hoogteverschillen op de stuwwal en aangebrachte drainagesys-

temen is daar sprake van snelstromende beken. 

 

 
D i n k e l  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  L u t t e r z a n d  

 

BEEKDALEN 
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De Dinkel heeft altijd een grote invloed gehad op het landbouwsysteem. Boe-

ren gebruikten de essen langs de Dinkel voor de akkerbouw, de heidevelden 

voor de veeteelt en de velden rondom de beken (de meden, maten en flieren) 

als hooilanden. Het waren de vruchtbare gedeelten die regelmatig onder water 

liepen, maar waar wel een relatief hoge productie plaatsvond. Enerzijds 

bracht het water dus productie voort, anderzijds was er altijd gevaar voor 

overstroming. Na de Tweede Wereldoorlog is op vele plaatsen de rationalisatie 

in de landbouw stevig ter hand genomen en zijn veel beken rechtgetrokken. 

Daarnaast zijn veel gronden gedraineerd, waardoor de waterafvoer is versneld 

en veel beken vaker en sneller droogvallen. De Dinkel meandert echter groten-

deels nog vrij door de gemeente Losser. 

 

De natuurlijk meanderende Dinkel is door zijn zeldzaamheid dan ook van bij-

zondere waarde. De vele bochten, verschillen in oeverhoogten, stroomsnel-

heid, watertoevoer en beschaduwing door begroeiing langs de oevers brengen 

een zeer gevarieerd en kleinschalig opgebouwd milieu met zich mee dat ecolo-

gisch, natuurwetenschappelijk en geomorfologisch als zeer waardevol wordt 

aangemerkt. De Losserse beken kunnen worden gerekend tot een van de laat-

ste min of meer ongerepte beekdalstelsels van Nederland. Een aantal beken is 

in hoofdstuk 2 nader beschreven. 

 

In het plangebied is een verscheidenheid aan (bebouwings)elementen aanwezig 

die als karakteristiek worden bestempeld. Het gaat hierbij niet alleen om 

bouwwerken, maar ook om gebieden. 

De aanmerking als karakteristiek hangt nauw samen met het specifieke (veelal 

voor het gebied kenmerkende) landschap en (vroegere) gebruiken.  

Niet alleen beschikt het plangebied over karakteristieke gebouwen (waaronder 

landhuizen en boerderijen), ook (delen van) boerenerven zijn aan te merken 

als karakteristiek; de erfinrichting hangt veelal nauw samen met het omrin-

gende landschapstype, hetgeen zorgt voor een (gebiedsspecifieke) uitstraling. 

Naast gebouwen zijn ook andere bouwwerken aan te merken als karakteristiek, 

waaronder de mariakapellen en landkruizen als overblijfselen van vroegere 

gebruiken.  

KARAKTERISTIEKE (BE-

BOUWINGS)ELEMENTEN 
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L a n d s c h a p s t y p e n  b u i t e n g e b i e d  G e m e e n t e  L o s s e r  
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A r ch e o lo g i e  

 

Naast cultuurhistorische en landschappelijke waarden, beschikt het plangebied 

ook over archeologische waarden. 

Een onderscheid wordt gemaakt in terreinen met bekende archeologische 

waarden (weergegeven op de Archeologische Monumenten Kaart, AMK) en 

gebieden met een verwachtingswaarde op de vondst van archeologische res-

ten, variërend van een lage naar hoge trefkans (weergegeven op de Indicatieve 

Kaart Archeologische Waarden, IKAW).  

Sommige AMK-terreinen zijn daarbij zo waardevol dat deze een wettelijke 

bescherming genieten op grond van de Monumentenwet. In geval van voorge-

nomen ingrepen is een vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 

vereist. 

In het plangebied betreft het onder meer de volgende gebieden: 

- Duivelshof: deel van esdekcomplex waar sporen van bewoning uit ver-

schillende perioden zijn vastgesteld;  

- Oelemars: terrein met de restanten van een urnenveld, gelegen in ak-

kerperceel dichtbij een zandwinningsplas; 

- Haweg-Glanerburgerdijk: terrein met grafheuvel uit het neolithicum 

en/of de bronstijd; 

- Erve Molthof: terrein waar sporen van bewoning en begraving uit de 

ijzertijd en de Romeinse tijd zijn vastgesteld. 
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3 . 2   

B e l e i d  

W e t  op  d e  a r ch e o l og i s c h e  m o n um en t e n z o r g  

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

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

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

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

vorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de 

introductie van het zogenaamde 'veroorzakerprincipe'. Dit principe houdt in 
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dat degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behouds-

maatregelen of voor een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige arche-

ologische waarden. De uitgangspunten van het verdrag zijn opgenomen in de 

Wet op de archeologische monumentenzorg. Deze wet is vertaald in de regels 

van het voorliggende bestemmingsplan.  

 

Los van deze wet, dient bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen 

rekening te worden gehouden met zowel de bekende als de te verwachten 

archeologische waarden. In paragraaf 3.1 is hier reeds op in gegaan.  

 

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c tu u r  e n  R u i m t e  

Uit de SVIR blijkt dat het bieden van ruimte voor het behoud en de versterking 

van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten als 

nationaal belang wordt gezien. De landschappelijke en cultuurhistorische kwa-

liteiten geven namelijk identiteit aan een gebied. Hierbij wordt verwezen naar 

de Nationale Landschappen die de diversiteit en ontstaansgeschiedenis van het 

Nederlandse cultuurlandschap weergeven. De verantwoordelijk voor (de uit-

voering van) het beleid is bij de provincie neergelegd. 

 

Naast de zichtbare kwaliteiten dient ook rekening te worden gehouden met de  

niet-zichtbare waarden die zich in de ondergrond bevindt, waaronder de ar-

cheologische waarden. Vanwege onder meer de beperkte ruimte in de onder-

grond, de betekenis van de ondergrond voor het economisch functioneren van 

Nederland en afstemming op activiteiten in de bovengrond, is efficiënt gebruik 

van de ondergrond van nationaal belang waarbij de aanwezige waarden in acht 

worden gehouden. 

 

P r o v i n c i a l e  Om g ev i n g s v i s i e  e n  Om g e v i n g s v e r o r d en i n g  

Een belangrijke ambitie van de provincie Overijssel is het rekening houden met 

de aanwezige landschappelijke/cultuurhistorische waarden.  

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

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

ruimtelijke ontwikkelingen specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven. 

Door middel van sturing wil de provincie Overijssel de ruimtelijke kwaliteit van 

het buitengebied bewaren en waar mogelijk versterken. 

De bijlage Catalogus Gebiedskenmerken geeft meer in detail inzicht in de 

kenmerken van verschillende gebieden en wat in die gebiedskenmerken van 

provinciaal belang is voor hoe een ontwikkeling invulling krijgt. Waar nodig zijn 

in het voorliggende bestemmingsplan regels opgenomen teneinde de karakte-

ristieken te beschermen. In het navolgende worden de relevante lagen bespro-

ken met bijbehorende sturingselementen.  
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N a tu u r l i j k e  l a a g :  S tu w w a l l en ,  d e kz an d v l a k t e  e n  - r u g g e n ,  

b r o n g eb i e d en  e n  b ee k d a l en  e n  n a t t e  v l ak t e s  

 

A m b i t i e  

De ambitie is het eigen karaker van de afzonderlijke stuwwallen te behouden 

en te versterken. De inzet is het reliëf daarbij ruimtelijk beeldbepalend te 

laten zijn, door bijvoorbeeld de overgangen naar andere landschappen te ac-

centueren en door de zichten erop én er vanaf te versterken. 

 

N o r m  

Stuwwallen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op in-

standhouding van de hoofdlijnen van het huidige reliëf. 

 

R i c h t i n g  

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

baar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en van de overgang 

tussen stuwwal en omgeving. 

- Als ontwikkelingen plaatsvinden, dragen deze bij aan het versterken en 

het beter zichtbaar maken van de potentiële natuurlijke kwaliteiten van 

de 'natte voet' van de stuwwal (kwelzone, brongebied). 

 

A m b i t i e  

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

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

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

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

ontwerpen. 

 

N o r m  

Dekzandvlakten en -ruggen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, 

gericht op instandhouding van het huidige reliëf. 

 

R i c h t i n g  

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

baar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het watersys-

teem. Beide zijn tevens uitgangspunt bij (her)inrichting. 

- Bij ontwikkelingen is de (strekkings)richting van het landschap, gevormd 

door de afwisseling van beekdalen en ruggen, het uitgangspunt.  

 

A m b i t i e  

De ambitie is de bronnen als de kleine beginpunten van het watersysteem weer 

te laten stromen en de gebiedjes eromheen weer te koesteren. De (potentieel) 

bijzondere natuurwaarden en de eeuwen oude betekenis van deze plekken 

kunnen op terughoudende wijze weer beleefbaar worden gemaakt. 

 

STUWWALLEN 

DEKZANDVLAKTE EN -

RUGGEN 

BRONGEBIEDEN 
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R i c h t i n g  

Brongebieden krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op 

instandhouding van de kwel, het watersysteem, de waterkwaliteit en, indien 

het bestaande (agrarisch) gebruik dat toelaat, de natuurkwaliteit. 

Als ontwikkelingen plaatsvinden in de nabijheid van de bron, dragen deze bij 

aan versterking van de natuurlijke kwaliteiten en de kwel. Beide zijn uitgangs-

punt bij (her)inrichting. 

 

A m b i t i e  

De ambitie is de beekdalen als functionele en ruimtelijk dragende structuren 

van het landschap betekenis te geven. Ruimte voor water en continuïteit van 

het systeem zijn leidend. Tevens is de ambitie afwenteling van wateroverlast 

op stroomafwaarts gelegen gebieden te voorkomen door het beeksysteem als 

eenheid te beschouwen en het vasthouden van water te bevorderen. Tot slot 

zijn beekdalen belangrijke verbindingen voor mens, plant en dier.  

 

N o r m  

Het waterpeil is niet lager dan voor graslandgebruik noodzakelijk is. 

 

R i c h t i n g  

- Beekdalen en laagtes krijgen een beschermende bestemmingsregeling, 

gericht op instandhouding van het watersysteem, de waterkwaliteit en 

voldoende ruimte voor water en, indien het bestaande (agrarisch) ge-

bruik dat toelaat, natuurlijke dynamiek. 

- Als ontwikkelingen plaatsvinden in of in de directe nabijheid van beek-

dalen en natte laagtes, dragen deze bij aan extra ruimte voor de dyna-

miek van het stromende water en het vasthouden van water, aan 

versterking van de samenhang in het beeksysteem en aan vergroting van 

de zichtbaarheid, bereikbaarheid en beleefbaarheid van het water. Dit 

zijn uitgangspunten bij (her)inrichting. 

 

L a ag  v a n  h e t  a g r a r i s c h  cu l tu u r l an d s c h ap :  O u d e  h o ev e n -

l a n d s ch a p  en  J o n g  h e i d e -  en  b r o e ko n tg i n n i n g s l an d s ch ap  

 

A m b i t i e  

De ambitie is het kleinschalige, afwisselende oude hoevenlandschap vanuit de 

verspreid liggende erven een ontwikkelingsimpuls te geven. Deze erven bieden 

veel ruimte voor landbouw, wonen, werken en recreatie, mits wordt voortge-

bouwd op kenmerkende structuren van het landschap: de open esjes, de routes 

over de erven, de erf- en landschapsbeplantingen. Momenteel zijn veel erven 

niet toegankelijk, hetgeen een beperking oplevert in de belevingsmogelijkhe-

den van het landschap.  

Binnen de voornoemde structuren zijn volop mogelijkheden om een functio-

neel grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap te ontwikkelen. 

 

BEEKDALEN EN NATTE 

LAAGTES 

OUDE HOEVENLANDSCHAP 
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N o r m  

De essen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op instand-

houding van de karakteristieke openheid, de bodemkwaliteit en het reliëf. 

 

R i c h t i n g  

- Als ontwikkelingen plaatsvinden in het oude hoevenlandschap, dragen 

deze bij aan behoud en accentuering van de dragende structuren 

(groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap en aan de sa-

menhang van en de karakteristieke verschillen tussen de landschapsele-

menten: de erven met erfbeplanting, de open es(sen), het beekdal, de 

voormalige heidevelden en aan de mate van openheid en kleinschalig-

heid. 

- Ontwikkelingen vergroten de toegankelijkheid van erven en erfroutes.  

 

A m b i t i e  

De ambitie is de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden een stevige impuls en 

soms een transformatie te geven wanneer daar aanleiding toe is. De dragende 

structuren worden gevormd door landschappelijke raamwerken van lanen, 

bosstroken en waterlopen die de rechtlijnige ontginningsstructuren versterken. 

Binnen deze raamwerken is ruimte voor verdere ontwikkeling van bestaande 

erven en soms de vestiging van nieuwe erven, mits deze een stevige land-

schappelijke jas krijgen. 

 

R i c h t i n g  

Als ontwikkelingen plaatsvinden in de agrarische ontginningslandschappen, 

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. 

 

Naast bescherming van de landschappelijke kwaliteiten, zet de provincie Over-

ijssel ook in op de bescherming van de waarden onder de grond. Het uitgangs-

punt is het behouden van de grote regionale variatie aan karakteristieke 

aardkundige waarden en dit benutten in de ruimtelijke planvorming. Doorsnij-

ding en versnippering zal zoveel mogelijk worden tegengegaan. 

De provincie Overijssel heeft de archeologische verwachtingen en archeolo-

gische gebieden weergegeven op twee kaarten (Archeologische verwachtings-

kaart en Archeologische gebiedenkaart). Wat betreft de kaart met de 

verwachtingswaarden wordt opgemerkt dat dit een verfijning is van de lande-

lijke IKAW. 

 

N a t i o na a l  L a nd s cha p  

Het plangebied is in zijn geheel aangewezen als Nationaal Landschap (Nota 

Ruimte). Een Nationaal Landschap is een gebied met '(inter)nationaal zeldzame 

of unieke landschapskwaliteiten en, in samenhang daarmee, bijzonder natuur-

lijke en recreatieve kwaliteiten'. 

In december 2006 is door Provinciale Staten van de provincie Overijssel, in 

navolging van deze aanwijzing,  het ontwikkelingsperspectief Nationaal Land-

JONG HEIDE- EN  

BROEKONTGINNINGSLAND-

SCHAP 

ARCHEOLOGIE 
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schap Noordoost-Twente vastgesteld. De ontwikkelingsrichting van het plange-

bied sluit aan op de bestaande beleidsstukken waaronder die van de recon-

structie.  

 

Het gebied Noordoost-Twente, bestaande uit de gemeenten Losser, Dinkelland, 

Oldenzaal en Tubbergen, is gekozen als Nationaal Landschap vanwege de vol-

gende kernkwaliteiten: 

- grote mate van kleinschaligheid; 

- het groene karakter; 

- een samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne 

ontginningen. 

Om deze kwaliteiten te waarborgen is de opgave: behoud, duurzaam beheer en 

(waar mogelijk) versterking. 

De ontwikkelingsrichtingen die het perspectief geeft, zijn: 

- landbouwers maken het landschap (ontwikkeling van landbouw waarbij 

rekening wordt gehouden met de kernkwaliteiten van het landschap); 

- koester de gebiedskwaliteiten (de structuur en de bijzondere kwaliteit 

van het landschap koesteren, verder ontwikkelen en versterken); 

- versterk de beleving van een onthaastend landschap (aanleg nieuwe 

wandel- en fietspaden, routes, (informatie-) voorzieningen om de recre-

atie te bevorderen. Tegelijkertijd dient echter wel de kwaliteit en sfeer 

van het gebied behouden te blijven); 

- zorg voor een groene woon- en werkomgeving (vestiging van bewoners 

en bedrijven in het buitengebied is mogelijk, mits de kernkwaliteiten 

van het landschap worden behouden en/of versterkt). 

 

Aan de hand van deze ontwikkelingsrichtingen is een aantal concrete actiepun-

ten benoemd (uitvoeringsprojecten). In het Uitvoeringsprogramma voor het 

Nationaal Landschap zal uiteindelijk, met zicht op de beschikbare middelen, 

een keuze worden gemaakt betreffende de uitvoering van de actiepunten. 

 

Tevens is in de provinciale Omgevingsverordening vastgelegd dat nieuwe ont-

wikkelingen binnen gebieden die zijn aangewezen als Nationaal Landschap 

mogelijk zijn als deze bijdragen aan het behoud of ontwikkeling van de aanwe-

zige kernkwaliteiten. 

 

Om invulling te geven aan de ambitite om de kwaliteit van het landschap te 

behouden bij het geven ruimte aan de grondgebonden landbouw, is de ‘casco-

benadering’ ontwikkeld (provincie Overijssel in samenwerking met onder ande-

re de gemeenten binnen het Nationaal Landschap NOTT). 

De ‘casco-benadering’ is een generiek (beleids)instrument dat het mogelijk 

maakt om afwegingen bij ingrepen in het landschap te maken op basis van de 

aanwezige landschapstypen en landschapsdynamiek. Het is een geschikt toet-

singskader voor de gemeente voor ruimtelijke ontwikkelingen die betrekking 

hebben op het (kleinschalige) groene karakter van de gemeente.  

De cascobenadering voorziet in flexibiliteit en anderzijds in behoud en verster-

king van landschapskarakteristieken. De toepassing en uitvoering van cascobe-

CASCO-BENADERING 
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leid is maatwerk voor indivudele gevallen, rekening houdend met de kernmer-

ken en kwaliteiten van het landschap ter plaatse. 

 

L a n d s c ha p s o n tw i k k e l i n g s v i s i e  N OT T  e n  L a nd s ch a p s on t w i k -

k e l i n g s p l a n  

In mei 2007 is de Landschapsontwikkelingsvisie opgesteld voor het gebied 

Noordoost-Twente/Twenterand. Deze visie geeft het streefbeeld van het Land-

schapsontwikkelingsplan, één van de uitvoeringsprojecten van de reconstruc-

tie. Het gebied beslaat de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal, 

Tubbergen en Twenterand.  

De visie omvat een beeld van de toekomstige ontwikkelingen in de verschillen-

de, aanwezige landschapstypen. 

 

De visie is opgesteld aan de hand van een verdeling van het gehele gebied in 

een aantal deelgebieden met eigen landschappelijke kenmerken. Per deelge-

bied is een opgave gesteld omtrent het behoud en beheer van de aanwezige 

kenmerken. Het plangebied maakt deel uit van de volgende deelgebieden: 

- Grensgebied ((noord)oosten plangebied) 

Voor dit gebied heeft het behoud en herstel van de landschappelijke 

waarden de prioriteit. Deze waarden kenmerken zich vooral door een 

kleinschalige afwisseling in het (agrarisch) grondgebruik binnen het 

aanwezige reliëf. 

- Losser (zuidwesten en zuidoosten plangebied) 

De prioriteiten van dit deelgebied liggen in het ontwikkelen van grond-

gebonden landbouw en het herstel van enkele beeksysteem, dienend ter 

verbetering van het gehele systeem van de Dinkel. 

- Oldenzaalse stuwwal ((noord)westen plangebied, met als grens de Din-

kel) 

De prioriteit is het duurzaam behoud en beheer van de landgoederen in 

dit gebied. Ook het bieden van mogelijkheden voor de realisatie van 

nieuwe landgoederen, mits deze aansluiten bij de schaal en het karakter 

van het landschap, valt hieronder. 

- Dinkeldal 

Herstel van het Dinkeldalsysteem is één van de prioriteiten. Daarnaast is 

een belangrijk punt het behoud en herstel van de historisch landschap-

pelijke waarden van het oude cultuurlandschap langs de randen van de 

Dinkel. Deze waarden kenmerken zich voornamelijk door de kleinschali-

ge afwisseling in het (agrarisch) grondgebruik binnen het aanwezige re-

liëf. 

 

In oktober 2008 is de gemeentelijke uitwerking van de visie vastgesteld; het 

Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Hierin staan onder meer de specifieke 

kenmerken en mogelijkheden van de aanwezige landschappen benoemd.  

 

Het LOP geldt onder meer als landschappelijk afwegingskader voor nieuwe 

ontwikkelingen (basis voor bestemmingsplan Buitengebied) en biedt een stimu-

lans aan de vormgeving van een landschap waarin ruimte is voor economische 
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ontwikkeling. Het LOP dient als toetsinstrument voor de landschappelijke in-

passing van nieuwe ontwikkelingen en dient daarnaast als objectief afwegings-

kader voor het verlenen van vergunningen. 

 

E r f g o ed v e r o r d e n i n g  

De gemeente Losser beschikt over een Erfgoedverordening (laatste versie 15-6-

2010.  

In deze verordening zijn regels gesteld ten aanzien van bebouwing en archeo-

logie.  

Het gaat hierbij om regels omtrent de aanwijzing en instandhouding van ge-

meentelijke monumenten, de omgang met (rijks)monumenten en de instand-

houding van archeologische terreinen.  

Ten aanzien van archeologie wordt opgemerkt dat de erfgoedverordening een 

uitwerking is van de verplichting om, bij het vaststellen van bestemmingsplan-

nen, rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische 

waarden en verwachtingen. De erfgoedverordening is op dit punt van kracht 

tot in het bestemmingsplan een regeling is opgenomen die in overeenstemming 

is met de Wamz of Erfgoedverordening. In het voorliggend bestemmingsplan is 

voor de bestaande en te verwachten archeologische waarden een aparte rege-

ling opgenomen (zie paragraaf 10.2). 

 

T o t  s l o t  

Naast de eerdergenoemde documenten op het gebied van archeologie beschikt 

de gemeente Losser over een archeologierapport, waarin een gedetailleerde 

uitwerking wordt gegeven van de (mogelijke) gebieden met archeologische 

waarden in de gemeente (RAAP-rapport 264: Herinrichting Losser Noord een 

archeologische inventarisatie, kartering en advieskaart; juni 1997 en RAAP-

rapport 640; Herinrichting Losser-Zuid, provincie Overijssel; een archeolo-

gische inventarisatie, kartering en advieskaart; maart 2001). Bij nieuwe ruim-

telijke ontwikkelingen zullen ook deze uitgewerkte kaarten door de gemeente 

worden gebruikt om te bepalen of archeologisch onderzoek nodig is.  

Ook is in januari 2012 de inventarisatie van de karakteristieke erven en panden 

in het buitengebied van Losser afgerond. De bevindingen zijn weergegeven in 

een rapportage en zijn integraal opgenomen in dit bestemmingsplan (Het Over-

sticht; Karakteristieke erven en panden in de gemeente Losser; projectnum-

mer 9001403301; januari 2012).  
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4 4  N a t u u r  e n  

e c o l o g i e  

4 . 1   

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

Het plangebied herbergt een grote hoeveelheid aan ecologisch waardevolle 

gebieden. Met name de Natura 2000-gebieden zijn van groot ecologisch belang. 

Deze beschermde gebieden maken tevens onderdeel uit van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) die het grootste deel van het plangebied omvat. Binnen 

de EHS wordt onderscheid gemaakt in bestaande natuur, water, nieuwe natuur 

gerealiseerd, nieuwe natuur nog te realiseren en beheersgebied.  

Tevens beschikt het buitengebied over een aantal overige gebieden van hoge 

natuurlijke en ecologische waarde. 

 

N a t u r a  2 0 0 0  

In het plangebied liggen twee Natura 2000-gebieden, te weten: Landgoederen 

Oldenzaal en Dinkelland. 

 

Het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal ligt op de stuwwal tussen 

Oldenzaal, Losser en De Lutte. Het gebied omvat boscomplexen met goed ont-

wikkelde bron- en beekbegeleidende bossen (Eiken-Haagbeukenbos en Winter-

eiken-Beukenbos) die worden afgewisseld met een kleinschalig houtwallen-

landschap met (vochtige) graslanden en akkers. 

Het stuwwallandschap van Oldenzaal wordt gekenmerkt door reliëf en klein-

schaligheid. Houtwallen, graslanden en akkers, grotere boscomplexen enaan-

zienlijke hoogteverschillen bepalen het beeld. Op deze stuwwal is de 

Tankenberg met een hoogte van ongeveer 80 m boven N.A.P. het hoogste punt 

van Overijssel. Op de hele stuwwal ontspringen daarnaast twintig beken. Hier-

van worden zeven beken, bijna allemaal ten noorden van de spoorlijn Olden-

zaal-Bentheim, gevoed door een bronsysteem.  

 

De Oldenzaalse stuwwal behoort tot de bosrijkste gebieden van Overijssel. Ook 

liggen in het Natura 2000-gebied enkele grote boscomplexen, voornamelijk bij 

de aanwezige landgoederen. Ten noorden van de weg Oldenzaal-De Lutte be-

treffen het onder meer landgoederen Egheria en Hakenberg, ten zuiden van de 

spoorlijn het landgoed Boerskotten. Rondom deze boskernen heeft zich een 

gevarieerd landschap ontwikkeld, met een afwisseling van kleinere bossen, 

houtwallen, vochtige en heischrale graslanden met plaatselijk een aantal poe-

len. 

 

LANDGOEDEREN OLDEN-

ZAAL 
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Waar bronnen ontspringen, liggen pleksgewijs mooi ontwikkelde bronbossen. 

De oude bossen vormen een belangrijk broedgebied voor de middelste bonte 

specht, maar bieden tevens onderdak aan een reeks van andere bosvogels, 

waaronder havik, sperwer, houtsnip, zwarte en kleine bonte specht, fluiter en 

appelvink. De landgoederen bieden een uitstekend leefgebied aan kamsala-

mander, die hier een van haar bolwerken in ons land heeft. 

 

 
N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  

 

Het Natura 2000-gebied Dinkelland bestaat uit het beekdal van de Dinkel met 

een aantal zijbeken (waaronder het oostelijk deel van het beekdal van de 

Snoeijinksbeek) en drie gevarieerde heideterreinen langs de Puntbeek en 

Rammelbeek, te weten Punthuizen, Stroothuizen en het Beuninger Achterveld. 

DINKELLAND 
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De Dinkel is een kleine laaglandrivier. Bovenstrooms van de aftakking van het 

Omleidingskanaal heeft de Dinkel een vrij natuurlijke hydrodynamiek. Bene-

denstrooms van deze aftakking is de hydrodynamiek gereguleerd; het natuur-

lijke karakter is echter nog wel aanwezig.  

Landschappelijk is het een gaaf beekdal, gekenmerkt door hoogteverschillen, 

houtwallen, bossen en vochtige en schrale graslanden en heideterreinen. De 

losliggende delen nabij Punthuizen bestaan uit vochtige en droge heide en 

heischrale graslanden en blauwgraslanden, afgewisseld met bosjes. 

De beekbegeleidende schrale graslanden vormen bijzondere biotopen voor 

zeldzame planten, welke op hun beurt een verscheidenheid aan bijzondere 

vlindersoorten aantrekken. In de heideterreinen komen waarschijnlijk naast 

beschermde amfibieën (heikikker, poelkikker) ook beschermde reptielen zoals 

levendbarende hagedis voor.  

Tot de vogelbevolking van het Dinkeldal behoren allereerst de karakteristieke 

broedvogels van de natuurlijke beeklopen op de zandgronden: ijsvogel en grote 

gele kwikstaart. Beide soorten broeden verspreid langs de gehele loop van de 

Dinkel en ook in de zijbeekjes worden jaarlijks broedgevallen vastgesteld. Van 

de vissoorten die op de Habitatrichtlijn zijn vermeld, komt de Rivierdonderpad 

voor in de Dinkel en enige zijbeken. 

 

E c o l o g i s c he  H o o fd s t r u c t u u r  

Zoals reeds benoemd, is een groot deel van het plangebied aangemerkt als 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Binnen de Ecologische Hoofdstructuur wordt onderscheid gemaakt in bestaande 

natuur, water, nieuwe natuur gerealiseerd, nieuwe natuur nog te realiseren en 

beheersgebied. Al deze onderdelen zijn binnen het plangebied aanwezig. 

In het plangebied is ook een tracé van de robuuste verbindingszone aanwezig 

(Ommen-Losser). Deze robuuste verbindingszone heeft als doel de uitwisseling 

van planten en dieren tussen de onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur 

te verbeteren. De robuuste verbindingszone is binnen de begrenzing van de 

Ecologische Hoofdstructuur gebracht. Het doel is om de Ecologische Hoofd-

structuur inclusief de robuuste verbindingszone vóór 2018 te realiseren. 

Daarnaast herbergt het plangebied twee ecologische verbindingszones, de 

Glanerbeek en de Elsbeek. De navolgende kaart laat de begrenzing van deze 

Ecologische Hoofdstructuur en de ligging van de ecologische verbindingszones 

zien. 
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P r o v i n c i a a l  E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  

 

O v e r i g e  g e b i ed e n  

 

Het Lutterzand is een groot, natuurlijk gebied binnen het plangebied. Door de 

aanwezigheid van de meanderende Dinkel, zandverstuivingen, het kleinschalig 

oude hoevenlandschap en oeverwallen met hoge natuurwaarden is dit een 

uniek gebied. Door deze unieke natuurwaarden, bevindt zich in het gebied een 

keur aan flora en fauna. Onder andere ijsvogel heeft hier haar broedplaats.  

 

LUTTERZAND 
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L u t t e r z a n d  

 

In het zuidoostelijke deel van de gemeente Losser liggen respectievelijk de 

Oelemars en de Zandbergen. De Oelemars is een zandafgraving (delfstofwinlo-

catie) waar een grote verscheidenheid aan vogels aanwezig is. Het gebied de 

Zandbergen bestaat, net als het Lutterzand, voor een groot deel uit zandver-

stuivingen.  

 

Ten zuiden van De Lutte ligt ten slotte het arboretum Poort Bulten. Dit in 1910 

als pinetum aangelegde park is in de loop der jaren uitgegroeid tot een arbore-

tum met een oppervlakte van 19 ha. Het park bevat naast de vele bomensoor-

ten, een poelenlandschap, bloemrijke kruidenvegetaties en bosstroken. 

Arboretum Poort Bulten is een geliefd wandelpark.  

 

OELEMARS EN ZANDBER-

GEN 

ARBORETUM POORT 

BULTEN 
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D e  Z a n d b e r g e n  

 

 
O e l e n m a r s  ( B r o n :  G o o g l e  e a r t h )  

4 . 2   

B e l e i d  

N a t u r a  2 0 0 0  

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het 

Natura 2000-netwerk dient ter bescherming van zowel de gebieden (natuurlij-

ke habitats) als wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lid-

staten. 
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Natura 2000 wordt op zijn beurt weer gevormd door de Vogelrichtlijn (1979) en 

de Habitatrichtlijn (1992). Deze richtlijnen richten zich op de (directe) be-

scherming van soorten en op de instandhouding van hun leefgebieden en ande-

re natuurlijke habitats. Sinds 1 oktober 2005 vallen de Natura 2000-gebieden 

samen met de beschermde natuurmonumenten (voorheen (staats)natuur-

monumenten) onder de Natuurbeschermingswet 1998. Daarnaast is het soor-

tenbeleid uit de Vogel- en Habitatrichtlijn vertaald in de Flora- en faunawet. 

 

F l o r a -  e n  f a una w e t  

Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het 

soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 

van de Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soor-

ten worden opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en dier-

soorten’. De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en 

faunawet van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsni-

veau van planten- en diersoorten (licht beschermd, middelzwaar beschermd en 

streng beschermd). 

 

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c tu u r  e n  R u i m t e ( S V I R )  

Één van de rijksdoelen uit de SVIR is het waarborgen van een leefbare en veili-

ge omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden zijn 

behouden.  

Om flora- en faunasoorten in staat te stellen om op lange termijn te overleven 

en zich te ontwikkelen zijn vanuit ruimtelijk oogpunt twee zaken essentieel:  

het behoud van leefgebieden en de mogelijkheden om zich te kunnen verplaat-

sen tussen leefgebieden.  

In internationaal verband heeft Nederland zich daarnaast met onder andere de 

Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000) gecommitteerd aan afspra-

ken over soorten (flora en fauna) en leefgebieden van soorten (habitats). 

Derhalve wordt ten aanzien van natuur ingezet op het bieden van ruimte voor 

een nationaal (natuur)netwerk voor het overleven en ontwikkelen van Flora- 

en faunasoorten.  

 

In het rijksbeleid worden de (begrensde) gebieden van de (herijkte) Ecolo-

gische Hoofdstructuur aangemerkt als onderdeel van de nationale Ruimtelijke 

Hoofdstructuur. Nieuwe plannen, projecten of handelingen in deze gebieden 

zijn slechts toegestaan als de wezenlijke kenmerken of waarden van het ge-

bied niet worden aangetast. 

Bij de realisatie van de EHS dient aandacht te worden geschonken aan de toe-

gankelijkheid, de recreatieve waarde en de cultuurhistorische en landschappe-

lijke waarden van het betreffende gebied. Ook wordt aansluiting gezocht bij 

de realisatie van andere maatschappelijke opgaven zoals waterberging.  

Binnen de door het Rijk gestelde kaders begrenzen, beschermen en onderhou-

den de provincies dit natuurnetwerk met de juiste ruimtelijke, water- en mili-

eucondities voor kenmerkende ecosystemen van (inter)nationaal belang.  
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P r ov i n c i a l e  Om g ev i n g s v i s i e  e n  - v e r o r d en i n g  

De ambitie van de provincie Overijssel is het verwezenlijken van de Ecolo-

gische Hoofdstructuur. Hierdoor wordt het behoud en de versterking van de 

rijkdom aan planten- en diersoorten beoogd (biodiversiteit). 

Op een groot deel van het plangebied is het ontwikkelingsperspectief ‘Realisa-

tie groene en blauwe hoofdstructuur’ van toepassing. In deze gebieden is ruim-

te voor de ontwikkeling van natuur (EHS, Natura 2000, ecologische 

verbindingszones). Dit wordt tevens gecombineerd met de ambitie te komen 

tot een veerkrachtig watersysteem (zie eveneens paragraaf 2.2).  

De voorgenoemde natuurdoelstellingen dragen ook bij aan de thema’s duur-

zaamheid en ruimtelijke kwaliteit waar de provincie in haar beleid op inzet. 

Robuuste natuur en het behoud van landschapswaarden door de ontwikkeling 

in Nationale Landschappen zijn twee elementen hiervan. 
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B  F u n c t i o n e l e  s i t u a t i e  

p l a n g e b i e d  
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5 5  L a n d b o u w  

5 . 1   

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

Het grondgebied van de gemeente Losser bestaat voor 66% uit cultuurgrond. In 

hoofdzaak gaat het daarbij om grasland en in mindere mate om maïsland, ak-

kerland, tuinbouw en boomteelt. In het gebied oefenen circa 280 agrariërs hun 

beroep uit. Dit geeft het belang van de landbouw in de gemeente Losser kern-

achtig weer. Het spreekt dan ook voor zich dat de landbouw in de gemeente 

Losser wordt gezien als basisfunctie.  

 

De verkaveling van de bedrijven is echter allesbehalve optimaal. Gemiddeld 

liggen de percelen op meer dan vijf verschillende plekken. Dit vormde een van 

de redenen tot het opstellen van het Landinrichtingsplan (1997), in een later 

stadium 'uitgebreid' en 'aangevuld' met en tot het Uitwerkingsplan Reconstruc-

tie (2008). Het Uitwerkingsplan is inmiddels onherroepelijk, hetgeen inhoudt 

dat de beschreven maatregelen kunnen worden uitgevoerd.  

 

O n t w i k k e l i n g  a g r a r i s c h e  b ed r i j v e n  

De ontwikkeling van de agrarische bedrijven is een belangrijke graadmeter om 

een beeld te krijgen van het belang van de agrarische sector voor het plange-

bied. 

 

Uit de bekende gegevens blijkt dat het aantal landbouwbedrijven in de afgelo-

pen jaren is afgenomen. Dit is de trend in heel Nederland.  

 

Grafiek 1 geeft de ontwikkeling van deze bedrijven weer. Hieruit blijkt dat, 

ten opzichte van Nederland, de afname van het aantal landbouwbedrijven in 

Losser een minder snel verloop laat zien. 

 

AANTAL AGRARISCHE 

BEDRIJVEN 
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G r a f i e k  1 .  D e  g e ï n d e x e e r d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  a a n t a l  l a n d b o u w -

b e d r i j v e n  i n  N e d e r l a n d ,  d e  p r o v i n c i e  O v e r i j s s e l ,  d e  l a n d b o u w g e -

b i e d e n  T w e n t e  e n  S a l l a n d  e n  d e  g e m e e n t e  L o s s e r .  B r o n :  C e n t r a a l  

B u r e a u  v o o r  d e  S t a t i s t i e k  ( 2 0 1 1 )  

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal en soort land-

bouwbedrijven in de gemeente Losser tussen 2000 en 2010. In 2010 waren er 

nog 282 landbouwbedrijven in de gemeente (zowel met een enkele bedrijfs-

voering als combinatiebedrijven).  

Van deze 282 landbouwbedrijven zijn er 25 (9%) die hokdieren houden (var-

kens, pluimvee, konijnen en edelpelsdieren) en 244 bedrijven (87%) met graas-

dieren (paarden, pony’s, rundvee (de grootste groep), schapen en geiten).  

 

Tabel 1. Het aantal landbouwbedrijven, akkerbouwbedrijven en bedrijven met hokdieren in 

de gemeente Losser. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2011) 

 

jaar 
 aantal  

landbouwbedrijven 
aantal  

akkerbouwbedrijven 
aantal bedrijven met 

graasdieren 
aantal bedrijven met 

hokdieren 

2000 355 78 314 74 

2001 349 83 304 60 

2002 333 69 292 61 

2003 330 65 287 46 

2004 326 57 285 46 

2005 304 50 262 38 

2006 290 55 255 40 

2007 287 50 249 42 

2008 287 50 247 32 

2009 279 49 239 30 

2010 282 49 244 25 

 

De afname van het aantal bedrijven heeft een aantal redenen. Genoemd kun-

nen worden economische ontwikkelingen (noodzaak om te blijven investeren), 

schaalvergroting, specialisatie en gebrek aan opvolging. Op gemeentelijk ni-

veau is hier niet of nauwelijks invloed op uit te oefenen.  

 



 

  
136.00.01.20.00.toe - Bestemmingsplan Buitengebied - 25 juni 2012 
 

57 

Op basis van het totale agrarische grondgebruik en het aantal bedrijven kan 

het gemiddelde grondgebruik per bedrijf inzichtelijk worden gemaakt.  

In grafiek 2 is de ontwikkeling van het gemiddelde grondgebruik (in hectares 

per bedrijf) opgenomen. Ter verglijking zijn hier ook de gegevens uit Neder-

land en Overijssel in opgenomen.  

Uit de grafiek komt naar voren dat de gemiddelde oppervlakte per bedrijf 

tussen 2000 en 2010 is toegenomen. Dit is onder andere een gevolg van de 

schaalvergroting in de landbouw. 
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G r a f i e k  2 .  D e  o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  g e m i d d e l d e  g r o n d g e b r u i k  p e r  

b e d r i j f  i n  N e d e r l a n d ,  d e  p r o v i n c i e  O v e r i j s s e l  e n  d e  g e m e e n t e  L o s -

s e r .  B r o n :  C e n t r a a l  B u r e a u  v o o r  d e  S t a t i s t i e k .  

 

Om een beeld te schetsen van het aantal en soort dieren dat wordt gehouden, 

zijn in tabel 2 de absolute aantallen in de jaren 2000 en 2010 opgenomen.  

Uit deze gegevens komt naar voren dat het aantal paarden en pony’s toe-

neemt. Het aantal dieren van de overige categorieën laat een (licht) dalende 

lijn zien, maar het totale aantal van deze categroieën ligt nog fors hoger dan 

het aantal paarden en pony’s. 

 

Tabel 2. Het aantal dieren in de gemeente Losser in 2000 en 2010. Bron: Centraal Bureau voor 

de Statistiek. 

 

Diersoort / jaar 2000 2010 

rundvee 20556 19525 

schapen 1394 1321 

paarden en pony's 487 553 

varkens 16891 15759 

kippen 89056 45340 

 

Nge is een maatstaf voor de economische omvang van agrarische bedrijven en 

is gebaseerd op de bruto standaardsaldi per diersoort en per hectare gewas. De 

Nge wordt berekend om op basis van economische criteria bedrijven in te kun-

nen delen in bedrijfstypen, om de omvang van verschillende sectoren vast te 

GEMIDDELDE BEDRIJFSOM-

VANG IN OPPERVLAKTE 

CULTUURGROND 

 

VEESTAPEL 

GEMIDDELDE BEDRIJFSOM-

VANG IN NGE 
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kunnen stellen en om de omvang van bedrijven van verschillende bedrijfstypen 

te kunnen vergelijken.  

Het is een eenheid die erg afhankelijk is van en gevoelig is voor allerlei facto-

ren, waaronder bedrijfsomvang en goede/slechte oogst.  

 

Vooral bij kleine en middelgrote bedrijven is een afname in het aantal Nge 

merkbaar. Het zijn dan ook vooral deze bedrijven die stoppen met de bedrijfs-

voering, omdat de rentabiliteit van het agrarische bedrijf bij kleine bedrijven 

niet hoog genoeg is.  

5 . 2   

B e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c tu u r  e n  R u i m t e  

Het rijksbeleid met betrekking tot de landbouw is niet zozeer gericht op de 

(on)mogelijkheden met betrekking tot de bedrijfsvoering, maar meer op de 

landbouw in relatie tot het omringende landschap, onder meer op het gebied 

van natuur, milieu, waterbeheer en landschap. 

Het Rijk zet in op de verduurzaming van het Gemeenschappelijk Europese 

Landbouwbeleid (GLB) waarbij grondeigenaren kunnen worden gestimuleerd en 

beloond bij maatschappelijke prestaties op de voorgenoemde terreinen. Onder 

andere wordt hierbij ingezet op het realiseren van een groenblauwe doorade-

ring van het landschap door bijvoorbeeld door bijvoorbeeld natuurlijke akker-

randen, sloten, recreatieve routes en kavelafscheidingen.  

 

P r o v i n c i a l e  Om g ev i n g s v i s i e  e n  Om g e v i n g s v e r o r d en i n g  

In de nieuwe Omgevingsvisie is het Overijsselse buitengebied onderverdeeld in 

drie typen gebieden: 

- Realisatie groene en blauwe hoofdstructuur. 

- Buitengebied: accent productie. 

- Buitengebied: accent veelzijdige gebruiksruimte. 

In het plangebied zijn zowel het eerste als het derde type gebied te onder-

scheiden. 

Wat betreft het eerste gebied staat de realisatie van groene en blauwe hoofd-

structuur centraal. Het accent ligt op het combineren van bestaande natuur, 

nieuwe natuur (Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000) en de gebieden waar 

water de bepalende functie is (het watersysteem van brongebieden tot hoofd-

systeem) tot een robuust raamwerk met landschappelijke kwaliteit. 

In het gebied met het accent op veelzijdige gebruiksruimte streeft de provin-

cie naar gespecialiseerde landbouw en mengvormen van landbouw met andere 

functies (recreatie, zorg, natuur, water) en bijzondere woon-, werk- en recre-

atiemilieus die de karakteristieke gevarieerde opbouw van de cultuurland-

schappen in deze gebieden versterken. In het zuidwestelijke deel van het 

plangebied staat binnen het gebied veelzijdige gebruiksruimte tevens een klein 

deel (één perceel) aangemerkt als gebied waarin het accent op productie ligt. 

In dit gebied krijgt landbouw de ruimte. 
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De provincie Overijssel geeft aan dat bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van landbouw het drieluik ‘zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik - ontwikkelings-

perspectieven – gebiedskenmerken’ in acht dient te worden gehouden. Het 

beleid is gericht op het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden in de land-

bouw; onder meer gericht op schaalvergroting en/of verbreding. Door toepas-

sing van de drieluik wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en 

de omgeving te waarborgen. 

Daarnaast gaat de provincie in haar beleid expliciet in op de toenemende be-

hoefte aan ondersteunend glas bij agrarische bedrijven. Bij landschapselemen-

ten als (grote) essen en beekdalen wringt de oprichting hiervan met de 

belangen van het landschap en cultuurhistorie.  

Stringente bepalingen over wat wel en niet mogelijk is (onder meer met be-

trekking tot uitbreidingen van het bouwblok), worden in het nieuwe omge-

vingsbeleid vrijwel in zijn geheel losgelaten. Het wel of niet acceptabel vinden 

van nieuwe ontwikkelingen is een taak van de gemeente.  

Tevens verwoordt de provinciale verordening dat het reconstructiebeleid in 

acht dient te worden genomen en dat in het bestemmingsplan bepalingen die-

nen te worden opgenomen met betrekking tot het landbouwontwikkelingsge-

bied. Het vastgestelde Reconstructieplan Salland-Twente dient als basis voor 

de mogelijkheden ten aanzien van landbouwontwikkeling. 

 

R e c o n s t r u c t i ep l a n  S a l l a nd - T w e n t e  

Als uitwerking van de Reconstructiewet Concentratiegebieden, is in september 

2004 het Reconstructieplan Salland-Twente vastgesteld door Provinciale Staten 

van Overijssel.  

Dit plan bevat een aantal beleidsdoelen die dienen als uitgangspunt van de 

maatregelen om de wettelijke doelstellingen te behalen. Conform de Omge-

vingsverordening van de provincie Overijssel dient het beleid uit het Recon-

structieplan te worden vertaald in het bestemmingsplan. 

De beleidsdoelen in het plan zijn: 

- Het versterken van de economische- en sociale vitaliteit op het gebied 

van landbouw, recreatie en toerisme, economische structuur en sociale 

infrastructuur; 

- Het verbeteren van de omgevingskwaliteit omtrent de thema's lucht, 

watersystemen, natuur en landschap en 

- Het verbeteren van de veterinaire veiligheid. 

 

De gemeente Losser valt in dit Reconstructieplan binnen het deelgebied 

Noordoost-Twente. Het Reconstructieplan beschrijft voor dit gebied een aan-

tal, specifiek op het gebied gerichte, ambities. Deze ambities zijn opgesteld 

aan de hand van de aanwezige kwaliteiten in het gebied. Uiteindelijk is een 

ruimtelijke vertaling van de ambities gemaakt, die de grondslag vormt voor de 

reconstructieopgave. De volgende thema 's worden in het streefbeeld behan-

deld: intensieve veehouderij, grondgebonden landbouw/melkveehouderij, 

recreatie & toerisme, natuur, water en economische bedrijvigheid/woning-

bouw.  
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In het Reconstructieplan speelt de zonering een belangrijke rol (zo niet dè 

belangrijkste). De zonering geeft aan waar de landbouwontwikkelings-, verwe-

vings- en extensiveringsgebieden zich bevinden. Deze gebieden kennen elk hun 

eigen maatregelen/doelen om de problematiek te verminderen die ontstaat 

door het samenspel van de aanwezige, verschillende functies.  

In het buitengebied van de gemeente Losser bestaat de zonering hoofdzakelijk 

uit verwevings- en extensiveringsgebieden. De intensieve veehouderijtak in 

deze gebieden is aan voorwaarden gebonden (onder andere met betrekking 

nieuwvestiging en verplaatsing), waardoor overige functies kunnen worden 

geoptimaliseerd. Op perceelsniveau komt een landbouwontwikkelingsgebied 

voor.  

 

Het Reconstructieplan Salland-Twente geeft aan dat voor de gemeente Losser 

een uitwerkingsplan wordt opgesteld. Dit uitwerkingsplan bevat op gemeente-

lijk schaalniveau de te nemen maatregelen ter uitvoering van het Reconstruc-

tieplan.  

 

U i tw e r k i n g s p l a n  L o s s e r  

In 1997 is de Landinrichtingscommissie gestart met de voorbereidingen van het 

Landinrichtingsplan. Door de inwerkingtreding van de Reconstructiewet Con-

centratiegebieden (2002) zijn deze werkzaamheden stilgelegd en is in 2004, als 

antwoord op deze wet, begonnen met het Uitwerkingsplan reconstructie voor 

Losser. Het Uitwerkingsplan Losser is in 2006 opgesteld door de Landinrich-

tingscommissie Losser en in januari 2008 goedgekeurd door de ministers van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-

ning en Milieubeheer. 

Het plan beschrijft (tot op detailniveau) de maatregelen en voorzieningen ter 

uitwerking van de provinciale reconstructieopgave. Deze maatregelen en voor-

zieningen worden in een periode van 12 jaar uitgevoerd. 

 

Het uitwerkingsplan bevat zowel globale als concrete maatrege-

len/voorzieningen. Zij hebben tot doel het realiseren van een vitaal platte-

land. Onder een vitaal platteland verstaat het plan: een gezonde, duurzame 

landbouw, een levendige economische en sociale structuur, goede woon- en 

leefomstandigheden, een karakteristiek en aantrekkelijk landschap, mooie en 

goed functionerende natuurgebieden en een duurzaam watersysteem. 

Om dit doel te behalen, beschrijft het plan een toekomstvisie. De visie bevat 

een ontwikkelrichting en -ruimte waaraan de te nemen maatrege-

len/voorzieningen zijn gekoppeld. De hoofdthema's van de visie zijn: 

- Ondernemerschap en ontwikkelruimte: 

- het creëren van ruimte voor ondernemerschap; 

- het stimuleren van ondernemerschap en; 

- nieuwe bedrijfstakken de ruimte bieden om zich te versterken en te 

ontwikkelen. 

- Aantrekkelijk landschap: 
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- het versterken en uitbouwen van de kwaliteiten van het landschap. 

Deze kwaliteiten zijn de Dinkel, overige beken, natuur, landgoe-

deren en karakteristieke boerderijen. 

- Toegankelijkheid en beleving: 

- het ontsluiten en goed toegankelijk zijn van het landschap en de 

dorpsvoorzieningen. 

 

De maatregelen en voorzieningen die voortkomen uit het uitwerkingsplan, zijn 

doorvertaald in dit nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Hierdoor kan uit-

voering van deze maatregelen /voorzieningen makkelijker en sneller plaatsvin-

den. In het navolgende staan enkele maatregelen benoemd. Voor een 

compleet overzicht wordt verwezen naar het uitwerkingsplan zelf. 

- Realiseren van nieuwe natuur (met name in het Dinkeldal en op de 

Stuwwal). 

- Herstel/bescherming van waardevolle brongebieden. 

- Verbetering van de landschappelijke kwaliteit door het versterken van 

de verschillende landschapstypen. 

- Verbeteren van de leefbaarheid door het uitvoeren van maatregelen die 

de sociale en economische vitaliteit van het landelijk gebied versterken.  

 

Het gebied dat het uitwerkingsplan beslaat, is opgedeeld in vier deelgebieden, 

te weten: 

- deelgebied De Lutte - Beuningen; 

- deelgebied De Lutte - Losser, met als tussengrens de Bentheimerstraat; 

- deelgebied Elsbeek (noordgrens Lossersestraat en oostgrens de Glaner-

brugstraat); 

- deelgebied Overdinkel (ten zuidoosten van de kern Losser). 

De deelgebieden zijn ontstaan door het gebruik van de aanwezige topografi-

sche grenzen. De wettelijke herverkaveling wordt uitgevoerd per deelgebied. 

Hierdoor behoeven niet alle gronden in één keer te worden verworven. 

De onderverdeling in deelgebieden zorgt voor een verbetering/versnelling van 

de uitvoering van de maatregelen/voorzieningen. 
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R e c o n s t r u c t i e g e b i e d e n  
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G e m ee n t e l i j k e  b e l e i d s n o t i t i e  s c h u i l s t a l l e n  

Zoals reeds is benoemd in dit hoofdstuk neemt het aantal agrarische bedrijven 

in de gemeente af. Het gevolg hiervan is dat weilanden leeg komen te staan, 

hetgeen het buitengebied niet aantrekkelijker maakt.  

Aan de andere kant is een toename te zien in het hobbymatig houden van die-

ren.  

Dit zijn enkele uitgangspunten geweest voor het maken van beleid ten aanzien 

van de oprichting van schuilstallen in weilanden. Tevens speelde hierbij de 

verbetering van het dierenwelzijn een rol. 

 

De beleidsnotitie beschrijft de voorwaarden op basis waarvan de bouw van 

schuilstallen mogelijk worden gemaakt. Dit is niet bij recht toegestaan, maar 

wordt via een afwijking van de bouwregels geregeld. Hierbij worden de navol-

gende voorwaarden gehanteerd: 

- Het betreft de huisvesting van hobbydieren van een particulier; geen 

sprake van bedrijfsmatige activiteiten; 

- De noodzakelijkheid en doelmatigheid van een schuilstal dient, in het 

kader van dierenwelzijn, te worden aangetoond; 

- Schuilstallen mogen worden opgericht op percelen met de agrarische 

bestemming, waarbij sprake moet zijn van een goede landschappelijke 

inpassing. Eveneens is vestiging op percelen binnen agrarische bestem-

mingen met landschappelijke waarden mogelijk, indien hierdoor de ka-

rakteristieke openheid niet in het geding komt; 

- Het betreft een solitair gelegen weiland met een minimale oppervlakte 

van 3 ha; 

- De maximale oppervlakte van de schuilstal bedraagt 50 m
2
 met een 

goothoogte van 2 m en een bouwhoogte van maximaal 3 m; 

- Specifieke eisen wat betreft het materiaalgebruik; eisen ten aanzien 

van welstand. 

 

T o t  s l o t :  

Naast de (on)mogelijkheden die agrarische bedrijven hebben in het kader van 

de bestaande wetgeving (onder andere op het gebied van uitbreiding en 

nieuwvestiging), is in het voorliggende bestemmingsplan de mogelijkheid op-

genomen voor het opstarten van nevenactiviteiten bij het agrarische bedrijf. 

Conform de kadernota wordt de mogelijkheid gecreëerd om in bestaande be-

drijfsbebouwing een nevenactiviteit op te starten. 

Daarnaast is op agrarische bedrijvigheid de VAB-regeling van toepassing (her-

gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing) en de rood-voor-rood regeling. 

Deze regeling is geïntegreerd in de regels en maakt het mogelijk nieuwe func-

ties te realiseren in bestaande agrarische bebouwing (onder meer woon- en 

bedrijfsfunctie). 
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6 6  R e c r e a t i e  

6 . 1   

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

Het buitengebied van Losser biedt een keur aan mogelijkheden tot recreatie. 

Dit door de aanwezige natuurgebieden (waaronder de landgoederen), sport- en 

spelmogelijkheden (onder andere in het Lutterzand) en goede belevingsmoge-

lijkheden in het plangebied (een ontsluitend fiets- en wandelpadennetwerk). 

Een aantal agrariërs speelt daarnaast met hun nevenactiviteiten in op de dag-

recreatieve tak van het toerisme. De maak en verkoop van (streek)eigen pro-

ducten en rondleidingen op het bedrijf zijn hier voorbeelden van. 

Naast de mogelijkheden die de agrariërs bieden tot het doen van dagrecreatie-

ve activiteiten speelt ook het beleid van Losser een rol in de toename van de 

dagrecreatie. Het beleidsuitgangspunt is de 'Schatkamer van Twente'. Op het 

gebied van archeologie, geologie en geomorfologie worden allerlei nieuwe 

projecten opgestart ter verbetering van de beleving van het Losserse grondge-

bied.  

 

In de gemeente Losser zijn diverse verblijfsmogelijkheden aanwezig in het 

landelijk gebied. Naast hotels is in het plangebied een groot aantal recreatie-

woningen aanwezig. Ook liggen er een aantal kampeerterreinen (camping en 

minicamping) en zijn er groepsaccomodaties, boerderijkamers en bed and 

breakfast accomodaties aanwezig.  

6 . 2   

B e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c tu u r  e n  R u i m t e  

In het rijksbeleid worden geen expliciete uitspraken gedaan over de 

(on)mogelijkheden van (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van recreatie en 

toerisme. 

Wel wordt een aantal punten benoemd die een samenhang vertonen met de 

aspecten recreatie en toerisme, waaronder: 

- het verbinden van de de winning van oppervlaktedelfstoffen met recrea-

tieve ontwikkelingen; 

- borging van het bestaande netwerk van recreatieve vaarwegen uit het 

Basisrecreatietoervaartnet; 

- het belang van een vitaal en mooi landelijk gebied voor een goed leef- 

en vestigingsklimaat voor recreatie en toerisme. 

 

DAGRECREATIE 

VERBLIJFSRECREATIE 
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K l e i n s ch a l i g  k a m p e r en  

De afschaffing van de Wet op de openluchtrecreatie heeft tot gevolg gehad dat 

er geen algemene afwijkingsregels meer gelden voor kleinschalige vormen van 

kamperen. Gemeenten zullen derhalve eigen regels moeten ontwikkelen ten-

einde ongewenste ontwikkelingen op het gebied van kleinschalig kamperen of 

kamperen buiten kampeerterreinen te voorkomen. In de planbeschrijving 

wordt nader ingegaan op de wijze waarop de gemeente in het kader van het 

voorliggende bestemmingsplan hiermee omgaat.  

 

P r o v i n c i a l e  Om g ev i n g s v i s i e  e n  O m g e v i n g s v e r o r d en i n g  

In het beleid van de provincie wordt ruimte geboden om toeristisch-

recreatieve voorzieningen te ontwikkelen die bijdragen aan differentiatie van 

het aanbod en toeristische structuurversterking. Door gebiedsgericht (nieuwe) 

koppelingen te leggen tussen verschillende sectoren (recreatie, landschap, 

water, cultuur, zorg en sport) wordt de concurrentiekracht van Overijssel als 

vakantie- en dagtochtbestemming versterkt. Voorwaarde is dat ontwikkelingen 

bijdragen aan het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit.  

Permanente bewoning van recreatiewoningen en -verblijven wordt door de 

provincie niet toegestaan. 

De provincie biedt ruimtelijke mogelijkheden voor de verbetering van de kwa-

liteit en het vergroten van de diversiteit van de bestaande verblijfsaccomoda-

tie onder voorwaarden van generiek instrumentarium (zuinig en zorgvuldig 

ruimtegebruik, SER-ladder), ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken. 

Nieuwe recreatiewoningen zijn slechts toegestaan wanneer een kwaliteitsim-

puls op bestaande terreinen plaatsvindt of wanneer het een innovatief concept 

betreft. 

 

De provincie Overijssel staat daarnaast positief tegenover het kleinschalig 

kamperen. Wel vraagt de provincie aan gemeenten om de mogelijkheden voor 

kleinschalige kamperen te koppelen aan het functioneren van een agrarisch 

bedrijf en in het bestemmingsplan een zonering op te nemen omtrent dit on-

derwerp. De gemeente Losser heeft deze provinciale beleidslijn met betrek-

king tot het kleinschalig kamperen uitgewerkt in de beleidsnota 

'Verblijfsrecreatie in het landelijk gebied van de gemeente Losser'. 

Ten slotte geeft de provincie aan dat recreatieve routestructuren een belang-

rijk onderdeel vormen van het buitengebied en dat de verbetering hiervan op 

steun van de provincie kan rekenen.  

 

U i tw e r k i n g s p l a n  R e c on s t r u c t i e  

Ook de reconstructie biedt goede kansen voor optimalisering van het product 

toerisme. 

Het Reconstructieplan beschrijft het beleidsveld recreatie en toerisme als een 

belangrijke (economische) drager van het landelijk gebied. Het bieden van 

ontwikkelruimte staat hierbij voorop. Deze ontwikkelruimte is voornamelijk 

aanwezig nabij De Lutte en ten oosten van Losser (creëren van dag- en/of 

verblijfsrecreatie). Daarnaast zijn in het plangebied gebieden aanwezig waar 

het accent ligt op de realisatie van mogelijkheden tot dagrecreatie en recrea-
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tief medegebruik. Deze gebieden zijn gelegen rond de Dinkel, in Natuurgebied 

Lutterzand en het gebied 'Landgoederen Oldenzaal'. 

 

M a r k e t i n g p l a n  ' O n t d ek  he t  g e h e i m  v a n  d e  g em e en t e  L o s s e r '  

Het marketingplan (2007) is opgesteld om het toenemende belang van recrea-

tie en toerisme voor de gemeente Losser in beeld te brengen. Dit belang uit 

zich voornamelijk in de economische kansen die recreatie en toerisme bieden 

voor de gemeente Losser.  

In het marketingplan staan doelen benoemd, die worden gebruikt om deze 

kansen voor de gemeente Losser te verwezenlijken. Belangrijke doelen zijn 

vergroting van het aantal bezoekers, bestedingen, (verblijfs)recreatie en 

werkgelegenheid.  

 

Uit onderzoek ten behoeve van het opstellen van dit marketingplan is gebleken 

dat de gemeente Losser onvoldoende onderscheidend vermogen heeft op het 

gebied van recreatie en toerisme. Om de gemeente Losser op dit gebied meer 

identiteit te geven, is gekozen voor het thema ‘Schatkamer van Twente’. Hier-

bij spelen geologie, geomorfologie en archeologie een belangrijke rol.  

Om de uitwerking van dit thema gestalte te geven worden de volgende beno-

digde middelen en budgetten gebruikt: 

- Promotie: het doorvertalen van de strategische systematiek in een cam-

pagne met daarin meegenomen de interne promotie richting burgers en 

ondernemers. 

- Product- en dienstontwikkeling: het zichtbaar maken van de 'Schatka-

mer van Twente'. 

- Professionalisering en samenwerking onderling stimuleren rondom deze 

thematiek en 

- Verbetering van diensten en informatieverstrekking. 

 

B e l e i d s n o ta  R e c r ea t i e  en  T o e r i s m e  

In de beleidsnota Recreatie en Toerisme beschrijft de gemeente Losser een 

beleid dat is gericht op duurzame aanleg, versterking en uitbreiding van het 

aanbod aan recreatief-toeristische voorzieningen in de gemeente Losser. Een 

belangrijk uitgangspunt hierbij is aansluiting zoeken bij de aard en de schaal 

van de gemeente Losser. De natuurlijke- en landschappelijke omstandigheden 

zijn richtinggevend bij de realisatie van deze nieuwe recreatief-toeristische 

voorzieningen. 

De beleidsnota beschrijft een aantal gebieden waarin grootschalige verblijfsre-

creatie kan worden ontwikkeld. Deze gebieden liggen ten oosten van Losser en 

tussen Overdinkel en Glane. 

 

T o e k om s t v i s i e  Za n d b e r g e n - O e l em a r s  

Op 25 november 2008 is de toekomstvisie voor de Zandbergen-Oelemars vast-

gesteld. Het doel van deze visie is het bieden van een leidraad bij het maken 

van keuzes voor al dan niet gewenste ontwikkelingen in het betreffende ge-

bied. In het rapport zijn van de bestaande functies de knelpunten en kwalitei-

ten uitgewerkt. Tezamen met enkele uitgangspunten is hieruit een conclusie 
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getrokken ten aanzien van de kansen en mogelijkheden in het gebied. Deze is 

verwoord in drie scenario's. De uitgangspunten die mede aan deze scenario's 

ten grondslag liggen, zijn: 

- het leggen van duurzame relaties tussen natuurbeheer, agrarisch beheer 

en recreatieve mogelijkheden binnen het kader van de reconstructie 

Salland Twente; 

- het behoud en versterken van bestaande landschapselementen; 

- het versterken van visueel landschappelijke aspecten; 

- het versterken van ecologische aspecten; 

- het versterken van geomorfologische aspecten; 

- het ontwikkelen van recreatief en educatief medegebruik. 

Gekozen is voor het scenario 'vooruitstrevend'. Dit scenario biedt kansen voor 

een betere verweving van recreatieve ontwikkelingen en landbouwactiviteiten. 

In het navolgende komt een aantal hoofdpunten uit dit scenario aan bod. 

Op het gebied van infrastructuur wordt ingezet op het creëren van een rustiger 

omgeving aan de noordkant van de plas. Ontwikkelruimte voor de bestaande 

landbouw dient daarnaast te blijven bestaan. Op het gebied van recreatie 

wordt ingezet op het verbeteren van de beleefbaarheid van de Zandbergen 

(verbeterd beheer). Tevens ligt het accent op een verbetering c.q. uitbreiding 

van de recreatieve infrastructuur (wandel-, ruiter- en fietspaden).Wat betreft 

de natuur dienen de waarden te worden versterkt. Een mogelijkheid ligt in het 

extensiveren van de landbouw.  

Grootschalige nieuwe functies worden niet benoemd in dit scenario en derhal-

ve mag worden geconcludeerd dat het gebied zich hier niet voor leent. 
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7 7  W o n e n  e n  n i e t -

a g r a r i s c h e  b e d r i j -

v i g h e i d  

7 . 1   

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

De woonbebouwing in het plangebied kenmerkt zich door (veelal) solitair lig-

gende bebouwing. In het zuidelijk deel van het plangebied, rondom Overdin-

kel, Kremersveen en nabij Glane (Glanerbrugsestraat), is dit hoofdzakelijk in 

de vorm van lintbebouwing. Het overige deel van het plangebied wordt ge-

kenmerkt door de aanwezigheid van verspreid liggende bebouwing aan kronke-

lende wegen en paden.  

Ook is in het plangebied een aantal landgoederen aanwezig bestaande uit een 

'landhuis' omgeven door bossen en weilanden.  

 

Een specifiek gebied wat betreft woningbouw in het buitengebied is de zorgin-

stelling Losserhof. Deze locatie vormt als het ware een dorp op zich.  

 

 
L o s s e r h o f  

 

WONEN 
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Tegenwoordig willen veel mensen de drukte van alledag ontvluchten en in het 

buitengebied gaan wonen. Het hobbymatig kunnen uitoefenen van agrarische 

bedrijfsactiviteiten speelt daarbij ook een rol.  

Het aantal burgerwoningen in het buitengebied zal de komende jaren toene-

men. Dit is niet het gevolg van nieuwbouw in het buitengebied, maar het ge-

volg van het feit dat (voornamelijk de kleinere) agrarische bedrijven hun 

bedrijfsvoering beëindigen en de bedrijfswoningen vervolgens als burgerwoning 

in gebruik worden genomen.  

Wonen in het buitengebied biedt bij uitstek de mogelijkheid tot het hobbyma-

tig uitoefenen van agrarische activiteiten. Van deze mogelijkheden wordt in 

het plangebied veelvuldig gebruikgemaakt. In toenemende mate wordt daarbij 

gebruikgemaakt van beleid als 'Rood voor Rood' en 'Vrijkomende Agrarische 

Bedrijfsbebouwing' (VAB-beleid). Het is te verwachten dat deze trend de ko-

mende jaren zal doorzetten. 

Ten slotte bestaat er een mogelijkheid tot nieuwbouw van woningen door het 

benutten van open plekken in dorpslinten of dorpsranden. De mogelijkheden 

hiertoe staan beschreven in de gemeentelijke beleidsnotitie ‘Notitie Verdich-

ting van dorpslinten en dorpsranden’. 

 

In het plangebied is, naast de agrarische bedrijvigheid, ook niet-agrarische 

bedrijvigheid aanwezig. Van oorsprong is het landelijk gebied een agrarisch 

gebied, maar in de loop der tijd zijn verschillende vormen van niet-agrarische 

bedrijvigheid in het buitengebied ontstaan. Dit meestal door het steeds groter 

worden van 'kleine' ondernemingen. Voorbeelden van aanwezige bedrijvigheid 

in het buitengebied zijn transportbedrijven, autosloperij, bouwbedrijven, 

maar ook kleine bedrijven aan huis zoals kantoren. 

 

Met name het VAB-beleid is van invloed op de toename van het aantal niet-

agrarische bedrijven in het buitengebied. De verwachting is dat de komende 

jaren door verruiming van beleid meer agrarische bedrijfslocaties beschikbaar 

komen voor alternatieve functies.  

7 . 2   

B e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c tu u r  e n  R u i m t e  

In zijn algemeenheid streeft het Rijk naar aansluiten van de woon- en werklo-

caties in steden en dorpen op de (kwalitatieve) vraag en hierbij zoveel moge-

lijk locaties voor transformatie en herstructurering benutten.  

Wat betreft woningen speelt de zorg voor voldoende omvang, kwaliteit en 

differentiatie van de woningvoorraad een belangrijke rol. 

 

P r o v i n c i a l e  Om g ev i n g s v i s i e  

In het nieuwe omgevingsbeleid van de provincie worden geen maten gegeven 

ten aanzien van de grootte van woningen in het buitengebied. Het is aan de 

gemeente hieromtrent een afweging en regeling te maken. 

NIET-AGRARISCHE BEDRIJ-

VIGHEID 
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Wel schrijft de provincie dat de oprichting van nieuwe woningen mogelijk is op 

VAB-locaties (in Vrijkomende Agrarische Bebouwing), maar ook op (nieuwe) 

landgoederen. Bij de oprichting van nieuwe woningen in het buitengebied 

dient te worden vastgehouden aan het thema zuinig en zorgvuldig ruimtege-

bruik, de ontwikkelingsperspectieven en de ter plaatse aanwezige gebieds-

kenmerken. 

Nieuwe woningen kunnen ook via de rood-voor-rood regeling worden opgericht. 

Deze ontwikkeling vindt plaats op grond van de Kwaliteitsimpuls Groene omge-

ving. Het principe bestaat uit het slopen van landschapsontsierende opstallen 

en het toevoegen van een gebouw met een woonbestemming. Het hoofddoel 

hierbij is het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeenten hebben het 

voortouw in het toepassen van deze mogelijkheid. Hierbij is ook de mogelijk-

heid geboden om landhuizen op te richten. 

 

In de Omgevingsvisie is het onderscheid tussen ‘niet-agrarische bedrijven’ en 

'agrarisch aanverwante bedrijven' komen te vervallen. Het is aan de gemeente 

een passende (ontwikkelings)regeling op te stellen.  

Een belangrijk uitgangspunt van het provinciaal ruimtelijk beleid is wel dat 

vestiging van reguliere detailhandel buiten de bebouwde kom niet is toege-

staan, behalve in de vorm van een nevenactiviteit bij agrarische bedrijven 

(bijvoorbeeld verkoop van ter plaatse vervaardigde, bewerkte en verwerkte 

agrarische producten). 

 

Ten slotte biedt de provincie Overijssel ruimte voor de realisatie van nieuwe 

landgoederen. Deze dragen bij aan de kwaliteit van natuur en landschap, wa-

ter- en milieucondities, recreatie en plattelandsvernieuwing. Er is een groei-

ende vraag naar de mogelijkheid om buiten te kunnen wonen. Bij nieuwe 

landgoederen mag men buiten bouwen op een plek waar het normaal niet mag, 

maar daar moet dan wel als tegenprestatie groen voor worden aangelegd. In 

het voorjaar van 2008 is hiertoe de aanvullende handreiking nieuwe landgoe-

deren vastgesteld. De gemeente Losser heeft een eigen regeling opgesteld 

omtrent de vestiging van landgoederen binnen de gemeentegrenzen. 

 

N i e uw e  l a nd g oe d e r e n  

Landgoederen bieden in de ogen van de gemeente bij uitstek de mogelijkheid 

tot het realiseren van win-winsituaties: zowel de particulier in kwestie als het 

landschap hebben hierbij profijt. In dit opzicht wordt de oprichting van nieuwe 

landgoederen ondersteund, waarbij multifunctioneel gebruik ervan niet wordt 

uitgesloten (onder andere wonen, zorg en recreatie in combinatie met de ont-

wikkeling van natuurwaarden).  

De Natura 2000-gebieden zijn, vanwege hun landschappelijke en natuurlijke 

waarden, uitgesloten van de oprichting van nieuwe landgoederen. 

Op de rest van het grondgebied is oprichting mogelijk, zolang het huidige be-

leid in acht wordt gehouden dat beschreven staat in de beleidsnotitie ‘Rege-

ling nieuwe landgoederen’ van de gemeente Losser. Ondermeer de volgende 

voorwaarden zijn van toepassing op de realisatie van landgoederen: 

- het oppervlak van het landgoed bedraagt minimaal 10 ha; 
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- bestaande niet functionele bebouwing wordt gesloopt, met uitzondering 

van karakteristieke agrarische bebouwing en gebouwen die worden her-

gebruikt in het kader van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen; 

- de ruimtelijke kwaliteit ter plekke wordt verbeterd wat mede blijkt uit 

een inrichtingsplan. 

In aanvulling daarop en ter bescherming van de ontwikkelingsmogelijkheden 

voor de landbouwsector is de gemeente van mening dat in situaties waar spra-

ke is van gronddruk, de landbouwbelangen prevaleren. 

 

T o t  s l o t  

Naast de voornoemde mogelijkheden tot woningbouw in het buitengebied, is in 

de gemeente Losser ook een aantal uitbreidingslocaties voor woningbouw voor-

zien (onder andere in Beuningen en De Lutte). Veelal zullen deze locaties (ge-

deeltelijk) in het buitengebied vallen.  

De exacte uitwerking van deze locaties (onder andere ligging en woningbouw-

aantallen) is echter nog niet bekend. Te zijner tijd zullen hiervoor afzonderlij-

ke bestemmingsplannen worden opgesteld. 
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8 8  O v e r i g e  f u n c t i e s  

8 . 1   

D e l f s t o f f e n  

Z a n d w i n l o ca t i e  

Aan de oostzijde van de kern Losser ligt de Oelemars, een gebied dat is aan-

gemerkt als zandwinlocatie. De omgeving van deze locatie is in de provinciale 

Omgevingsvisie weergegeven als zandwinzone (zone waar in de toekomst de 

uitbreidingsmogelijkheden van de zandwinplas liggen).  

In de toekomstvisie voor de Zandbergen (2008) is aangegeven dat de zuidooste-

lijke zijde van de zandwinplan zich het beste leent voor een uitbreiding. 

 

De provincie Overijssel beschrijft in haar beleid dat nieuwe ontgrondingen 

multifunctioneel moeten zijn, moeten passen binnen het bestaande netwerk 

van zandwinningen en bijdragen aan behoud en versterking van de gebieds-

kenmerken. Ook bij het uitbreiden binnen de zandwinzone dient te worden 

vastgehouden aan het uitvoeringsmodel van de Omgevingsvisie: zuinig en zorg-

vuldig ruimtegebruik - ontwikkelingsperspectieven - gebiedskenmerken. 

8 . 2   

N u t s l e i d i n g e n  e n  t e l e c o m m u n i c a t i e  

H o o g s p a nn i n g s l e i d i n g  

Voor het grootschalige transport van elektriciteit wordt met name gebruikge-

maakt van bovengrondse elektriciteitslijnen die op masten staan. Al naar ge-

lang de capaciteit van de lijn, zijn de masten hoger en (dus) de verstoring voor 

het landschap en de beperking voor in de nabijheid aanwezige functies groter.  

 

In het zuidelijk deel van het plangebied ligt de 110 kV-hoogspanningsleiding 

Grevengoor - Losser.  

Aan weerszijde van deze hoogspanningsleiding wordt een indicatieve zone van 

50 m gehanteerd. Het oprichten van gevoelige bebouwing (onder meer wonin-

gen en objecten waar kinderen verblijven) binnen de genoemde zone dient 

zoveel mogelijk tegen te worden gegaan. Daarnaast heeft deze hoogspannings-

leiding een zakelijk recht zone, waarbinnen in principe geen bebouwing is 

toegestaan (slechts in overleg met de leidingbeheerder). In het onderhavige 

geval bedraagt deze zakelijk recht zone van 25 m ter weerszijden van de lei-

ding. Vanwege de beperkingen die deze strook met zich meebrengt, is deze 

weergegeven in de verbeelding en voorzien van een passende regeling. 

 

HUIDIGE SITUATIE 

BELEID 

HUIDIGE SITUATIE 
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Daarnaast bevindt zich, evenwijdig aan de weg N734, een ondergrondse hoog-

spanningsleiding. 

Aan weerszijden van deze leiding is een bebouwingsvrije zone van 5 m aanwe-

zig.  

 

Het beleid rond (nieuwe) hoogspanningsleidingen is gericht op: 

- het zoveel mogelijk bundelen van hoogspanningsleidingen met reeds 

aanwezige lijnen of verkeersinfrastructuur; 

- het vermijden van gebieden die mogelijk in aanmerking komen voor 

kernuitbreiding; 

- het vermijden van waardevolle delen van het landelijke gebied; 

- beperking van het aantal knikken; 

- waar wenselijk en mogelijk het toepassen van aangepaste masttypen.  

 

A n t en n em a s t e n  

De laatste jaren heeft de mobiele telefonie een grote vlucht genomen. Ook in 

de gemeente Losser is een aantal antennemasten geplaatst. Enkele hiervan 

bevinden zich in het plangebied.  

 

Ten aanzien van de situering van antennes en masten heeft de gemeente Los-

ser eigen richtlijnen ontwikkeld.  

Het beleid van de gemeente Losser ten aanzien van de plaatsing van zendin-

stallaties in het buitengebied is in principe terughoudend. Vanuit het ruimte-

lijk oogpunt is het namelijk wenselijk dat het aantal masten en antennes 

beperkt blijft. Een uitgangspunt is dat de zendapparatuur en masten zo min 

mogelijk moeten opvallen in het bestaande landschap. Dit betekent dat in het 

landelijk gebied clustering moet plaatsvinden met bestaande bebouwing (met 

in ieder geval de uitzondering van plaatsing op of aan monumenten) en bij 

knooppunten van menselijke activiteiten en infrastructuur. Plaatsing van an-

tennes/masten in landschappelijke waardevolle gebieden en natuurgebieden 

is, met uitzondering van plaatsen nabij hoofdinfrastructuur en goed ingepast, 

in zijn geheel niet toegestaan. 

 

R i o o l p e r s l e i d i n g en  

Door het plangebied loopt een aantal rioolpersleidingen. Het Waterschap Reg-

ge en Dinkel beheert en onderhoudt deze leidingen. 

 

Met betrekking tot deze persleidingen is geen specifiek beleid van toepassing 

dat een vertaling in het bestemmingsplan behoeft.  

 

D r i n k w a t e r t r a n s p o r t l e i d i n g e n  

 

In het plangebied liggen verscheidene drinkwater(hoofd)transportleidingen die 

van en naar de winningen Losser en Rodenmors lopen. Deze transportleidingen 

zijn van belang voor de drinkwatervoorziening. Deze leidingen met een relatief 

grote diameter transporteren onder hoge druk veelal drinkwater van de pro-

ductielocatie naar een verdeelpunt. 

BELEID 

HUIDIGE SITUATIE 

BELEID 

HUIDIGE SITUATIE 

BELEID 

HUIDIGE SITUATIE 
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In zijn algemeenheid is het beleid rond de hoofdtransportleidingen erop ge-

richt om schade aan leidingen zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Beschadiging aan de leidingen kan, in dit geval, ter plekke zorgen voor water-

overlast. Daarbij heeft uitval van de leiding als consequentie dat een belang-

rijke schakel in de openbare drinkwatervoorziening van een bepaald gebied 

ontbreekt en de levering van drinkwater in dit gebied niet meer gegarandeerd 

kan worden of zelfs kan stagneren. 

Vanwege het belang van de drinkwaterhoofdtransportleidingen, is in het voor-

liggend bestemmingsplan een beschermende regeling opgenomen, waarbij 

bebouwingsbeperkingen gelden op de gronden rondom de leiding (zone van 5 m 

aan weerszijden van de leiding). 

 

R a d a r s t a t i o n  

Op het terrein van vliegveld Twente staat een radarstation van Defensie. Om 

het ongestoord functioneren van radar- en communicatieapparatuur op de 

vliegbasis te waarborgen, gelden er bebouwingsbeperkingen in een gebied met 

een cirkel met een straal van 15 nautische mijl (=27,8 km), gemeten vanaf de 

positie van de radar (radarverstoringsgebied). 

 

Planologische besluiten die betrekking hebben op gronden die in een radarver-

storingsgebied liggen, mogen geen bestemmingen of regels bevatten die 

bouwwerken mogelijk maken die, vanwege hun hoogte, onaanvaardbare gevol-

gen kunnen hebben voor het beeld van de radar van een radarstation. 

Bij ministeriële regeling zijn de radarstations en de begrenzingen van het ra-

darverstoringsgebied aangewezen en is de maximale hoogte van bouwwerken 

vastgelegd. Bij omgevingsvergunning bestaat de mogelijkheid om van de ge-

stelde maximale hoogte voor bouwwerken in een radarverstoringsgebied te 

kunnen afwijken. De ministeriële regeling loopt vooruit op het Besluit algeme-

ne regels ruimtelijke ordening. 

Bij bouwwerken van 45 m boven de maaiveldhoogte ter plaatse van de radar 

dient een radarverstoringsonderzoek plaats te vinden. De maaiveldhoogte ter 

plaatse van de radar op vliegbasis Twente bedraagt 40 m, hetgeen betekent 

dat bij de voorgenomen bouw van objecten hoger dan 85 m +NAP een radar-

verstoringsonderzoek nodig is.  

 

O v e r i g  

Ook zijn in het buitengebied van Losser aardgastransportleidingen aanwezig en 

bevindt zich in het noordelijk deel van de gemeente een leiding van Defensie 

ten behoeve van het transport van brandstof. Paragraaf 9.4.3 gaat hier nader 

op in. 

8 . 3   

w e g e n  

Het plangebied wordt ter hoogte van De Lutte van oost naar west doorkruist 

door de rijksweg A1 (stroomweg). Nabij De Lutte ligt eveneens een op- en afrit 

BELEID 
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van de rijksweg, waardoor deze weg deel uitmaakt van de ontsluitingsstructuur 

van het plangebied.  

Nabij de snelweg ligt de spoorlijn die loopt van Oldenzaal naar Bad Bentheim. 

Aan de spoorlijn ligt geen station, waardoor het spoor niet valt onder de ont-

sluitingsstructuur van het plangebied. 

 

De belangrijkste wegen in het plangebied zijn: 

- N732 (Losser-Enschede): 80 km/uur 

- N734 (Losser-Oldenzaal): 80 km/uur 

- N731 (Overdinkel - Losser - Glanerbrug): 80 km/uur 

- N735 (De Poppe - Oldenzaal): 80 km/uur 

- deels de N342 (Oldenzaal - Denekamp): 80 km/uur 

Deze N-wegen zijn de provinciale gebiedsontsluitingswegen van het plange-

bied. 

Overige hoofdwegen in het gebied zijn de Denekamperdijk-Lossersedijk-

Beuningerstraat (verbinding tussen Losser-Beuningen, snelheid 80/60 km/uur) 

en de Lutterstraat (verbinding Losser-De Lutte, snelheid 60 km/uur). Deze 

wegen worden aangemerkt als erftoegangswegen A (wegen met een verblijfs-

functie). 

 

De hiervoor genoemde hoofdwegen zorgen voor de ontsluiting van en naar de 

kernen. Op een lager schaalniveau is daarnaast een goede ontsluitingsstructuur 

aanwezig in de vorm van landbouwwegen. Deze wegen werden van oudsher 

door de agrariërs gebruikt om bij hun landerijen te komen. In vroegere tijden 

bestonden deze landbouwwegen hoofdzakelijk uit zand. Nu zijn veel van deze 

wegen verhard, maar zandwegen zijn ook nog voldoende aanwezig in het plan-

gebied. Om de oorspronkelijke kwaliteiten van het gebied te behouden, is het 

beleid van de gemeente Losser gericht op het behoud van deze zandwegen. 

 

Naast de hiervoor genoemde wegen is in het plangebied een fijnmazige recrea-

tieve infrastructuur aanwezig, bestaande uit wandel- en fietspaden. Deze pa-

den liggen niet alleen nabij de doorgaande verbindingen tussen de 

verschillende kernen, maar doorkruisen het gehele plangebied, inclusief de 

natuurgebieden. Dit geeft het gebied een hoge toeristisch-recreatieve bele-

vingswaarde. Veel fiets- en wandelpaden zijn in beheer bij de Regio Twente. 

Conform het uitwerkingsplan bestaat het voornemen een utilitair (vrijliggend) 

fietspad te realiseren langs de wegen Losser-De Lutte en De Lutte-Beuningen. 

 

De gemeente Losser hanteert de uitgangspunten uit het convenant Duurzaam 

Veilig. Hiertoe heeft de gemeente een wegencategorisering vastgesteld. In het 

landelijk gebied zijn in het kader van dit convenant reeds snelheidsbeperkende 

maatregelen genomen (onder andere op de weg tussen De Lutte en Beunin-

gen). Ook het realiseren van de vrijliggende fietspaden is een punt dat uit dit 

convenant naar voren komt. 

BELEID 
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8 . 4   

R i o o l w a t e r z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e  

Binnen de gemeente Losser bevindt zich één rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Deze ligt aan de Ravenhorsterweg in de kern Losser, op de rand met het bui-

tengebied. Het rendement van deze installatie ligt boven de 75%. 

 

Voor rioolwaterzuiveringsinstallaties is geen specifiek beleid opgenomen in 

provinciale of gemeentelijke documenten. Buiten de milieuzone, heeft de 

aanwezigheid van deze inrichting geen invloed op het plangebied.  

8 . 5   

B e r g b e z i n k b a s s i n  

Binnen de begrenzing van onderhavig plangebied liggen bergbezinkbassins. Dit 

zijn (dichte) betonnen bergingskelders die zijn gekoppekd aan het bestaande 

rioleringsstelsel. Deze bassins hebben tot doel te zorgen dat tijdens hevige 

regenbuien minder vervuild water in het oppervlaktewater terecht komt. Het 

bassin is zo aangelegd dat het alleen vol kan stromen bij een hoog waterpeil in 

de riolering. 

De verzamelriolen en het bergbezinkbassin worden na regenbuien leegge- 

pompt. Hierbij wordt het bezonken vuil opnieuw gemengd met het aanwezige 

water, bijvoorbeeld via een spoelinstallatie bestaande uit een pomp of een 

apart reservoir met spoelwater. Het rioolwater uit het bassin wordt daarbij 

terug gepompt in het rioolstelsel en stroomt zo vervolgens naar een rioolwa-

terzuiveringsinstallatie. 

 

Ook op bergbezinkbassins is geen specifiek beleid van toepassing. Wel is in het 

voorliggende bestemmingsplan een aparte regeling voor deze gebieden opge-

nomen die voorziet in bouwmogelijkheden ten behoeve van deze voorziening. 

8 . 6   

W i n d t u r b i n e s  

In het plangebied zijn geen windturbines aanwezig.  

 

Ten aanzien van de oprichting van windturbines is door de gemeente geen 

specifiek beleid opgesteld. In de provinciale omgevingsvisie zijn wel bepa-

lingen opgenomen omtrent windturbines. In dit document zijn locaties aange-

geven waar wel of niet windturbines kunnen worden opgericht. Het 

buitengebied van Losser is in zijn geheel aangemerkt als Nationaal Landschap. 

Deze gebieden zijn uitgesloten voor de oprichting van windturbines. 

 

HUIDIGE SITUATIE 

BELEID 

HUIDIGE SITUATIE 

BELEID 

HUIDIGE SITUATIE 

BELEID 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rioolwaterzuiveringsinstallatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rioolwaterzuiveringsinstallatie
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9 9  M i l i e u h y g i ë n e  

9 . 1   

A l g e m e e n  

Wat betreft de ruimtelijke ordening en de milieuregelgeving is in ons land 

sprake van een tweesporenbeleid (de Wet ruimtelijke ordening en de Wet 

milieubeheer), welke beide hun eigen wettelijke kaders hebben.  

 

In het kader van het opstellen van een bestemmingsplan is het van belang om 

duidelijkheid te scheppen wat betreft de regelgeving (dubbele regelingen 

moeten worden voorkomen). De regelgeving in het bestemmingsplan zal zich 

dan ook moeten toespitsen op de ruimtelijke aspecten van de milieuwetge-

ving. Waar dat nodig is, wordt bij afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden ook 

getoetst aan de milieuhygiënische consequenties van de ingreep. 

9 . 2   

L a n d b o u w  

A m m on i a k  

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) vormt samen met het Besluit ammoni-

akemissie huisvesting en veehouderij (Besluit huisvesting) het wettelijke toet-

singsinstrumentarium voor de emissie van ammoniak uit dierenverblijven. De 

omgevingsvergunning regelt welke soorten vee en hoeveel dieren er zijn toege-

staan.  

Bij het aspect ammoniak en veehouderij in het bestemmingsplan gaat het erom 

dat aan de ene kant bronnen met ammoniakemissie (veehouderijen) worden 

toegelaten en dat aan de andere kant ammoniakgevoelige gebieden aanwezig 

zijn. Door de provincie zijn de ammoniakgevoelige gebieden aangewezen als 

'zeer kwetsbare gebieden'. Deze gebieden liggen in de Ecologische Hoofdstruc-

tuur en vallen soms samen met Natura 2000-gebieden. 

 

In de Wet ammoniak en veehouderij is bepaald dat in de ‘zeer kwetsbare ge-

bieden’ en in een zone van 250 m rond deze gebieden een oprichtingsverbod 

geldt voor nieuwe veehouderijen. Daarnaast kan een bestaande intensieve 

veehouderij niet uitbreiden als deze extra ammoniakemissie zou veroorzaken. 

 

Deze zonering is voor het plangebied vastgelegd in het Reconstructieplan Sal-

land-Twente en in het Uitwerkingsplan Losser zijn maatregelen opgenomen ter 

uitvoering van het Reconstructieplan (hoofdstuk 5). De maatregelen zijn door-

vertaald naar dit bestemmingsplan (hoofdstuk 11). 
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G e u r  

Op 1 januari 2007 trad de Wet geurhinder en veehouderij in werking. De Wet 

geurhinder en veehouderij bevat bepalingen met betrekking tot het omgaan 

met geurgevoelige objecten in de nabijheid van agrarische bedrijven. Volgens 

de Wet geurhinder en veehouderij moet er een ruimtelijke scheiding c.q. af-

stand zijn tussen de veehouderij en een geurgevoelig object (objecten waarin 

personen aanwezig zijn). Hiervoor zijn normen gesteld voor de geurbelasting. 

Deze normen zijn onder andere afhankelijk van het type geurgevoelig object 

en of het dieren betreft met of zonder vastgestelde geuremissie. De geurbelas-

ting wordt berekend met een verspreidingsmodel. Als sprake is van: 

- een uitbreiding van een veehouderij; 

- een (her)vestiging van een veehouderij, of 

- een vestiging van een geurgevoelige functie in de nabijheid van een 

veehouderij, 

is toetsing aan de Wet geurhinder en veehouderij noodzakelijk 

 

De wet onderscheidt drie typen bedrijven: 

1. Bedrijven met dieren zonder vastgestelde geuremissie-eenheid (melkvee 

en paarden). Tussen deze bedrijven en geurgevoelige objecten gelden 

vaste afstanden van 100 m (binnen de bebouwde kom) en 50 m (buiten 

de bebouwde kom). 

2.  Bedrijven met dieren met een vastgestelde geuremissie-eenheid (var-

kens, vleesstieren, pluimvee). Rond deze bedrijven liggen geurcontou-

ren die worden berekend aan de hand van een aantal factoren (aantal 

dieren, stalsysteem en dergelijke). 

3. Pelsdierenbedrijven. Rond deze bedrijven gelden eveneens vaste af-

standen die afhankelijk zijn van het aantal dieren en het stalsysteem. 

 

De Wet geurhinder en veehouderij regelt ook op welke wijze wordt omgegaan 

met (voormalige) agrarische bedrijfswoningen. Onder de Wet geurhinder en 

veehouderij wordt aan huidige en voormalige bedrijfswoningen van veehoude-

rijen (peildatum beëindiging agrarisch bedrijf 19 maart 2000) een lichte be-

scherming tegen geurhinder uit dierverblijven toegekend.  

 

Belangrijk onderdeel van de wet is de mogelijkheid voor gemeenten om een 

eigen geurbeleid te ontwikkelen. Afhankelijk van de doelstellingen met een 

bepaald gebied, kunnen normen naar boven of beneden worden gevarieerd. Dit 

dient echter wel in een ruimtelijke visie te worden neergelegd. In die visie 

dienen de afwijkende normen te worden gemotiveerd vanuit de gewenste 

ruimtelijke inrichting van het betreffende gebied en/of de relatie tussen geur-

belasting en geurhinder. De 'standaardnormen' in de Wet geurhinder en vee-

houderij zijn echter zodanig gekozen dat de uitbreidingsmogelijkheden voor 

veehouderijen niet wijzigen ten opzichte van de uitvoeringspraktijk van de 

Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996. Wanneer de gemeente besluit de 

normen te variëren, wijzigen de uitbreidingsmogelijkheden uiteraard wel ten 

opzichte van de richtlijn 1996. 
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Binnen de bebouwde kom bedraagt deze afstand (via een gemeentelijke veror-

dening) minimaal 50 m, buiten de bebouwde kom minimaal 25 m.  

De Wet geurhinder en veehouderij bepaalt dat uitsluitend gebouwen waarin 

mensen aanwezig zijn geurgevoelig zijn.  

 

Zoals hiervoor aangegeven, biedt de Wet geurhinder en veehouderij de ge-

meente de mogelijkheid in het vormgeven van een eigen geurbeleid. De wet 

bevat een aantal elementen met een duidelijke ruimtelijke component: 

1. het al dan niet maken van onderscheid tussen grondgebonden en niet-

grondgebonden bedrijven; 

2. het al dan niet per gebied laten variëren van de geurnormen; 

3. het omgaan met (voormalige) agrarische bedrijfswoningen. 

 

Het eerste aspect heeft een rechtstreekse relatie met het bestemmingsplan. 

Veelal worden in bestemmingsplannen Buitengebied in de verbeelding en in de 

regels onderscheid gemaakt tussen de grondgebonden en intensieve veehoude-

rijen.  

Het tweede en derde aspect dienen weliswaar vanuit ruimtelijke motieven te 

worden onderbouwd, de juridische vertaling dient plaats te vinden via ge-

meentelijke verordeningen. De afweging omtrent deze aspecten kan los van 

het bestemmingsplan plaatsvinden. 

 

M i l i e u z o n e s  

De laatste jaren is de afstand, die dient te worden aangehouden tussen land-

bouwbedrijven en geurgevoelige functies, voor de landbouw steeds problema-

tischer geworden. Dit komt voort uit strengere afstandsnormen (welke strikter 

worden gehanteerd) en een toename van het aantal woningen in het buitenge-

bied. De uitbreidingsruimte van de overblijvende agrarische bedrijven wordt 

door deze ontwikkelingen steeds verder beperkt. 

 

De exacte zone rond een agrarisch bedrijf verschilt van bedrijf tot bedrijf; op 

deze plaats kan dan ook geen eenduidige categorisering worden gegeven. De 

zone van het betreffende agrarische bedrijf is vastgelegd in de omgevingsver-

gunning of melding. In het bestemmingsplan zal -bijvoorbeeld in het kader van 

afwijkingsmogelijkheden van de regels en wijzigingsbepalingen- rekening moe-

ten worden gehouden met de milieuzones. Het Besluit landbouw milieubeheer 

bevat regels omtrent aan te houden afstanden. 

 

In het kader van het voorliggend bestemmingsplan en de mogelijkheden die 

het plan biedt ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen, is een planMer opge-

steld. Dit rapport beschrijft (op basis van milieuonderzoeken) de gevolgen van 

het voorliggend bestemmingsplan op de omgeving ten aanzien van ondermeer 

de aspecten ammoniak en geur.  

Voor meer informatie wordt derhalve verwezen naar de planMER behorende bij 

dit bestemmingsplan.  

ONDERZOEK 
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9 . 3   

G e l u i d  

W e g  

In het kader van de Wet geluidhinder kennen alle wegen met één of twee rij-

stroken buiten de bebouwde kom, op grond van artikel 74, lid 1 van de Wet 

geluidhinder, een zone van 250 m ter weerszijden van de weg, gerekend vanuit 

de as van de weg. Dit geldt niet voor wegen waar een maximumsnelheid van 

30 km/uur geldt of wegen die deel uitmaken van een woonerf. Van belang zijn 

in dit verband: 

- N732 (Losser-Enschede) 

- N734 (Losser-Oldenzaal) 

- N731 (Overdinkel - Losser - Glanerbrug) 

- N735 (De Lutte - Oldenzaal) 

- N342 (Oldenzaal - Denekamp) 

- Denekamperdijk 

- Lossersedijk 

- Beuningerstraat 

- Lutterstraat 

 

Eveneens doorkruist de snelweg A1, van oost naar west, het plangebied. De 

zone langs twee-baanswegen met vier rijstroken is gesteld op 400 m uit het 

hart van de weg. 

 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten een hogere waarde is 

vastgesteld, geldt voor woningen binnen een zone als hoogst toelaatbare ge-

luidsbelasting van de gevel 48 dB (artikel 82, lid 1 van de Wet geluidhinder). 

Bij het voorbereiden van de vaststelling of de herziening van een bestem-

mingsplan dat geheel of gedeeltelijke betrekking heeft op grond behorende bij 

een zone als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder, dienen burgemees-

ter en wethouders ingevolge artikel 77 (Wet geluidhinder) een akoestisch on-

derzoek in te stellen naar de geluidsbelasting die door de woningen binnen de 

zone vanwege de weg wordt ondervonden. 

 

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

kunnen burgemeester en wethouders gemotiveerd een hogere waarde vaststel-

len (artikel 83 van de Wet geluidhinder).  

Indien het nog niet geprojecteerde woningen langs een aanwezige weg betreft, 

kunnen Gedeputeerde Staten in 'buitenstedelijk gebied' een hogere waarde tot 

maximaal 53 dB vaststellen. Indien het een (tweede) agrarische bedrijfswoning 

betreft, kan een hogere waarde tot 58 dB worden vastgesteld. 

 

Indien in het kader van het voorliggende bestemmingsplan nieuwe geluidsge-

voelige functies worden opgericht, dient een onderzoek in het kader van de 

Wet geluidhinder plaats te vinden. 

 

WETGEVING 

NORMSTELLING 

BESTEMMINGSPLAN 
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S p o o r w eg  

Ook hoofdstuk 7 (Zones langs spoor-, tram- en metrowegen) van de Wet ge-

luidhinder is van belang. De spoorlijn Hengelo - Oldenzaal - Bad Bentheim (tra-

ject 181) heeft een zonebreedte van 400 m (weerszijden spoor).  

 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten een hogere waarde is 

vastgesteld, geldt voor woningen binnen de zone als hoogst toelaatbare ge-

luidsbelasting op de gevel 55 dB (artikel 106 Wet geluidhinder). 

Bij het voorbereiden van de vaststelling of de herziening van een bestem-

mingsplan dat geheel of gedeeltelijke betrekking heeft op grond behorende bij 

een zone als bedoeld in artikel 106b van de Wet geluidhinder, dienen burge-

meester en wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen naar: 

- de geluidsbelasting die door woningen, door andere geluidgevoelige 

gebouwen of door geluidgevoelige terreinen binnen de zone vanwege de 

spoorweg zou worden ondervonden, zonder de invloed van maatregelen 

die de geluidsoverdracht beperken; 

- de doeltreffendheid van de in aanmerking komende maatregelen om te 

voorkomen dat de in de toekomst vanwege de spoorweg optredende ge-

luidsbelasting van de woningen te boven zou gaan. 

 

Ook voor het oprichten van geluidsgevoelige bebouwing in de zones van de 

spoorlijn geldt dat een onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder dient 

plaats te vinden. 

 

V l i e g b a s i s  T w en t e  

Vliegbasis Twente is in de huidige situatie niet meer in gebruik als militaire 

luchthaven. Op dit moment zijn, voor een nieuwe invulling van het gebied, 

ontwikkelingen gaande die nog niet volledig zijn uitgewerkt/uit-

gekristalliseerd. Dit neemt niet weg dat de geluidcontouren en invliegfunnels 

feitelijk nog van toepassing zijn. In het bestemmingsplan is hiermee als volgt 

omgegaan. 

 

De invliegfunnels overlappen deels het plangebied. Geconstateerd is dat, in 

het voor het buitengebied van Losser relevante deel, een bouwhoogtebeper-

king geldt van minimaal 100 m. Op grond van het voorliggende bestemmings-

plan kunnen bouwwerken met een dergelijke hoogte echter niet worden 

gerealiseerd. Het opnemen van de invliegfunnels is dan ook niet nodig. Wel is 

(ter informatie) hierna een kaart met de ligging van de invliegfunnels opgeno-

men. 

 

De 35-, 40- en 45 Ke-geluidcontouren overlappen ook deels het buitengebied 

van de gemeente Losser. Aangezien binnen deze zones beperkingen gelden op 

het gebied van het bouwen, is een vertaling naar het bestemmingsplan nodig. 

In de verbeelding zijn de zones aangegeven en in de regels van een passende 

regeling voorzien.  

 

WETGEVING 

NORMSTELLING 

BESTEMMINGSPLAN 

INVLIEGFUNNELS 

GELUIDCONTOUREN 
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G e l u i d c o n t o u r e n  

 

I n d u s t r i e t e r r e i n  

De bedrijventerreinen ‘De Pol’ en de ‘Zoekeresch’ zijn zogenaamde gezoneer-

de terreinen. Dit houdt in dat zich op het bedrijventerrein geluidszonerings-

plichtige bedrijven bevinden. De geluidszones van de terreinen dienen nog 

(defintief) te worden vastgesteld en zijn derhalve niet in het voorliggende plan 

opgenomen. 
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L i g g i n g  i n v l i e g t u n n e l s  v l i e g b a s i s  T w e n t e  
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9 . 4   

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

E x t e r ne  v e i l i g he i d b e l e i d  g em ee n t e  L o s s e r  

In 2007 is het externe veiligheidsbeleid van de gemeente Losser vastgesteld 

(rapport: Royal Haskoning; Externe veiligheidsbeleid gemeente Losser; 

13 maart 2007). 

Het doel van dit beleidsdocument is om duidelijk te maken welke externe 

veiligheidsrisico's in de gemeente Losser aanwezig zijn en hoe met deze en 

toekomstige risico's dient te worden omgegaan. Tevens benoemt het document 

een aantal gebiedsgerichte ambities ten aanzien van het onderwerp externe 

veiligheid.  

 

Het plangebied maakt deel uit van het landelijk gebied. DIn het navolgende 

staan de ambities ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisi-

co benoemd. 

 

Ambitie plaatsgebonden risico 

- Binnen een bestaande PR 10
-6
-contour zijn nieuwe beperkt kwetsbare 

objecten eventueel gemotiveerd toegestaan waarbij onder meer aan-

dacht is voor de mogelijkheden van aanpak van de risicobron en geschik-

te alternatieve locaties. 

- In nieuwe situaties dienen de 10
-6
-contouren binnen de inrichtingsgren-

zen van risicovolle inrichtingen te blijven. Uitzondering op deze regel 

betreft situaties waarin de PR 10
-6
-contour door het stimuleren van 

bronmaatregelen is gereduceerd en daarna uitsluitend een gebied in-

neemt buiten de inrichtingsgrens dat de bestemming Openbare weg, 

Groen of Water heeft en waarbinnen nu en in de toekomst geen (be-

perkt) kwetsbare objecten aanwezig zijn of zijn geprojecteerd of zullen 

worden gevestigd. 

- Ook wanneer de PR 10
-6
-contour binnen de inrichtingsgrens valt, be-

steedt de gemeente veel aandacht aan het treffen van bronmaatrege-

len. 

 

Ambitie groepsrisico 

- Een toename van het groepsrisico wordt geaccepteerd, mits: 

- invulling wordt gegeven aan de verantwoordingsplicht voor het 

groepsrisico zoals opgenomen in het Bevi. 

- Het invloedsgebied van een risicobron dat geldt voor het bepalen van 

het groepsrisico mag niet over woongebieden vallen. 

- De oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt in nieuwe situa-

ties als grenswaarde waarde beschouwd. Overschrijding van de ori-

enterende waarde van het groepsrisico wordt dus niet geaccepteerd. 
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R i s i c ok a a r t  

Om te bepalen of in en rond het plangebied risicovolle objecten aanwezig zijn 

die beperkingen leggen op het gebied, is de risicokaart van de provincie Over-

ijssel geraadpleegd. De navolgende figuur betreft een uitsnede van deze kaart. 

 

 

9 . 4 . 1   

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

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

king getreden (gewijzigd 13 februari 2009) met de bijbehorende Regeling ex-

terne veiligheid inrichtingen (Revi, laatste wijziging 13-2-2009). 

INLEIDING 
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Het Bevi richt zich primair op inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. 

Deze inrichtingen brengen risico's met zich mee voor de in de omgeving gele-

gen risicogevoelige objecten. Het besluit onderscheidt twee categorieën risi-

cogevoelige objecten, namelijk kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

(Bevi artikel 1, lid 1, sub b en l). Dit onderscheid is gebaseerd op maatschap-

pelijke opvattingen over de groepen mensen die in het bijzonder moeten wor-

den beschermd en op gegevens als het aantal personen en de verblijfstijd van 

groepen mensen. 

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

deze objecten. Hierbij worden twee vormen van risico onderscheiden. 

 

Allereerst het plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico is een maat 

voor het overlijdensrisico op een bepaalde plaats waarbij het niet van belang 

is of op die plaats daadwerkelijk een persoon aanwezig is. In het besluit is het 

plaatsgebonden risico gedefinieerd als de kans per jaar dat een persoon die 

onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een 

inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon 

voorval met een gevaarlijke stof.  

 

Ten tweede kent het besluit het zogenaamde groepsrisico. Hierbij gaat het om 

de kans per jaar dat een groep mensen in minimaal een bepaalde omvang 

slachtoffer wordt van een ongeval. In het besluit wordt dit gedefinieerd als de 

(cumulatieve) kansen dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als 

direct gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van de inrichting en 

van één ongeval in die inrichting, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

Het groepsrisico moet worden bepaald binnen het invloedsgebied van de in-

richting. Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden 

risico, geen grenswaarden, maar slechts oriënterende waarden. Het gaat om 

een maatschappelijke verantwoordingsplicht aan de hand van het risico. Ten 

aanzien hiervan moet een belangenafweging plaatsvinden. De wijze waarop 

met het groepsrisico moet worden omgegaan, blijkt uit de beschikbare 'Hand-

reiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico' (2007). 

 

Uit de risicokaart blijkt dat in en rond het plangebied verscheidene inrichtin-

gen met gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. 

Het hiernavolgende overzicht geeft de risicovolle inrichtingen weer die invloed 

hebben op het plangebied. 

ONDERZOEK 
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Num-

mer 

Inrichting Straat Plaats Plaatsgebon-

den 

Risicocontour 

(10-6) in meter 

Groepsrisico 

(invloedsge-

bied) 

in meter 

Opmerking 

1 Lpg-tankstation Bentheimer-

straat  

De Lutte  Vulpunt: 45 

Reservoir: 25 

Afleverzuil: 15 

150  

2 Aardolie en 

Aardgaswinning 

Loweg Oldenzaal 50  - Hoewel de 

inrichting bui-

ten het plange-

bied ligt, valt 

de PR-contour 

hierbinnen 

3 Opslag bestrij-

dingsmiddelen 

Kremersveen-

weg  

Glane - - De opslagcapa-

citeit is dusda-

nig gering, dat 

het risico niet 

over de terrein-

grens van de 

inrichting reikt. 

4 Lpg-tankstation Gronause-

straat 

Glane Vulpunt: 45 

Reservoir: 25 

Afleverzuil: 15 

150  

 

Daarnaast ligt aan de Kerkstraat te Glanerbrug, net over de gemeentelijke 

grens en daarmee buiten het plangebied, eveneens een lpg-tankstation (5). De 

plaatsgebonden risicocontouren vallen buiten het plangebied, maar het in-

vloedsgebied van het groepsrisico (150 m) valt deels binnen de plangrenzen 

van dit bestemmingsplan. 

 

De overige risicovolle inrichtingen die op de risicokaart zijn weergegeven (drie 

inrichtingen op industrieterrein de Pol in Losser, weergegeven met nummer 6) 

hebben geen invloed op het plangebied. Het risico van deze inrichtingen valt 

niet binnen de begrenzing van het onderliggende bestemmingsplan. 

 

De plaatsgebonden risicocontouren (of delen daarvan) die binnen het plange-

bied liggen, worden weergegeven in de verbeelding en zijn -vanwege de be-

perkingen die deze contouren met zich meebrengen- voorzien van een 

passende regeling.  

Wanneer zich in het kader van het bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen 

binnen het invloedsgebied van het groepsrisico voordoen, dient een toets aan 

het groepsrisico plaats te vinden. 

9 . 4 . 2   

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

Zoals bij inrichtingen het Bevi voorwaarden stelt aan de omgang met externe 

veiligheid, zijn bij vervoer van gevaarlijke stoffen deze voorwaarden opgeno-

men de circulaire ‘Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ (cRNVGS). 

CONCLUSIE 

INLEIDING 
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De cRNVGS is een uitwerking van de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen en bepaalt dat ruimtelijke plannen moeten worden getoetst aan de 

norm voor het plaatsgebonden risico en de oriëntatiewaarde van het groepsri-

sico. Naar verwachting wordt de circulaire in 2012 vervangen door het Besluit 

transportroutes externe veiligheid (Btev), tezamen met de Basisnetten weg, 

spoor en water. 

 

De hiernavolgende figuur geeft de gebieden langs wegen weer waarvoor, op 

grond van het Btev, voorwaarden zijn gesteld ten aanzien van nieuwe ontwik-

kelingen. 

 

 

 

 

 

Bij nieuwe ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met de veilig-

heidszone (PR-max gebied). Deze zone wordt gemeten vanaf het midden van 

de weg. Binnen de veiligheidszone is oprichting van nieuwe kwetsbare objec-

ten niet toegestaan en nieuwe beperkt kwetsbare objecten mogen alleen in 

uitzonderingsgevallen worden opgericht. 
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Het plasbrandaandachtsgebied (PAG) is een zone van 30 m bij (spoor)wegen en 

25-40 m bij een waterwegen. Conform de nieuwe wetgeving worden geen 

nieuwe objecten ten behoeve van minder zeldzame personen binnen deze zone 

toegestaan (slechts onder voorwaarden). 

Het GR-aandachtsgebied is een gebied tussen de 0-200 m. Voor ontwikkelingen 

binnen dit gebied dient een groepsrisicoberekening te worden gemaakt, behal-

ve wanneer: 

- GR < 0,1 x de oriëntatiewaarde; 

- de toename GR < 10% én GR < oriëntatiewaarde. 

Van deze afwijkingen mag één keer per vijf jaar gebruik worden gemaakt. 

Het invloedsgebied geeft het gebied weer tot de 1%-letaliteitsgrens. Alle aan-

wezige personen binnen dit gebied dienen te worden meegenomen in de 

groepsrisicoberekening. 

 

W e g en  

Met oog op de nieuwe wetgeving heeft de weg geen veiligheidszone die buiten 

de weg ligt. Wel ligt aan weerszijden van de weg een plasbrandaandachtsge-

bied van 30 m waar beperkingen gelden ten aanzien van nieuwe objecten ten 

behoeve van minder zelfredzame personen. Daarnaast dienen nieuwe ontwik-

kelingen binnen 200 m van de weg te worden getoetst aan het groepsrisico 

(verantwoordingsplicht) en dient bij ontwikkelingen tussen de 200 m en het 

invloedsgebied (1%-letaliteitsgrens) te worden ingegaan op de aspecten zelf-

redzaamheid en bestrijdbaarheid. Het invloedsgebied van de weg is daarbij 

gesteld op 355 m.  

Om het externe veiligheidsrisico rond deze weg inzichtelijk te maken, is een 

risicoberekening uitgevoerd (Save; Bestemmingsplannen Buitengebied en Los-

ser Dorp te Losser; projectnr. 245027 120407-HC90; 15 mei 2012). 

Uit deze berekening komt naar voren dat er geen plaatsgebonden risicocontour 

(10-6) aanwezig is en nergens de oriënterende waarde van het groepsrisico 

wordt overschreden. De gehele berekening is opgenomen in de bijlagen. 

 

S p o o r  

Over de spoorlijn Oldenzaal - Bad Bentheim vindt eveneens vervoer van ge-

vaarlijke stoffen plaats.  

In het Basisnet spoor wordt gesteld dat het betreffende spoorvak een PR-max 

heeft van 11 m (gelijk als de bouwvrije zone op grond van de Spoorwegwet). 

Deze zone ligt niet buiten de spoorzone. Daarnaast heeft de spoorlijn aan 

weerszijden een PAG van 30 m. Ook bij spoorwegen geldt een groepsrisico-

aandachtsgebied van 200 m. Het invloedsgebied, afhankelijk van de gevaarlij-

ke stoffen die over het traject worden vervoerd, is ten hoogste >4.000 m. 

Voor deze spoorlijn is eveneens een risicoberekening uitgevoerd (Save; Be-

stemmingsplannen Buitengebied en Losser Dorp te Losser; projectnr. 245027 

120407-HC90; 15 mei 2012). 

ONDERZOEK 
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Uit deze berekening komt naar voren dat er geen plaatsgebonden risicocontour 

(10-6) aanwezig is en nergens de oriënterende waarde van het groepsrisico 

wordt overschreden. De gehele berekening is opgenomen in de bijlagen. 

 

W a t e r  

In of nabij het plangebied komen geen watergangen voor waarover vervoer van 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

 

Langs de wegen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, de A1 en 

de spoorlijn, zijn geen beperkingen aanwezig op grond waarvan bebouwing is 

uitgesloten. Gezien de ligging van een deel van het plangebied binnen het 

plasbrandaandachtsgebied, dient de oprichting van objecten ten behoeve van 

minder zelfredzame personen binnen deze zone zoveel mogelijk te worden 

tegengegaan. 

Wel dient, bij nieuwe ontwikkelingen een toets aan het groepsirsico plaats te 

vinden. 

9 . 4 . 3   

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

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen en de bijbeho-

rende Regeling externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. Deze 

wetgeving is ondermeer van toepassing op aardgastransportleidingen en leidin-

gen waardoor brandbare stoffen worden vervoerd. 

 

Het besluit gaat uit van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico (inclusief 

verantwoordingsplicht). Tevens is vastgelegd dat aan weerszijden van de aard-

gastransportleidingen een belemmeringenstrook van 5 m geldt (waarbinnen de 

oprichting van bebouwing is uitgesloten). Bij buisleidingen met een druk van 

minder dan 40 Bar bedraagt deze strook 4 m. 

 

De risicokaart Overijssel geeft ook de ligging van leidingen weer waardoor 

gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Ook in het plangebied liggen en-

kele leidingen. In het hierna volgende overzicht worden deze leidingen weer-

gegeven, inclusief de aan te houden afstanden. 

CONCLUSIE 

INLEIDING 

ONDERZOEK 
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Num-

mer 

Beheerder Soort leiding Leiding 

(incl. druk 

en diame-

ter) 

Belemmerin-

gen strook 

Plaatsgebonden 

risicocontour 

in meter 

%-Letaiteitsgrens 

(invloedsgebied 

groepsrisico) in 

meter 

A Defensie  Brandstoflei-

ding 

P21-4398 

Druk: 80 

Bar 

Diameter:8 

inch 

5 12 33 

B1 NAM (Neder-

landse Aard-

olie 

Maatschappij)  

Aardgas-

transportlei-

ding 

531-32093   

Druk: 80 

Bar 

Diameter:8 

inch 

5 0 130 

C Gasunie Aardgas-

transportlei-

ding 

N-528-84-

KR-006 

Druk: 40 

Bar 

Diameter:4 

inch 

4 2 0 52 

D Gasunie Aardgas-

transportlei-

ding 

N-528-51-

KR-006 

Druk: 40 

Bar 

Diameter:6 

inch 

4 0 70 

 

Uit de tabel blijkt dat de aanwezige aardgastransportleidingen in het plange-

bied geen plaatsgebonden risicocontour (10
-6
) hebben die buiten de leiding 

ligt. Wel ligt het invloedsgebied van de leidingen binnen het plangebied, waar-

door geldt dat invulling dient te worden gegeven aan de wettelijke verant-

woordingsplicht van het groepsrisico. Onderdeel van deze verantwoordings-

plicht is het inzichtelijk maken van de hoogte van het groepsrisico rond de 

verschillende leidingen. In dit kader zijn risicoberekeningen uitgevoerd. 

Voor de brandstofleiding van DPO is langs de leiding geen groepsrisico bere-

kend, zowel huidige- als toekomstige situatie (Save; Risicoberekening DPO-

brandstofleiding; projectnr. 245027 120105-HC90; 3 februari 2012). 

Voor de aardgastransportleidingen is wel een groepsrisico berekend en blijkt 

dat deze (ruim) onder de oriënterende waarde ligt (Save; Bestemmingsplannen 

Buitengebied en Losser Dorp te Losser; projectnr. 245027 120407-HC90; 15 mei 

2012). De rapportages van de risicoberekeningen zijn opgenomen in de bijla-

gen van dit bestemmingsplan. 

                                                   
1Uit informatie van de leidingbeheerder is gebleken dat deze leiding buiten gebruik is. 

Door deze leiding worden geen gevaarlijke stoffen meer vervoerd en daarbij is de leiding 

geconserveerd met stikstof. Vanwege de fysieke aanwezigheid van de leiding dient de be-

lemmeringenstrook te worden gehandhaafd inclusief de daarbij behorende bebouwings-

beperkingen.  
2Door de leidingbeheerder is opgemerkt dat bij deze leidingen volstaan kan worden met 

een bebouwingsvrije zone van 4 m. 
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Vanwege de ruimtelijke beperkingen die de belemmeringenstrook met zich 

meebrengt, zijn deze weergegeven in de verbeelding en voorzien van een pas-

sende regeling.  

Bij nieuwe ontwikkelingen in het invloedsgebied van de leidingen dient een 

toets aan groepsrisico plaats te vinden. 

9 . 5   

B o d e m v e r o n t r e i n i g i n g  

Binnen het hele plangebied is een grote variatie van gebruik aanwezig, waar-

onder landbouw, bouwgrond, recreatie, wonen, werken, wegen et cetera.  

Op de kaarten behorende bij de omgevingsvisie Overijssel staat beschreven dat 

in het plangebied voormalige stortplaatsen aanwezig zijn (tussen de Invalsweg 

en Hoofdstraat nabij Overdinkel, Tiekenveen en nabij de snelweg). 

 

Op basis van de huidige situatie, het grondgebruik en de historische informa-

tie, kan worden geconcludeerd dat bodemverontreinigingen zijn te verwachten 

die een belemmering kunnen gaan vormen voor mogelijke ontwikkelingen. 

Alvorens de ontwikkeling kan worden gerealiseerd, zal mogelijk vooraf een 

onderzoek (historisch onderzoek, locatieonderzoek, verkennend onderzoek en 

eventueel een nader onderzoek en saneringsonderzoek) plaatsvinden ter plaat-

se van alle geconstateerde potentiële bodemverontreinigende activiteiten. In 

een beperkt aantal gevallen is reeds onderzoek voorhanden. 

In het vervolgonderzoek zal de beschikbare informatie worden mee gewogen of 

eventuele verontreinigingen voldoende in beeld zijn gebracht en of een sane-

ring (na het volgen van de juiste procedures) dient te worden uitgevoerd. 

 

Te allen tijde dient verontreinigde grond op een verantwoorde wijze te wor-

den afgevoerd, dan wel (onder voorwaarden) te worden hergebruikt in werken. 

In alle situaties moet men streven naar een gesloten grondbalans. In die situa-

ties waar grond gaat vrijkomen, wordt sterk aanbevolen om de kwaliteit van 

de vrijkomende grond analytisch vast te stellen. Uiteraard dient het onderzoek 

representatief te zijn voor de hele vrijkomende partij. 

9 . 6   

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

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

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

overal, met uitzondering van een arbeidsplek. 

 

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

in werking getreden. 

CONCLUSIE 

OVERWEGING 

ACHTERGROND 

NSL/NIBM 
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Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

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

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

wikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

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

normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.  

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

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

1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

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

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

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

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

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

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

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

beschouwd.  

 

In de Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007 worden de (nauwkeurig-

heids)eisen ten aanzien van metingen van de luchtverontreinigende stoffen 

nader uitgewerkt. Onder andere is in deze regeling de hoeveelheid fijn stof 

van natuurlijke oorsprong opgenomen welke mag worden afgetrokken van de 

gemeten of berekende fijnstofconcentraties in de lucht. Dit wordt in de prak-

tijk ook wel de 'zeezout-aftrek' genoemd. Voor de gemeente Losser betekent 

dit dat de jaargemiddelde concentratie van PM10 mag worden verminderd met 

3 µg/m³. Het aantal overschrijdingsdagen mag worden verminderd met zes.  

 

R e l e v an t e  l u c h tk w a l i t e i t s e i s e n  

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor ruimtelijke plannen betreffen 

stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). De grenswaarden voor stikstofdioxide 

(NO2) en fijn stof (PM10) uit de wet zijn opgenomen in de navolgende tabel. 

 

Tabel - Grenswaarden luchtconcentraties NO2 en PM10 

Luchtconcentratie Norm 

NO2  

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 

uurgemiddelde concentratie 200 µg/m³ maximaal 18 maal per jaar 

PM10  

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 

24 uurgemiddelde concentratie 50 µg/m³ maximaal 35 maal per jaar 

 

Getoetst dient te worden aan de norm voor NO2 per 1 januari 2015. Vanaf die 

datum moet blijvend aan de norm van NO2 worden voldaan.  

Per 21 juni 2011 moet aan de grenswaarden voor fijn stof worden voldaan.  

 

In de gemeente Losser bevindt zich geen meetstation om de luchtkwaliteit te 

meten. Wel is er een landelijk meetnet luchtkwaliteit, in beheer bij het RIVM. 

ONDERZOEK 
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Op basis van dit netwerk (dichtstbijzijnde station ligt aan de Luttenbergerweg 

in Hellendoorn), computermodellen met betrekking tot langjarige meteodata 

en trends (ontwikkeling emissies) komt men tot een berekende achtergrond-

waarde. 

Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit wordt opgemerkt dat in de huidige 

situatie de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof niet worden over-

schreden (bron: Grootschalige Concentratiekaarten). Ook in de toekomstige 

situatie (gedurende de planperiode, tot 2030) worden de grenswaarden niet 

overschreden (hoogte achtergrondconcentratie neemt zelfs af). 

9 . 7   

P l a n M E R  

B e s l u i t  m . e . r  

Tijdens de voorbereiding van het voorliggende bestemmingsplan is onderzocht 

in hoeverre het bestemmingsplan Buitengebied de mogelijkheid in zich draagt 

dat bepaalde activiteiten leiden tot overschrijding van drempels, zoals ge-

noemd in het Besluit m.e.r.. Is dat het geval, dan is het bestemmingsplan plan-

m.e.r.-plichtig (dit wordt onderstreept door een uitspraak van de Raad van 

State, d.d. 18 juni 2008, rolnummer: 200704458/1).  

In het bestemmingsplan zijn de volgende activiteiten opgenomen of aangewe-

zen die zijn genoemd in onderdeel C en onderdeel D van de bijlage bij het 

Besluit m.e.r: 

- intensieve veehouderij; 

- glastuinbouw; 

- landinrichting/realisatie nieuwe natuur/Ecologische Hoofdstructuur; 

- co-vergisting. 

Omdat voor enkele onderdelen de mer-drempels kunnen worden overschreden, 

zoals voor intensieve veehouderij en realisatie EHS, is het bestemmingsplan 

Plan-m.e.r. plichtig.  

 

P l a n M E R  

Als uitvloeisel van het hiervoorstaande is een planMER opgesteld. In de plan-

MER zijn de te verwachten milieueffecten onderzocht en beschreven van 

(vooral) de m.e.r.-beoordelingsplichtige acitiviteiten waarvoor het bestem-

mingsplan de kaders vormt. In samenhang met de niet-m.e.r.-

(beoordelings)plichtige activiteiten wordt daarbij inzicht verkregen in de 

schaal waarop milieueffecten van de verschillende activiteiten elkaar verster-

ken of verzwakken. 

 

N a t u u r b e s c h e r m i ng s w e t  

Eveneens dient een planMER te worden opgesteld indien het bestemmingsplan 

significante gevolgen kan hebben voor een gebied dat is aangewezen in het 

kader van Natura 2000. In het buitengebied van de gemeente Losser komen 

dergelijke gebieden voor; Dinkelland en Landgoederen Oldenzaal. Omdat bij-

voorbeeld ten gevolge van (uitbreidingen van) intensieve veehouderij signifi-
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cant negatieve effecten op natura 2000 gebieden niet kunnen worden uitgeslo-

ten, bevat de PlanMER tevens een Passende Beoordeling.  

 

U i t k om s t en  P l a n M ER  

De eindconclusie luidt dat het bestemmingsplan, met name wanneer wordt 

uitgegaan van het worst-casescenario, sterk negatieve effecten kan hebben op 

de aspecten Natura 2000, overige natuur, geurhinder en in minder mate ook op 

bodem, water, klimaat en landschap.  

In het reëel alternatief treden ook negatieve effecten op, zij het in veel min-

dere mate.  

De belangrijkste oorzaken van deze negatieve effecten zijn een toename van 

ammoniakdepositie en geurhinder ten gevolge van uitbreidingen in de veehou-

derij. Naast negatieve effecten op Natura 2000-gebieden heeft ammoniakde-

positie ook negatieve effecten op de overige natuur, bodem en water. Tevens 

is er een correlatie tussen ammoniakemissie en emissie van methaan, waar-

door ook negatieve effecten op het klimaat optreden.  

Geconcludeerd wordt dat het bestemmingsplan instrumentarium zal moeten 

bevatten waarmee significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden 

worden voorkomen en tevens andere milieu-effecten worden beperkt.  

 

B e s t em m i n g s p l a n  

Negatieve effecten op Natura 2000-gebieden kunnen worden voorkomen door 

diepe grondwerkzaamheden zoals drainage en diepploegen alsmede bosbouw, 

boom- en sierteelt, te koppelen aan een omgevingsvergunningstelsel, waarbij 

toetsing aan de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden rand-

voorwaardelijk is. In het voorliggend bestemmingsplan is dit in de juridische 

regels opgenomen.  

 

Uit de PlanMER is naar voren gekomen dat uitbreidingen van veehouderijbe-

drijven als heel snel tot significante effecten op Natura 2000-gebieden leiden. 

In theoretische zin is de milieugebruiksruimte ten aanzien van veehouderijen 

en Natura 2000-gebieden dus praktisch nihil. Een consequentie hiervan zou 

kunnen zijn dat het bestemmingsplan geen uitbreidingsruimte aan veehoude-

rijen meer mag bieden. Immers, indien strijdigheid met de Natuurbescher-

mingswet niet kan worden uitgesloten, mag het plan niet worden vastgesteld.  

 

Het bestemmingsplan is een bestuursrechtelijk Algemeen Bindend voorschrift, 

maar dwingt geen ontwikkelingen af. Het is een instrument dat binnen vastge-

stelde en afgewogen kaders ruimte biedt voor de vooraf bepaalde gewenste 

ontwikkelingen. Dit impliceert enige mate van onzekerheid of en hoe de ont-

wikkelingen gaan plaatsvinden. Deze werking van het bestemmingsplan ver-

houdt zich niet altijd geheel tot het doel van een passende beoordeling. Mid-

dels het uitvoeren van een passende beoordeling (eventueel inclusief het door-

lopen van de ADC criteria) dienen met zekerheid significant negatieve effecten 

van de voorgenomen activiteit op de instandhouding van de soorten (in Natura 

2000-gebieden) te worden uitgesloten, terwijl op grond van het bestemmings-

plan de geboden ontwikkelingsruimte niet met zekerheid wordt benut.  

HYDROLOGIE 

AMMONIAK  EN MILIEUGE-

BRUIKSRUIMTE 



136.00.01.20.00.toe - Bestemmingsplan Buitengebied - 25 juni 2012 
 

100 

 

Elke gemeente die ruimte biedt in het bestemmingsplan voor veehouderij, 

waar (in de nabijheid) stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden liggen en de 

achtergrondwaarden de kritische depositiewaarden overschrijdt, komt in de 

knel met het uitvoeren van een passende beoordeling. Significant negatieve 

effecten kunnen vrijwel nooit zonder meer worden uitgesloten wat zou bete-

kenen dat een bestemmingsplan waar zonder meer ruimte wordt geboden voor 

veehouderij, niet vastgesteld zou kunnen worden.  

 

Het ligt niet voor de hand om een alternatief, waarin in een worst-casesce-

nario geen negatieve effecten zijn te verwachten op Natura 2000-gebieden, 

door te vertalen in het bestemmingsplan. In praktische zin zou dat betekenen 

dat vrijwel geen enkel bedrijf uit zou kunnen breiden, na de vaststelling van 

het plan en de tien jaar daarna. Anders gezegd: de uitkomsten van berekenin-

gen van een onrealistisch scenario zouden de individuele uitbreidingsmogelijk-

heden van bedrijven voor de komende tien jaar onterecht kunnen blokkeren. 

In dat licht zijn ook de autonome ontwikkelingen van belang.  

 

Het aantal bouwvlakken zal met oog op de autonome ontwikkelingen waar-

schijnlijk verder afnemen. Hoewel de trend in de rundveehouderij wat grillig 

is, is er op hoofdlijnen ook een geringe afname van de totale veestapel. Deze 

dalende trend, het koppelen van uitbreidingen aan wijzigingsbevoegdheden en 

afwijkingsmogelijkheden met inrichtingscriteria en de vertaling van de recon-

structie geeft de gemeente voldoende houvast om sturing te geven op het 

beperken van negatieve effecten.  

 

In het bestemmingsplan worden ten aanzien van bodem water en landschap, 

bij ingrepen ook randvoorwaarden gesteld, zoals het uitvoeren van archeolo-

gisch onderzoek, een watertoets en een landschappelijk inrichtingsplan. 

 

Het bestemmingsplan dient flexibele regelingen te bevatten waarin op een 

verantwoorde wijze op toekomstige ontwikkelingen wordt geanticipeerd. Waar 

de Plan-m.e.r. is bedoeld om de collectieve milieugebruiksruimte zo goed 

mogelijk in beeld te brengen, dient in het bestemmingsplan zoveel mogelijk de 

individuele milieugebruiksruimte verantwoord te worden geregeld. De oplos-

sing ligt dan ook met name in het toepassen van mitigerende maatregelen 

waarmee negatieve effecten van ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden 

worden voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van luchtwassers 

bij stallen. Tevens dient in het bestemmingsplan juridisch te worden geborgd 

dat geen significant negatieve effecten op Natura 2000 gebieden optreden. 

Verwacht wordt dat dit jaar het landelijke PAS beleid wordt vastgesteld Pro-

grammatische Aanpak Stikstof).  

 

Op individueel niveau zal de milieugebruiksruimte vermoedelijk toenemen. Het 

bestemmingsplan dient hierop te anticiperen. Negatieve effecten op Natura 

2000-gebieden worden voorkomen door toepassing van het Rijks-  en provinci-

aal beleid. In het bestemmingsplan is hiermee een koppeling gelegd. 
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Ten aanzien van uitbreidingen in de veehouderij zal de Natuurbeschermings-

wet de meest beperkende factor zijn. Depositie van ammoniak heeft ook nega-

tieve effecten op andere natuurwaarden, water en bodem. Door de beperken-

de factor van de Natuurbeschermingswet zullen ook sterk negatieve effecten 

op deze aspecten worden voorkomen. Door de beperkingen ten aanzien van de 

veehouderij worden ook sterk negatieve effecten op het gebied van geur voor-

komen. De praktijk zal dan zijn dat op grote afstand van de Natura 2000-

gebieden ruimere uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderij zijn.  

Op korte afstand van de Natura 2000-gebieden zal de uitbreidingsruimte be-

perkter zijn.  
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C  V o r m g e v i n g  v a n  h e t   

b e s t e m m i n g s p l a n  
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10 1 0  V e r t a l i n g  

b i j z o n d e r e     

t h e m a ' s  

1 0 . 1   

I n l e i d i n g  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal belangrijke thema's uit de secto-

rale wet- en regelgeving. Het gaat om een wet- en regelgeving op het gebied 

van archeologie, ecologie en water. Omdat deze wet- en regelgeving gevolgen 

kan hebben voor de concrete beleidsuitwerking per functie, is ervoor gekozen 

dit hoofdstuk voor de planbeschrijving te plaatsen. Hetzelfde geldt voor een 

aantal milieuhygiënische thema's, maar die zijn in het voorgaande hoofdstuk 9 

al behandeld en krijgen, wat betreft concretisering, een plek in het volgende 

hoofdstuk.  

 

Alvorens in te gaan op de vertaling van de thema's archeologie, ecologie en 

water, is het van belang het karakter van een bestemmingsplan Buitengebied 

te benoemen. In algemene zin kan worden opgemerkt dat een bestemmings-

plan Buitengebied het karakter heeft van een conserverend plan. In het be-

stemmingsplan Buitengebied wordt uitgegaan van de huidige situatie.  

Desalniettemin worden in het plan de nodige ontwikkelingen mogelijk ge-

maakt. Onderscheid kan worden gemaakt in bij recht geboden ontwikkelings-

mogelijkheden en ontwikkelingen die slechts onder voorwaarden (afwijkingen 

en wijzigingen) mogelijk zijn.  

Bij recht worden in het bestemmingsplan bijvoorbeeld ontwikkelingsmogelijk-

heden geboden binnen het agrarische bouwperceel. Daarnaast kan worden 

gebouwd ten behoeve van functies als recreatie, niet-agrarische bedrijvigheid, 

et cetera. Het gaat in al deze gevallen om kleine oppervlakken.  

Naast het bouwen bij recht, is een aantal ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 

via afwijkings- of wijzigingsregels en/of een omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. 

1 0 . 2   

A r c h e o l o g i e  e n  c u l t u u r h i s t o r i e  

Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg, wordt gekoerst op 

bescherming van archeologische waarden waarbij behoud 'in situ' (in de bo-

dem) het streven is. Ten behoeve van de bescherming wordt zoveel mogelijk 

aansluiting gezocht bij de bestaande wet- en regelgeving, zoals het instrument 

INLEIDING 
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bestemmingsplannen. Bij deze laatste liggen de mogelijkheden in het opnemen 

van een vergunningstelsel of een regime voor de beoordeling van vergunning. 

 

T e r r e i n en  

Op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn de bekende archeologisch 

waardevolle terreinen door middel van de dubbelbestemming Waarde - Ar-

cheologie aangegeven. De begrenzing van deze terreinen is overgenomen van 

de Archeologische Monumentenkaart (AMK), zoals vervaardigd door de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed. De waardering van de terreinen is gebaseerd 

op de belevingswaarde, de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteiten van 

die terreinen, waarbij toetsing en beoordeling plaatsvinden op basis van 

schoonheid, herinneringswaarde, gaafheid, conservering, zeldzaamheid, infor-

matiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. 

 

Binnen het plangebied zijn terreinen van hoge en zeer hoge archeologische 

waarde aanwezig. De terreinen van zeer hoge archeologische waarde zijn aan-

gewezen als beschermd monument op grond van de Monumentenwet. Deze 

terreinen behoeven geen nadere regeling in dit bestemmingsplan, omdat de 

voorschriften uit de Monumentenwet van toepassing zijn op deze terreinen. 

Wat betreft de regeling voor de terreinen van hoge archeologische waarde is 

aangesloten bij de Erfgoedverordening van de gemeente (vastgesteld juni 

2010). In het bestemmingsplan is opgenomen dat er een omgevingsvergunning 

moet zijn afgegeven alvorens op enigerlei wijze dieper dan 30 cm (beneden 

maaiveld) wordt gegraven, geploegd of op een andere wijze de bodem wordt 

bewerkt. Deze bepaling geldt slechts bij ingrepen waarvan het oppervlak meer 

dan 100 m
2
 bedraagt. Indien op AMK-terreinen bebouwing aanwezig is, zijn, ter 

bescherming van de aanwezige archeologische waarden, bouwregels gegeven. 

Voor de voornoemde terreinen geldt de dubbelbestemming Waarde – Archeolo-

gie 1. 

 

De bekende waarden vormen slechts een klein deel van de werkelijk in de 

bodem aanwezige archeologische waarden. Ook zijn er gebieden waar mogelijk 

nog niet ontdekte archeologische resten aanwezig zijn, gebaseerd op de ge-

dachte/veronderstelling dat in Nederland de mogelijkheden tot bewoning sterk 

samenhangen met het oorspronkelijke landschap.  

Het plangebied bestaat uit gebieden met een hoge, middelhoge en lage tref-

kans op archeologische vondsten. 

In dit bestemmingsplan is voor de gebieden met een hoge en middelhoge tref-

kans een regeling opgenomen in de vorm van een dubbelbestemming. 

Voor gebieden met een hoge trefkans geldt dat een omgevingsvergunning nodig 

is indien werkzaamheden dieper dan 30 cm (beneden maaiveld) plaatsvinden 

en de oppervlakte van de ontwikkeling meer dan 2.000 m
2
 bedraagt.  

Voor gebieden met een middelhoge trefkans gelden deze bepalingen bij een 

oppervlakte van 2.500 m
2
. 

 

BEKENDE WAARDEN 

ONBEKENDE WAARDEN 
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Voor alle archeologische dubbelbestemmingen geldt dat indien schriftelijk is 

aangetoond dat onderzoek heeft uitgewezen dat er geen waarden zijn, een 

archeologisch onderzoek achterwege kan blijven. 

Ook worden bij nieuwe ontwikkelingen de archeologische advieskaarten die in 

het kader van de herinrichting Losser-Noord en Losser-Zuid zijn opgesteld, in 

acht gehouden. Deze rapporten betreffen een verfijning van de AMK en IKAW 

(RAAP-rapport 264: Herinrichting Losser Noord een archeologische inventarisa-

tie, kartering en advieskaart; juni 1997 en RAAP-rapport 640; Herinrichting 

Losser-Zuid, provincie Overijssel; een archeologische inventarisatie, kartering 

en advieskaart; maart 2001). 

 

B e b o u w i n g  

In het plangebied zijn zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten 

aanwezig. De rijksmonumenten hebben de aanduiding ‘specifieke bouwaandui-

ding – rijksmonument’. Voor deze bebouwing geldt dat zonder een vergunning 

van het Rijk geen werkzaamheden aan deze bebouwing mogen plaatsvinden. 

Voor de gemeentelijke monumenten is de aanduiding ‘specifieke bouwaandui-

ding – gemeentelijk monument’ opgenomen. Het uitgangspunt is dat de karak-

teristieke waarde behouden blijft. Hiervoor is een beschermende regeling 

regeling opgenomen 

 

Naast de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten komt er nog een 

aantal karakteristieke panden,erven en andere bebouwingselementen voor (zie 

het rapport ‘Karakteristieke erven en panden in de gemeente Losser’, 2012) . 

Deze zijn in het voorliggend bestemmingsplan voorzien van een beschermende 

regeling. De aanduiding karakteristiek geldt voor de karakteristieke agrarische 

bijgebouwen en niet-agrarische panden; de aanduiding ‘specifieke bouwaan-

duiding – karakteristiek erf’ voor de beschermingswaardige erven en voor de 

mariakapellen en landkruizen buiten de erven respectievelijk de aanduiding 

‘specifieke bouwaanduiding – mariakapel’ en ‘specifieke bouwaanduiding – 

landkruis’. 

Uitgangspunt is dat de ruimtelijke waarden van de karakteristieke erven en 

objecten zoveel mogelijk in stand worden gehouden. Aan de andere kant hoeft 

uitbreiding en/of aanpassing van deze panden niet in alle gevallen op bezwa-

ren te stuiten, mits de bestaande hoofdvorm gehandhaafd blijft. Voor wat 

betreft de karakteristieke bijgebouwen is in de bouwregels opgenomen dat de 

oppervlakte van deze gebouwen  niet meetelt bij het berekenen van de maxi-

male gezamelijke oppervlakte van de bijgebouwen 

Voor karakteristieke bebouwing is ten behoeve van sloop een omgevingsver-

gunning nodig. 

1 0 . 3   

E c o l o g i e  

Het plangebied kent (vanuit ecologisch oogpunt) zowel waardevolle als minder 

waardevolle delen. De vanuit ecologisch oogpunt waardevolle delen overheer-

OVERIG 

MONUMENTEN 

KARAKTERISTIEKE PANDEN 
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sen echter. Verreweg het grootste deel van het plangebied bestaat namelijk 

uit natuurgebieden en herbergt een grote verscheidenheid aan flora en fauna 

(zie hoofdstuk 4). Conform de wet- en regelgeving op rijksniveau en op provin-

ciaal niveau dienen de aanwezige natuurlijke/ecologische waarden te worden 

beschermd. 

Echter, op delen van het plangebied waar aanwijsbaar minder waarden van 

flora en fauna voorkomen, dienen geen onnodige beperkingen te worden opge-

legd.  

 

G e b i e d s b e s ch er m i n g  

Het plangebied herbergt een veelheid aan gebieden met grote natuurlij-

ke/ecologische waarde. Hieronder vallen de aanwezige Natura 2000-gebieden, 

de Ecologische Hoofdstructuur en de overige natuurgebieden. 

 

Het plangebied kent twee Natura 2000-gebieden, te weten: Landgoederen 

Oldenzaal en Dinkelland. Beide gebieden kennen eigen, unieke instandhou-

dingsdoelstellingen ten aanzien van de aanwezige natuur. De mogelijkheden 

die deze gebieden hebben, onder meer ten aanzien van nieuwe ontwikkelin-

gen, hangen samen met deze doelstellingen. Derhalve is door middel van een 

gebiedsaanduiding een bescherming op deze gebieden gelegd, gericht op de 

instandhoudingsdoelstellingen. Voor Dinkelland 'speciale beschermingszone 1' 

en voor Landgoederen Oldenzaal is dit de gebiedsaanduiding 'speciale be-

schermingszone 2'. 

 

Een groot deel van het plangebied valt onder de Ecologische Hoofdstructuur. 

De Ecologische Hoofdstructuur is onder te verdelen in vijf verschillende gebie-

den, te weten: 

- bestaande natuur; 

- beheersgebied; 

- nieuwe natuur gerealiseerd; 

- nieuwe natuur nog te realiseren; 

- water. 

 

De bestaande natuurgebieden zijn in het voorliggende bestemmingsplan onder 

de bestemming Natuur geschaard. De waterlopen binnen de Ecologische Hoofd-

structuur hebben de bestemming Water gekregen. 

Voor de gebieden die zijn aangemerkt als beheersgebied, nieuwe natuur gerea-

liseerd en nieuwe natuur nog te realiseren geldt de dubbelbestemming Waarde 

- Natuur en landschap. Binnen deze bestemming is door middel van een wijzi-

gingsbevoegdheid de mogelijkheid gecreëerd tot het realiseren van nieuwe 

natuur. 

 

Het plangebied valt in zijn geheel binnen het Nationaal Landschap Noord-Oost 

Twente. Binnen het Nationaal Landschap ligt het accent op het behoud van de 

kernkwaliteiten van het landschap. In het geval van Losser gaat het om de 

kernkwaliteiten kleinschaligheid, het groene karakter en een samenhangend 

complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen. Bij ruimtelijke 

NATURA 2000-GEBIEDEN 

ECOLOGISCHE HOOFD-

STRUCTUUR (EHS) 

NATIONAAL LANDSCHAP 
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ontwikkelingen in de Nationale Landschappen geldt het uitdagende beleid om 

bestaande kernkwaliteiten te versterken. De rijksoverheid typeert het beleid 

in de Nationale Landschappen als 'ja, mits-beleid'. 

Vanwege de overlap met de beschermingsregelingen in de gebieds- en dubbel-

bestemmingen zijn voor het gebied dat is aangemerkt als Nationaal Landschap 

geen nadere bepalingen opgenomen. 

 

De overige gebieden met een natuurfunctie, waaronder het Lutterzand en de 

Zandbergen, hebben de bestemming Natuur gekregen. Door middel van de 

regels worden de aanwezige waarden in het gebied gewaarborgd. Daarnaast 

biedt het bestemmingsplan ruimte voor een verdere ontwikkeling van natuur-

waarden. De juridische regeling in de regels is opgebouwd rond het behoud en 

ontwikkeling van het als natuur bestemde gebied. Niet-natuurgerelateerde 

ontwikkelingen zijn hier in principe uitgesloten. Bepaalde werken/ 

werkzaamheden worden via een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt.  

Het Arboretum heeft, vanwege zijn kwaliteiten, in het onderhavige bestem-

mingsplan een aparte aanduiding gekregen binnen de bestemming Natuur 

(aanduiding ‘park’). 

 

S o o r t en b es c h er m i n g  

De soortenbescherming is geregeld via de Flora- en faunawet. Op grond van 

deze wet zijn soortengroepen beschermd. In de regels van het voorliggende 

bestemmingsplan is de uitvoering van deze wet gewaarborgd.  

1 0 . 4   

W a t e r  

In het voorliggende bestemmingsplan zijn de belangrijkste watergangen be-

stemd. Het gaat daarbij om watergangen met een functie in de waterhuishou-

ding of watergangen met een landschappelijke waarde.  

 

Kleine watergangen, waaronder de perceelsloten, zijn in het bestemmingsplan 

niet specifiek aangeduid of bestemd. Deze watergangen vallen daarmee onder 

de verschillende hoofdbestemmingen. Om ongewenst dempen/graven te voor-

komen, bevatten de regels een omgevingsvergunningstelsel.  

In het plangebied zijn een aantal waardevolle bronnen aanwezig. Mede met 

oog op het provinciaal beleid hebben deze bronnen een specifieke aanduiding 

gekregen die gericht is op het herstel, behoud en de ontwikkeling van de bron-

nen (gebiedsaanduiding 'bronnen').  

 

Aan de westzijde van het plangebied ligt het waterwingebied Enschede - Los-

ser met daaromheen het grondwaterbeschermingsgebied en intrekgebied. 

Het waterwingebied heeft in de regels en op de verbeelding de aanduiding 

'milieuzone - waterwingebied' gekregen, het grondwaterbeschermingsgebied de 

aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' en het intrekgebied 

‘milieuzone – intrekgebied’.  

OVERIGE NATUURGEBIE-

DEN 

BRONNEN 

WATERWINGEBIED EN 

GRONDWATERBESCHER-

MINGS- EN INTREKGEBIED 
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Binnen deze gebieden gelden beperkingen ten aanzien van het bouwen en het 

gebruik. Voor overige regels wordt verwezen naar de omgevingsverordening 

van de provincie Overijssel. 

 

Langs de Dinkel bevinden zich gebieden die bij hoog water onder water komen 

te staan. Deze gebieden zijn aangewezen als waterbergingsgebieden en heb-

ben in de bestemming een specifieke regeling gekregen (dubbelbestemming 

waterstaat - waterbergingsgebied). In de betreffende gebieden is het niet 

mogelijk bebouwing op te richten en er is een omgevingsvergunning verplicht 

voor alle werkzaamheden en werken die niet ten dienste van de bestemming 

staan. 

 

Langs een aantal waterlopen is het waterschap voornemens (al dan niet in 

overleg met andere partijen) over te gaan tot hermeandering en herinrichting. 

Teneinde deze werkzaamheden mogelijk te maken, zijn in het bestemmings-

plan stroken aangegeven ter weerszijden van de relevante waterlopen. Deze 

stroken zijn aangegeven met de dubbelbestemming Waterstaat - Herinrichting 

beek. 

 

Het is van belang dat het waterschap wordt betrokken bij ontwikkelingen die 

gedurende de planperiode gaan spelen. In het kader van de Besluit ruimtelijke 

ordening is er de verplichting tot overleg met het waterschap bij nieuwe ont-

wikkelingen. Dit biedt het waterschap de mogelijkheid haar wensen en advie-

zen kenbaar te maken. 

In de regels is eveneens opgenomen dat bij aanvragen voor watergerelateerde 

omgevingsvergunningen vooraf met het waterschap dient te worden overlegd. 

Ten slotte is de Keur van het waterschap van toepassing op de leggerwaterlo-

pen. Hiervoor geldt een beperking in het gebruik binnen 5 m ter weerszijden 

van de waterlopen. 

 

WATERBERGINGSGEBIED 

HERMEANDERING 

OVERIG 
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11 1 1  P l a n b e s c h r i j v i n g  

1 1 . 1   

A l g e m e e n  

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld conform de verplichtingen van 

de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008). Deze stan-

daard gaat nadrukkelijk uit van de digitale raadpleging van de verbeelding. 

Door in de digitale verbeelding in te zoomen, worden meerdere details zicht-

baar.  

 

Tevens zijn per 1 oktober 2010 de bouwvergunning, de aanlegvergunning, de 

sloopvergunning en de binnenplanse ontheffing als instrumenten van het be-

stemmingsplan onderdeel geworden van de omgevingsvergunning (Wet alge-

mene bepalingen omgevingsrecht).  

In het voorliggende bestemmingsplan is onderscheid gemaakt in gebiedsgerich-

te bestemmingen en functiegerichte bestemmingen. 

De gebiedsgerichte bestemmingen hebben hoofdzakelijk betrekking op grote 

(onbebouwde) landelijke gebieden, natuur- en bosgebieden en de reconstruc-

tiezonering. Daarnaast kent het bestemmingsplan functiegerichte bestemmin-

gen, zoals woningen, bedrijven, agrarische bedrijven et cetera. De 

bestemmingen zijn in de regels en op de legenda van de verbeelding opgeno-

men conform de in de SVBP 2008 voorgeschreven volgorde.  

 

Hierna worden eerst een meer gebiedsgerichte beschrijving en beleidsuit-

gangspunten gegeven, waarna wordt ingegaan op de functies in het plange-

bied. En passant worden de bestemmingen hierin meegenomen.  

1 1 . 2   

G e b i e d s g e r i c h t  b e l e i d  e n  b e s t e m m i n -

g e n  

1 1 . 2 . 1   

A l g e m e e n  

Binnen het plangebied kan een aantal deelgebieden worden onderscheiden, die 

van elkaar verschillen door de ter plaatse voorkomende abiotische (bodem en 

water), biotische (natuur) en cultuurhistorische/landschappelijke kenmerken 

en kwaliteiten. Deze zijn benoemd in de Kadernota Buitengebied (2009).  

De centrale gedachte in de Kadernota is dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikke-

lingen afstemming plaatsvindt op basis van de aanwezige waarden en kwalitei-

ten. Met andere woorden: de kenmerken en kwaliteiten bepalen niet alleen de 
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bestaande relaties tussen de verschillende functies in het deelgebied, maar 

ook de ontwikkelingsmogelijkheden voor een functie. Deze lijn is doorgetrok-

ken in het voorliggende bestemmingsplan. 

1 1 . 2 . 2   

A g r a r i s c h e  g r o n d e n  

Het grootste deel van het plangebied wordt gevormd door agrarische gronden. 

Deze gronden hebben een gebiedsbestemming gekregen.  

Zoals echter reeds is benoemd, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de 

kenmerken en kwaliteiten van een deelgebied en hier in het bestemmingsplan 

onderscheid in te maken. Dit onderscheid is op de volgende wijze aangebracht.  

In het bestemmingsplan wordt gewerkt met twee agrarische gebiedsbestem-

mingen, Agrarisch - 1 (Jong heide- en broekontginningslandschap) en Agrarisch 

- 2 (Oude Hoevenlandschap). Een klein deel van het plangebied omvat het 

landschapstype Maten- en Flierenlandschap en Essenlandschap. Deze land-

schappen hebben echter dezelfde kernkwaliteiten als het Oude Hoevenland-

schap, waardoor ze zijn samengevoegd in één bestemming. 

 

In het navolgende zijn de kenmerken en kwaliteiten van de twee landschappen 

weergegeven. Het gaat hierbij om kenmerken en kwaliteiten die van wezenlijk 

belang worden geacht voor een deelgebied.  

 

J o ng  h e i d e -  e n  b r o ek o n t g i nn i n g s l a nd s ch a p  

Het plangebied wordt deels gevormd door het Jong heide- en broekontgin-

ningslandschap. Dit landschapstype kent de navolgende kernkwaliteiten: 

- rationele verkaveling met rechte lijnen (blokvormig en strookvormig); 

- openheid; 

- lintbebouwing; 

- bebouwing op de kop van de kavels. 

 

O u d e  H oe v e n l a nd s cha p  

Het Oude Hoevenlandschap is voornamelijk aanwezig langs beken en op de 

stuwwal. Eveneens met oog op het behoud, herstel en ontwikkeling van de 

landschapswaarden, hebben deze gronden de bestemming Agrarisch - 2 gekre-

gen. Binnen het landschapstype Oude Hoevenlandschap zijn de volgende kern-

kwaliteiten te onderscheiden: 

- kleinschalig coulissenlandschap met een onregelmatige verkaveling; 

- houtwallen, singels en waterlopen die dienen als afscheiding van de 

percelen; 

- glooiingen door essen en aanwezig reliëf (reliëfrijk gebied); 

- fijnmazige ontsluitingsstructuur; 

- veelheid aan zandwegen; 

- verspreide bebouwing; 

- erven met erfbeplanting. 
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Wanneer deze zogenaamde essentiële ruimtelijke randvoorwaarden verdwij-

nen, treden grote en veelal onomkeerbare veranderingen op in het karakter 

van het deelgebied. Uitgangspunt is dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor 

de verschillende functies geen nadelige effecten mogen hebben op deze essen-

tiële ruimtelijke randvoorwaarden. Sommige van deze gebiedskenmerken kun-

nen in de huidige situatie in meer of mindere mate zijn aangetast. De regeling 

in het bestemmingsplan is gericht op het behoud en herstel van de aanwezige 

waarden. 

 

In de bestemmingen is, met oog op het vorenstaande, onder meer opgenomen 

dat de oprichting van bebouwing niet is toegestaan (met uitzondering van veld-

schuren en schuilstallen).  

Daarnaast is het gebruik van gronden voor boom- en sierteelt en voor opslag 

van kuilvoer en materialen buiten het bouwperceel alleen toegestaan met een 

afwijking van het bestemmingsplan, waarbij wordt voldaan aan de gestelde 

voorwaarden (onder andere met betrekking tot landschappelijke inpassing).  

Ten slotte is op de betreffende gronden een omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken van toepassing. 

 

In de bestemmingen is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestem-

mingen te wijzigen in onder meer woonbestemmingen (onder andere conform 

de rood-voor-roodregeling en invulling dorpslinten en dorpsranden) en natuur. 

Specifiek voor de bestemming Wonen en Wonen – Voormalige boerderij is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het verschuiven van het bouwvlak in 

één richting met maximaal 10 m.  

 

Binnen de bestemmingen Agrarisch – 1 en Agrarisch – 2  ligt ook een aantal 

landgoederen. Via een afwijking van de bouwregels is de bouw van een be-

heergebouw op deze landgoederen mogelijk. Bij de aanleg van nieuwe land-

goederen dient de gemeentelijke Beleidsnotitie ‘Rood voor rood met gesloten 

beurs en Nieuwe landgoederen’ in acht te worden genomen. 

1 1 . 2 . 3   

Z o n e r i n g  r e c o n s t r u c t i e  

Op het plangebied is de Reconstructiewet van toepassing, waarin onderscheid 

wordt gemaakt in drie gebieden (extensiveringsgebied, verwevingsgebied en 

landbouwontwikkelingsgebied). 

Voor deze gebieden gelden verschillende voorwaarden wat betreft ontwikke-

lingen. De reconstructiewetgebieden zijn in het voorliggende bestemmingsplan 

voorzien van een gebiedsaanduiding (reconstructiewetzone - extensiveringszo-

ne, reconstructiewetzone - verwevingsgebied en reconstructiewetzone - land-

bouwontwikkelingsgebied).  

De navolgende regels gelden voor de verschillende gebieden. 

 

BEBOUWING EN GEBRUIK 

LANDGOEDEREN 
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Extensiveringsgebieden: 

- hervestiging, verplaatsing en uitbreiding van intensieve veehouderijen is 

niet mogelijk in deze gebieden. Ook niet als neventak. 

 

Verwevingsgebieden: 

- hervestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen is mogelijk, 

mits de ruimtelijke kwaliteit en de functies in het gebied zich daar niet 

tegen verzetten; 

- de hervestiging van een intensief veehouderijbedrijf op een bestaand 

bouwperceel waar geen intensieve veehouderij aanwezig is, is niet mo-

gelijk (alleen wanneer dit het geval is midden in een cluster van inten-

sieve veehouderijen); 

- mogelijke uitbreiding van het agrarisch bouwperceel tot 1,5 ha ten be-

hoeve van de intensieve veehouderij; 

- voldoende omgevingsruimte bieden voor een eventuele verdere groei 

van de intensieve veehouderij. Dit houdt in dat zoveel mogelijk wordt 

geprobeerd ruimtelijke ingrepen, die een beperking kunnen opleveren, 

tegen te gaan. 

 

Landbouwontwikkelingsgebied: 

- her- /nieuwvestiging van een intensieve veehouderij; 

- uitbreiding bestaande intensieve veehouderijen mogelijk (binnen wette-

lijke kaders); 

- bouwperceel maximaal 3 ha, dan wel groter indien noodzakelijk voor de 

bedrijfsvoering (in het onderhavige geval heeft het gebied een opper-

vlak van 1,8 ha); 

- inrichting van (samenwerkings)clusters is mogelijk. 

1 1 . 3   

F u n c t i e g e r i c h t e  b e s t e m m i n g e n  

1 1 . 3 . 1   

A g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  

De bestemming Agrarisch - Agrarisch bedrijf is bedoeld voor alle bestaande 

functionerende agrarische bedrijven. Aan deze bedrijven is een bouwperceel 

toegekend onder meer op basis van een gemeentelijke inventarisatie en een 

enquête onder de agrariërs over het gewenste bouwvlak.  

De gemeente heeft bewust gekozen voor concreet begrensde bestemmings-

vlakken. Deze wijze van bestemmen wordt als passend beschouwd gelet op 

concrete landschappelijke en natuurlijke situatie in de directe omgeving van 

veel agrarische bedrijven.  

In de agrarische bedrijfsbestemming is eveneens een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen waarmee de bestemming kan worden gewijzigd in een andere 

functie, waaronder wonen en bedrijf. 

DE BESTEMMING 
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Ten slotte is in deze bestemming de Rood-voor-roodregeling integraal opgeno-

men. 

 

Hierna worden de regels binnen deze bestemming beschreven.  

 

B o uw p e r ce l e n  

Wat betreft agrarische bouwpercelen is in het voorliggende bestemmingsplan 

een onderscheid gemaakt in bestemmingsvlakken met en zonder een bouwvlak. 

Bij bestemmingsvlakken met een bouwvlak is reeds rekening gehouden met de 

bestaande verkeerssituatie (afstand tot de weg), zodat in het kader van de 

Wet geluidhinder geen belemmeringen ontstaan ten aanzien van nieuw op te 

richten geluidsgevoelige functies. Bij bestemmingsvlakken zonder bouwvlak 

speelt dit niet. 

Wat betreft de oppervlakte van de bouwpercelen bij recht heeft de gemeente 

zich gebaseerd op het beleid zoals verwoord in de Kadernota Buitengebied. Bij 

het toekennen van de bouwpercelen is rekening gehouden met de huidige, 

fysieke bedrijfsomvang, de toekomstige bedrijfsomvang, de aanwezige waar-

den van landschap en cultuurhistorie en de bedrijfseconomische omvang. De 

toe te kennen bouwpercelen worden op de verzamelde gegevens afgestemd, 

waarmee in principe bestemmingsvlakken en bouwvlakken op maat zijn toe te 

kennen. Daarbij hanteert de gemeente de volgende indeling: 

 

Nge’s Type bedrijf Oppervlakte bouwperceel 

0 - 10 Hobbymatig Woonbestemming 

11 - 40 Niet volwaardig Agrarische bestemming: Bouwperceel op 

maat, maximaal 1 ha 

41 - 70 Volwaardig Agrarische bestemming: Bouwperceel 

tussen 1 ha en 1,5 ha 

71+ Tweemaal volwaardig Agrarische bestemming: Bouwperceel op 

maat, vanaf 1,5 ha 

 

De bestemmingsvlakken en bouwvlakken mogen bij recht volledig worden be-

bouwd.  

Bij het bouwen van gebouwen en overkappingen met een inhoud van meer dan 

500 m
3
 dient het bouwplan vergezeld te gaan van een erfinrichtingsplan (plan 

dat aangeeft op welke wijze een nieuwe ontwikkeling binnen de bestaande 

erfstructuur wordt ingepast) en bij een inhoud van meer dan 2.000 m
3
 van een 

landschappelijk inpassingsplan (plan dat aangeeft op welke wijze de inpassing 

van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in het desbetreffende gebied 

plaatsvindt). 

 

Alleen voor intensieve veehouderijen gelden beperkingen. Voor deze bedrijven 

is een maximum oppervlakte opgenomen, gelijk aan de huidige bedrijfsvoe-

ring.  

 

Los van de oppervlakte bij recht zal een aantal agrariërs gedurende de looptijd 

van het bestemmingsplan behoefte hebben aan een groter bouwperceel. In het 

ruimtelijke beleid worden hiervoor onder voorwaarden mogelijkheden gebo-

OPPERVLAKTE BIJ RECHT 

UITBREIDING VAN HET 

BOUWPERCEEL 
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den. Aan de uitbreidingen zelf is geen limiet gesteld. De uitbreidingen van de 

bouwpercelen worden via een maatwerkbenadering geaccommodeerd. 

In het bestemmingsplan is in de bestemmingen Agrarisch - 1 en Agrarisch - 2, 

ten behoeve van uitbreiding van het bouwperceel, een afwijking van de bouw-

regels opgenomen. Indien gebruikt wordt gemaakt van deze afwijking, dient te 

worden voldaan aan de sectorale wet- en regelgeving, waaronder de Flora- en 

faunawet, maar ook het provinciale beleid (onder meer de Kwaliteitsimpuls 

groene omgeving).  

 

Vaak is de grens van een bouwperceel niet duidelijk in het veld aan te wijzen 

en is er sprake van een geleidelijke overgang naar het agrarische gebied, 

waarbij het grensgebied wordt benut voor opslag van materieel en kuilvoer. De 

vraag is hoe deze situaties kunnen worden verbeterd, zonder dat dit ten koste 

gaat van de bedrijfsvoering van het bedrijf. 

In het voorliggende bestemmingsplan is onderscheid gemaakt in het bouwen 

buiten het bouwperceel en het gebruik van gronden buiten het bouwperceel. 

Het plaatsen van bouwwerken buiten het bouwperceel wordt gelijkgesteld met 

het vergroten van het bouwperceel, hetgeen via een afwijking mogelijk wordt 

gemaakt (zie voorwaarden uitbreiding bouwperceel). Voor veldschuren en 

schuilstallen is conform het gemeentelijk beleid een afwijkingsmogelijkheid 

voor het bouwen opgenomen (maximale oppervlakte 50 m
2
). 

Het gebruik van gronden voor de opslag van kuilvoer en materiaal wordt bin-

nen de bestemmingen Agrarisch - 1 en Agrarisch - 2 mogelijk gemaakt via een 

afwijking van de gebruiksregels. Ook aan deze afwijking zijn voorwaarden 

gesteld op het gebied van de landschappelijke inpassing en afscherming. 

 

Het plangebied kenmerkt zich door de veelheid aan ruimtelijke beperkingen 

ten aanzien van de agrarische bedrijvigheid. Zo zijn grote delen van het plan-

gebied aangewezen als Natura 2000-gebied, is het gehele plangebied aangewe-

zen als Nationaal Landschap en is sinds de eeuwwisseling de Flora- en 

faunawet van kracht. Deze wetten en regels hebben grote gevolgen (gehad) 

voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven.  

 

Eveneens is het gehele plangebied aangewezen als reconstructiegebied, in het 

kader van de Reconstructiewet. Hiermee worden regels gesteld aan de aanwe-

zigheid en nieuwvestiging van agrarische bedrijven (voornamelijk intensieve 

veehouderijen). In dit kader is ook het Uitwerkingsplan Reconstructie Losser 

opgesteld. Dit plan spreekt, wat betreft het plangebied, niet over algehele 

nieuwvestiging.  

Aangezien in het plangebied weinig locaties in aanmerking komen voor nieuwe 

agrarische bedrijven, wil de gemeente Losser deze schaarse ruimte reserveren 

voor de verplaatsing van agrarische bedrijven in het kader van de Reconstruc-

tie. Het bestemmingsplan biedt derhalve geen mogelijkheden om nieuwe be-

drijven op nieuwe locaties te vestigen. Wel ligt er een mogelijkheid voor 

nieuwvestiging in het benutten van vrijkomende agrarische bedrijven. 

 

BOUWEN BUITEN HET 

BOUWPERCEEL 

NIEUWVESTIGING  

AGRARISCHE BEDRIJVEN 



 

  
136.00.01.20.00.toe - Bestemmingsplan Buitengebied - 25 juni 2012 
 

117 

O v e r i g e  b eb o u w i n g  

Bij alle agrarische bedrijven is bij recht één bedrijfswoning mogelijk. Voor de 

maatvoering is aansluiting gezocht bij de gemeentelijke beleidslijn 'Wonen in 

het buitengebied'. Hierin wordt onder andere uitgegaan van een maximale 

inhoudsmaat van 750 m
3
 voor (bedrijfs)woningen. Door middel van een afwij-

king kan in het geval van inwoning de bedrijfswoning worden vergroot naar 

1.000 m
3
. 

 

Het is een feit dat de noodzaak tot het oprichten van een tweede agrarische 

bedrijfswoning de laatste jaren afneemt. De gemeente wordt slechts op zeer 

bescheiden schaal met aanvragen voor tweede bedrijfswoningen geconfron-

teerd. Het oprichten van tweede bedrijfswoningen wordt in het voorliggende 

bestemmingsplan dan ook mogelijk gemaakt via een afwijking van de bouwre-

gels. Aan deze afwijking zijn wel voorwaarden verbonden, waaronder het aan-

tonen van de noodzaak van de tweede bedrijfswoning. 

 

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen alleen binnen het bouwperceel 

worden gebouwd, waarbij de hoogte is beperkt tot maximaal 10 m.  

 

Ter voorkoming van de aantasting van de aanwezige landschappelijke waarden 

zijn, (tunnel)kassen en blaastunnels niet toegestaan op een agrarisch bouw-

perceel.  

 

H e t  g e b r u i k  

De bestemming Agrarisch - Agrarisch bedrijf heeft betrekking op een agrarisch 

bedrijf met een grondgebonden bedrijfsvoering. Onder grondgebonden agrari-

sche bedrijven worden eveneens de productiegerichte paardenhouderijen ge-

schaard.  

Agrarische bedrijven waar intensieve veehouderij wordt bedreven, hebben de 

aanduiding 'intensieve veehouderij' gekregen.  

 

Naast de agrarische functie, hebben ook verscheidene bedrijven in het plange-

bied nevenactiviteiten. De bestaande bedrijven met een nevenactiviteit heb-

ben een functieaanduiding gekregen. De oprichting van nieuwe 

nevenactiviteiten is alleen bij afwijking toegestaan (met omgevingsvergun-

ning).  

 

In het voorliggende bestemmingsplan is bij recht de mogelijkheid opgenomen 

tot het oprichten van een agrarische co-vergistingsinstallatie. Het betreft in-

stallaties van het type A, waarbij het bedrijf eigen geproduceerde mest ver-

werkt en eigen en/of van derden afkomstige co-substraten toevoegt. Het 

digestaat wordt op de tot het bedrijf behorende gronden gebruikt. 

 

Tevens is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor de oprichting van co-

vergistingsinstallaties type B (eigen geproduceerde mest verwerken, toevoegen 

eigen en/of van derden afkomstige co-substraten en digestaat gebruiken op 

eigen land en/of afvoeren derden) en C (aangevoerde mest van derden afkom-

BEDRIJFSWONINGEN 

TWEEDE BEDRIJFSWONING 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 

ONDERSTEUNEND GLAS 

ALGEMEEN 

NEVENACTIVITEITEN 

MESTVERWERKING 
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stig, toevoegen eigen en/of van derden afkomstige co-substraten en digestaat 

op eigen gronden gebruiken).  

 

In het voorliggende bestemmingsplan is de beleidslijn 'verblijfsrecreatie in het 

landelijk gebied van de gemeente Losser' integraal opgenomen. Kleinschalig 

kamperen is mogelijk via een afwijking van de gebruiksregels. 

Een bed and breakfast is bij recht toegestaan.  

 

Binnen de agrarische bedrijfsbestemming is de oprichting van één paardenbak 

voor hobbymatig gebruik bij recht toegestaan. 

 

De stalling van caravans, campers en boten in bestaande bedrijfsbebouwing is 

bij recht mogelijk.  

 

Naast de bestemming Agrarisch - Agrarisch bedrijf, kent het plangebied nog 

twee agrarische bedrijfsbestemmingen, te weten: Agrarisch - Kwekerij en 

Agrarisch - Bosbouw.  

 

De bestemming Agrarisch - Kwekerij verschilt op enkele punten van de be-

stemming Agrarisch - Agrarisch bedrijf. Het verschil is voornamelijk aanwezig 

bij het onderwerp kassen. In de bestemming agrarisch - kwekerij zijn deze bij 

recht toegestaan. Kleinere verschillen zitten in de specifieke gebruiksregels en 

de afwijkingsregels. 

 

De bestemming Agrarisch - Bosbouw is van toepassing op bedrijven waar hout-

productie en -verwerking plaatsvindt.  

1 1 . 3 . 2   

N i e t - a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  

In het plangebied bevindt zich in de huidige situatie een aantal niet-agrarische 

bedrijven. In principe zijn de bestaande niet-agrarische bedrijven bestemd als 

Bedrijf. Binnen deze bestemming kunnen zich diverse typen bedrijven vesti-

gen, mits van een lichte milieucategorie (1 of 2). Het bestemmingsplan staat 

een vrije uitwisseling niet in de weg.  

In een aantal gevallen is echter sprake van een bedrijf met een hogere milieu-

categorie, onder meer de autosloperij, hovenier en de aanwezige transport- of 

loonbedrijven. Deze bedrijven zijn voorzien van een aanduiding.  

Het gebruik van bestaande bedrijfsbebouwing voor het stallen van caravans, 

campers en boten is bij recht mogelijk.  

 

Naast de hiervoor genoemde bedrijven, hebben enkele niet-agrarische bedrij-

ven een aparte bestemming gekregen. Deze bedrijven zijn, vanwege hun speci-

fieke bedrijfsactiviteiten, niet onder te brengen in de algemene bestemming. 

Het betreft het Bedrijf - Delfstoffenwinning en de bestemming Bedrijf - Open-

baar nut. 

KLEINSCHALIGE VER-

BLIJFSRECREATIE 

PAARDENBAKKEN 

STALLING 

OVERIGE AGRARISCHE 

BESTEMMINGEN 

AGRARISCH - KWEKERIJ 

AGRARISCH - BOSBOUW 

BESTAANDE NIET-

AGRARISCHE BEDRIJVEN 
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Tevens zijn in het onderhavige bestemmingsplan de bestemmingen Kantoor en 

Detailhandel opgenomen. Het tuincentrum nabij Overdinkel heeft vanwege 

omvang en assortiment een specifieke bestemming gekregen: Detailhandel – 

tuincentrum.  

 

Wat betreft uitbreidingsmogelijkheden is in het bestemmingsplan geen onder-

scheid gemaakt tussen ‘aan het buitengebied gebonden bedrijvigheid’ en ‘niet 

aan het buitengebied gebonden bedrijvigheid’. 

Alle bedrijven krijgen bij afwijking eenmalig een uitbreidingsmogelijkheid van 

10% van de bestaande bedrijfsbebouwing.  

 

Nieuwvestiging van bedrijvigheid is slechts toegestaan in vrijkomende agrari-

sche bebouwing. In de bestemmingen Agrarisch - Agrarisch bedrijf en Wonen – 

Voormalig boerderij is hiertoe een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Bij 

nieuwvestiging wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘aan het buitengebied 

gebonden bedrijvigheid’ en ‘niet aan het buitengebied gebonden bedrijvig-

heid’. Slechts kleinschalige bedrijvigheid in de categoriën 1 en 2 uit de Staat 

van Bedrijven is toegestaan. 

Bedrijfsvestiging op nieuwe locaties is niet toegestaan. Hiermee wordt een 

verdere verstening van het buitengebied tegengegaan.  

1 1 . 3 . 3   

H o r e c a  

In het voorliggende bestemmingsplan hebben de aanwezige cafés, restaurants, 

hotels en pensions de bestemming Horeca gekregen. De bebouwing is beperkt 

tot het aangegeven bouwvlak. Ook zijn de aanwezige parkeerterreinen binnen 

deze bestemming voorzien van een aanduiding. 

1 1 . 3 . 4   

M a a t s c h a p p e l i j k  

Binnen het plangebied is een aantal functies aanwezig die onder de bestem-

ming Maatschappelijk zijn te scharen. Het betreft onder meer een instelling 

voor personen met een geestelijk en lichamelijke beperking en een syrisch-

orthodoxe kerk.  

In de regels is opgenomen dat via een afwijking van de bouwregels een eenma-

lige uitbreiding van de bebouwing van 10% mag plaatsvinden. 

1 1 . 3 . 5   

R e c r e a t i e  

C u l t u u r  e n  o n t s p a n n i n g  

In het plangebied ligt Steenfabriek De Werklust. In deze voormalige fabriek en 

op het omliggende terrein vinden dagrecreatieve en educatieve activiteiten 

plaats. Derhalve heeft dit complex een specifieke bestemming gekregen (Cul-

tuur en ontspanning). Tevens is het gehele complex aangemerkt als rijksmo-

nument, waardoor de bebouwing een beschermde status heeft.  

UITBREIDING 

NIEUWVESTIGING 
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D a g r e c r ea t i e  

Het plangebied bevat dagrecreatieve voorzieningen zoals wandel- en fietspa-

den. Deze voorzieningen zijn in verschillende bestemmingen opgenomen. Het 

gaat hier uitdrukkelijk om de extensieve vormen van dagrecreatie. 

De activiteiten van De Ponderosa hebben de bestemming ‘Recreatie - Dagre-

creatie gekregen.  

 

V e r b l i j f s r e c r ea t i e  

In het plangebied is een keur aan verblijfsrecreatieve voorzieningen aanwezig. 

In het bestemmingsplan wordt een onderscheid gemaakt in kampeerterreinen, 

recreatiewoningen, groepsaccommodaties en overig. De aanwezige hotels zijn 

onder de bestemming Horeca geschaard.  

 

De bestaande kampeerterreinen, anders dan het kleinschalig kamperen, heb-

ben een bestemming gekregen die aansluit bij de activiteiten ter plaatse (Re-

creatie - Kampeerterrein). Teneinde een gezonde mix te hebben en te houden 

in het aanbod van recreatieonderkomens, stelt de gemeente een limiet aan 

het omzetten van standplaatsen voor kampeermiddelen in chalets/stacaravans 

of recreatiewoningen. Uitbreiding van de bestaande terreinen is in het voorlig-

gende bestemmingsplan niet voorzien van een regeling. Per aanvraag is maat-

werk nodig en wordt een aparte, planologische procedure doorlopen (onder 

andere met oog op sectorale wet- en regelgeving). 

De oprichting van nieuwe verblijfsrecreatieterreinen wordt in het onderhavige 

bestemmingsplan ook niet bij recht mogelijk gemaakt, maar geschiedt even-

eens via een afzonderlijke, planologische procedure. 

In de regels van deze bestemming is opgenomen dat bedrijfsbebouwing en een 

bedrijfswoning zijn toegestaan. 

 

De recreatiewoningen vormen een aparte groep binnen het onderwerp ver-

blijfsrecreatie. Deze woningen liggen veelal solitair en verspreid in het land-

schap en zijn niet als zodanig te herkennen. 

Vanwege de recreatieve functie die deze woningen hebben en om permanente 

bewoning tegen te gaan, hebben de recreatiewoningen in het bestemmingsplan 

een aparte bestemming gekregen.  

De recreatiewoningen die onderdeel uitmaken van een andere bestemming 

(bijvoorbeeld op een kampeerterrein liggen of bij een woning) hebben een 

functieaanduiding gekregen.  

 

In het plangebied zijn ook verscheidene groepsaccommodaties, vakantieappar-

tementen, kampeerboerderijen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen 

aanwezig. Deze hebben een specifieke bestemming gekregen, Recreatie - Ver-

blijfsrecreatie. 

 

Bij het onderdeel recreatiewoningen is reeds benoemd dat deze, bij ligging in 

een andere bestemming, een aanduiding hebben gekregen. Dit geldt ook voor 

de overige verblijfsrecreatieve bestemmingen (waaronder natuurkampeerter-

rein en trekkershutten). 

KAMPEERTERREIN 

RECREATIEWONINGEN 

GROEPSACCOMODATIES 

OVERIG 
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Binnen de plangrenzen van dit bestemmingsplan ligt een volkstuinencomplex.  

Deze specifieke functie heeft een aparte bestemming gekregen, Recreatie – 

Volkstuin.  

1 1 . 3 . 6   

S p o r t  

In het plangebied zijn verschillende functies aanwezig die onder de sportbe-

stemming vallen. Het betreft de voorziene MFA-locatie aan de Nitertweg, 

klootschietbanen, een sportveld nabij Beuningen en het voormalige sportveld 

aan de westzijde van Glane. Binnen de bestemming mogen gebouwen en over-

kappingen ten behoeve van de bestemming worden gebouwd, zoals clubge-

bouwen en kleedaccommodatie. 

 

Tevens zijn in het gebied nog enkele specifieke sportfuncties aanwezig. Het 

betreft een hondenschool en maneges. Hiervoor zijn aparte bestemmingen 

opgenomen. 

Bebouwing is in de bestemming voor de hondenschool in beperkte mate toege-

staan, 100 m
2
. Bij de bestemming Sport - Manege geldt dat er binnen het 

bouwvlak moet worden gebouwd of dat er een maximum bebouwingspercenta-

ge is opgenomen. 

1 1 . 3 . 7   

I n f r a s t r u c t u u r  

W e g en  

Alle wegen en naastliggende fietspaden in het plangebied zijn opgenomen in 

de bestemming Verkeer. De tracés van deze wegen liggen daarmee vast; het 

wijzigen ervan kan uitsluitend via planherziening. 

De vrijliggende fietspaden zijn bestemd als Verkeer – Fietspad. 

De karakteristieke onverharde wegen zijn bestemd als Verkeer - Onverhard. 

Voor deze wegen geldt een omgevingsvergunningsstelsel voor het uitvoeren 

van werken en werkzaamheden. 

Het bouwen binnen de verkeersbestemming is beperkt tot bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde.  

 

S p o o r  

De spoorweg is opgenomen in de bestemming Verkeer - Railverkeer. Ook hier 

geldt wederom dat het bouwen beperkt is tot bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde. 

1 1 . 3 . 8   

W o n e n  

De woonfunctie is in het onderhavige bestemmingsplan voorzien van drie be-

stemmingen, te weten: Wonen, Wonen - Landhuis en Wonen - Voormalig boer-

derij. 
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D e  b e s t em m i ng  

De woonfunctie in het buitengebied levert een positieve bijdrage aan de leef-

baarheid.  

Alle bestaande woningen (met uitzondering van de bedrijfswoningen) hebben 

een woonbestemming gekregen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de 

'normale' burgerwoningen en voormalige boerderijen. Bij de tweede categorie 

zijn veelal grote bebouwde oppervlakken aanwezig. Ook is de bouwmassa (en 

dus de ruimtelijke uitstraling) sterk anders dan in het geval van 'gewone' bur-

gerwoningen. De voormalige boerderijen zijn bestemd als Wonen - Voormalige 

boerderij, de overige panden als Wonen.  

Bij het begrenzen van de woonerven is (aan de hand van luchtfoto's) gekeken 

naar de huidige inrichting van het erf. 

 

In de afwijkingsregels voor het bouwen is een saneringsregeling opgenomen 

voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen, indien de bestaande oppervlakte 

meer dan 250 m
2
 bedraagt. Bij vervanging boven de toegestane 250 m

2
 mag ten 

hoogste 50% van de gesaneerde oppervlakte worden teruggebouwd. De vervan-

ging moet wel bijdragen aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

 

Voor landhuizen is een specifieke bestemming opgenomen. De inhoud van een 

hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

mag minimaal 1.000 m
3
 en ten hoogste 2.000 m

3
 bedragen. In de bestemming is 

begrepen dat ten minste 1,5 ha van een aansluitend gebied wordt ingezet voor 

het versterken van de landschappelijke waarden. 

In de bestemming Agrarisch Bedrijf is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 

om de bestemming te wijzigen in Wonen - landhuis. 

 

Aan de oprichting van nieuwe burgerwoningen in het buitengebied levert de 

gemeente in principe geen medewerking, tenzij gebruik wordt gemaakt van 

bestaande vab-regeling, rood-voor-groenregeling, rood-voor-roodregeling of de 

regeling nieuwe landgoederen. 

In de regels (bestemming Agrarisch -1 en Agrarisch – 2) is een wijzigingsbe-

voegdheid opgenomen waarin de mogelijkheid wordt geboden om de bestem-

ming van gronden gelegen in de gebieden zoals weergegeven in de Notitie 

Verdichting van dorpslinten en dorpsranden, te wijzigen in de woonbestem-

ming. Bij bouw in deze gebieden moet sprake zijn van samenloop met de rood-

voor-roodregeling.  

 

H e t  g e b r u i k  

Het vestigen van woningen in vrijkomende hoofdgebouwen biedt in de ogen 

van de gemeente de mogelijkheid de leefbaarheid op het platteland te verbe-

teren, zonder dat dit gepaard gaat met verstening van het buitengebied. De 

gemeente is van mening dat meervoudige bewoning in de vorm, zoals hiervoor 

beschreven, dan ook buiten de toegekende contingenten moet kunnen plaats-

vinden. Ook de ruimtelijke uitstraling verandert door de vestiging van wonin-

BESTAANDE WONINGEN 

SANERING AAN- EN UIT-

BOUWEN EN BIJGEBOUWEN 

LANDHUIZEN 

NIEUWE BURGER-

WONINGEN 

MEERVOUDIGE BEWONING 
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gen niet. Sterker nog: meervoudige bewoning biedt kansen en mogelijkheden 

om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.  

In het bestemmingsplan is binnen de bestemming Wonen - Voormalige boerde-

rij een afwijkingsmogelijkheid opgenomen, waarmee meervoudige bewoning 

mogelijk wordt gemaakt (afwijking van de gebruiksregels). Dit is slechts moge-

lijk bij voormalige boerderijen (woonhuis inclusief aaneengebouwd bedrijfsge-

deelte) met een inhoud van meer dan 1.000 m
3
.  

De bestemming Wonen heeft deze afwijkingsmogelijkheid niet. 

 

De woonbestemmingen hebben een afwijkingsmogelijkheid tot inwoning, onder 

andere met oog op mantelzorg (afwijking van de gebruiksregels). Ook aan deze 

afwijking zijn voorwaarden gesteld, waaronder met betrekking tot de bouw-

massa en indeling. 

 

Veel mensen gaan in het buitengebied wonen teneinde een agrarische hobby 

(waaronder begrepen hobbymatige paardenhouderijen) te kunnen uitoefenen. 

Daarom is in het bestemmingsplan een mogelijkheid opgenomen om (via afwij-

king van de bouwregels) bij woningen extra stalruimte te realiseren ten behoe-

ve van een agrarische hobby. 

Er dient ondermeer aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 

- de bijbehorende oppervlakte aan eigen grond bedraagt minimaal 

5.000 m
2
 en grenst direct aansluitend het eigen bouwperceel; 

- de stal- en of schuurruimte is uitsluitend bedoeld ten behoeve van stal-

ling van dieren of opslag van materieel; 

- de oppervlakte bedraagt maximaal 250 m²; 

- de bebouwing dient landschappelijk te worden ingepast. 

 

Het is bij recht mogelijk om hoofd- en bijgebouwen van een woning te benut-

ten ten behoeve van aan huis verbonden beroepen en bedrijven. De uitoefe-

ning van een aan huis verbonden beroep of bedrijf is uitsluitend toelaatbaar 

voorzover de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd. In de re-

gels zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot de oprichting van deze 

bedrijven (onder andere ten aanzien van oppervlakte en gebruik). 

 

Binnen de woonbestemming (beide) dient een omgevingsvergunning te worden 

aangevraagd voor de oprichting van een paardenbak. 

 

Op grond van het bestemmingsplan is het bij recht mogelijk om binnen de 

woonbestemming ruimte te creëren voor bed and breakfast. Verder is er een 

afwijkingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om in vrijstaande 

bijgebouwen deze vorm van verblijfsrecreatie te realiseren. 

1 1 . 3 . 9   

O v e r i g  

In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande 

voorzieningen, zoals ondergrondse leidingen (anders dan de risicovolle buislei-

INWONING 
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BEROEPEN 

PAARDENBAKKEN 
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dingen), paden, voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing in de vorm 

van bijvoorbeeld duikers en dergelijke in de gebiedsbestemmingen begrepen, 

zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. Ten aanzien van de planologische be-

langenafweging is een nadere regeling in het algemeen niet nodig. 

1 1 . 4   

D u b b e l b e s t e m m i n g e n  

In het plangebied liggen een aantal aardgastransportleidingen en tevens een 

brandstofleiding van Defensie.  

Voor de aardgastransportleidingen geldt de dubbelbestemming Leiding - Gas. 

Deze dubbelbestemming omvat de leiding en de daarbij behorende belemme-

ringenstrook.  

Daarnaast heeft de brandstofleiding een specifieke dubbelbestemming gekre-

gen, Leiding - Brandstof. Ook deze dubbelbestemming geeft de bebouwings-

vrije zone weer. 

De bebouwingsvrije zones met bijbehorende regelingen beogen een veilig en 

bedrijfszeker gastransport en een beperking van het gevaar voor personen en 

goederen. 

 

Voor alle bovengrondse hoogspanningsleidingen in Nederland gelden zones 

waar beperkingen aanwezig zijn ten aanzien van de oprichting van bebouwing. 

Voor de leiding Grevengoor - Losser (110 kV) bedraagt deze afstand 50 m (25 m 

aan weerszijden). Het oprichten van bebouwing binnen de genoemde zones is 

slechts na overleg met de leidingbeheerder mogelijk. Deze hoogspanningslei-

ding en bijbehorende zakelijkrechtzone zijn opgenomen als dubbelbestemming 

Leiding - Hoogspanning. 

Naast de bovengrondse hoogspanningsleiding is in het plangebied ook een on-

dergrondse hoogspanningsleiding aanwezig. Deze leiding heeft de dubbelbe-

stemming Leiding - Hoogspanningsverbinding gekregen. Ten aanzien hiervan is 

een bebouwingsvrije zone van 5 m opgenomen. 

 

Ter bescherming van de (hoofd)drinkwaterleidingen is in het bestemmingsplan 

hiervoor een specifieke regeling opgenomen. Het betreft de dubbelbestem-

ming Leiding – Drinkwaterleiding die van toepassing is op de gronden binnen 5 

m van de leiding. Deze zone wordt getypeerd als de bebouwingsvrije zone.  

1 1 . 5   

A l g e m e n e  r e g e l s  

In de algemene gebruiksregels wordt een opsomming gegeven van het gebruik 

van gronden en bouwwerken dat in strijd is met de regels. Deze algemene 

gebruiksregels gelden voor alle bestemmingen. 

 

AAARDGAS- EN BRAND-

STOFLEIDINGEN 

HOOGSPANNINGSLEIDING 
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In de algemene aanduidingsregels staat een overzicht van alle gebiedsaandui-

dingen in dit bestemmingsplan. In het navolgende een toelichting op de aan-

duidingen. 

 

De essen in het plangebied zijn als zodanig aangeduid. De beperkingen voor 

het bouwen en het gebruik zijn in de bestemmingsregels opgenomen. 

 

De aanduidingen ‘geluidzone – vliegveld 1, 2 en 3’ horen bij respectievelijk de 

zones 45 Ke (kosteneenheden), 40 Ke en 35 Ke. Binnen deze zones gelden be-

perkingen voor het bouwen van woningen en andere geluidsgevoelige gebou-

wen. 

 

De bergbezinkbasssins zijn aangeduid als ‘rioolvoorziening’. De bouwhoogte 

van deze voorzieningen bedraagt niet meer dan 3 m.  

 

Binnen het plangebied liggen de plaatsgebonden risicocontouren van twee lpg-

tankstations. Deze contouren leggen beperkingen wat betreft bebouwing. 

Daarom is hiervoor een veiligheidszone met specifieke regeling opgenomen in 

het bestemmingsplan, ‘veiligheidszone – lpg’. Deze regeling is onder meer 

gericht op het tegengaan van kwetsbare objecten binnen deze zone. 

 

Net buiten het plangebied ligt een locatie waar aardgas wordt gewonnen. De 

plaatsgebonden risicocontour (10
-6
) ligt echter voor een deel binnen de plan-

grenzen van dit bestemmingsplan. Aangezien de plaatsgebonden risicocontour 

planologische beperkingen met zich meebrengt, is deze voorzien van een pas-

sende regeling (de gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone – aardgaswinning’).  

 

De aanduiding ‘vrijwaringszone – water’ geldt voor die gebieden die zijn aan-

gewezen als zogenaamd klimaatopvanggebied. 

 

Het plan kent een algemene afwijking van de bestemmingsregels voor onder 

andere het oprichten van nieuwe antennemasten op nieuwe locaties. Aan deze 

afwijkingsmogelijkheid zijn voorwaarden verbonden, voortkomend uit het ge-

meentelijk beleid (onder andere de maximale hoogte) en de aanwezigheid van 

het radarverstoringsgbied.  

Verder bestaat de mogelijkheid om bij afwijking van de regels kleine gebou-

wen voor diverse functies op te richten, zoals kleinschalig kamperen, nutsvoor-

zieningen, religieuze voorzieningen en natuurbeheer. 

Ten slotte zijn in het plan ‘Overige regels’ opgenomen. Hierin wordt verwezen 

naar welstandscriteria, natuurtoets en landschapstoets, waaraan in geval van 

het verlenen van een omgevingsvergunning, dient te worden getoetst. 
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12 1 2  H a n d h a v i n g  

Het bestemmingsplan wil een sturend instrument zijn voor de ruimtelijke en 

functionele inrichting van het buitengebied. Aan de hand van de in het be-

stemmingsplan opgenomen regels worden voorgenomen activiteiten (bouwacti-

viteiten, uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden, gebruik van 

gronden en gebouwen) getoetst. Middels het stelsel van vergunningverlening 

worden de regels toegepast. 

Als blijkt dat zonder of in afwijking van de regels activiteiten plaatsvinden, is 

handhaving in enge zin aan de orde, gericht op het ongedaan maken van een 

overtreding. Handhaving is belangrijk om de sturing die het bestemmingsplan 

beoogt tot haar recht te laten komen. 

 

Handhaving heeft echter alleen zin als de noodzaak en het nut hiervan kunnen 

worden aangetoond, een grondige inventarisatie van de feitelijke situatie 

(grondgebruik en bebouwing) heeft plaatsgevonden en draagvlak onder betrok-

kenen kan worden verkregen voor het beleid.  

 

Er heeft een grondige inventarisatie van het plangebied plaatsgevonden. Hier-

bij is gekeken naar het grondgebruik, de verschillende functies en de bebou-

wing. Daarnaast is door middel van de inloopmogelijkheden eenieder in de 

gelegenheid gesteld de inventarisatie te controleren op onjuistheden.  

Dankzij deze inventarisatie is het mogelijk om op eenvoudige wijze de be-

stemmingsregels vorm te geven. 

 

De gemeente heeft in haar beleid heldere keuzes gemaakt. Bij de aanvang van 

het proces is de nieuwe Provinciale omgevingsvisie als uitgangspunt genomen. 

Middels een met een brede klankbordgroep besproken Kadernota is het te voe-

ren beleid op hoofdlijnen reeds vroeg gecommuniceerd en bediscussieerd.  

 

Een belangrijk aspect met betrekking tot handhaving is ook de tijd en inzet van 

de betrokken ambtenaren. Zij werken met het plan en moeten dan ook zeker 

het gevoel hebben dat met de regels te werken valt en bovenal dat de betref-

fende regels zo belangrijk zijn dat het nut van handhaving wordt ingezien. Het 

bestemmingsplan is dan ook ter becommentariëring voorgelegd aan de afdeling 

Vergunningverlening en Handhaving. 

 

INVENTARISATIE 
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13 1 3  E c o n o m i s c h e  

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

Dit plan heeft in de eerste plaats met name tot doel de bestaande situatie te 

actualiseren. De kosten voor het opstellen van dit plan komen voor rekening 

van de gemeente. 

 

N i e uw e  o n tw i k k e l i n g e n  

In het plan wordt een aantal kleinschalige ontwikkelingsmogelijkheden gebo-

den. Deze ontwikkelingen kunnen hoofdzakelijk mogelijk worden gemaakt door 

middel van het toepassen van een afwijkingsmogelijkheid of wijzigingsbe-

voegdheid. Het betreft in alle gevallen particulier initiatief waaraan in begin-

sel geen kosten voor de gemeente zijn verbonden, afgezien van kosten van het 

ambtelijk apparaat voor de begeleiding en toetsing van aanvragen. Deze laat-

ste kosten worden door middel van leges gedekt.  

Mochten er andere kosten zijn die op grond van artikel 6.13 van de Wet ruim-

telijke ordening (Wro) dienen te worden verhaald, dan zal uitsluitend worden 

meegewerkt aan de afwijking of wijziging nadat een exploitatieovereenkomst 

is gesloten. 

 

P l a n s cha d e ov e r ee n k om s t  

De enige kosten die verder uit dit plan kunnen voortvloeien, zijn planschade-

kosten. Deze zijn op voorhand niet uit te sluiten. De gemeente zal daarom bij 

iedere aanvraag bezien of er planschade kan ontstaan. Indien dit het geval kan 

zijn, zal met de belanghebbende aanvrager een overeenkomst worden geslo-

ten, zoals bedoeld in artikel 6.4a van de Wet ruimtelijke ordening. Daarmee 

kan worden voorkomen dat de gemeenschap de planschadekosten moet beta-

len die worden gemaakt in het belang van de aanvrager.  

 

G e e n  e x p l o i t a t i ep l a n  

Gezien het vorenstaande is een exploitatieplan voor dit bestemmingsplan niet 

nodig. Mochten zich in de toekomst toch ontwikkelingen voordoen waarbij de 

gemeente kosten moet maken, dan zullen die uitsluitend onder de wijzigings-

bevoegdheden vallen. Er zal dan eerst worden bezien of een kostenverhaal-

overeenkomst kan worden gesloten. In het uiterste geval kan worden 

overwogen om bij wijzigingsbevoegdheden een exploitatieplan vast te stellen. 

Dat is geen uitgangspunt en gezien de ontwikkelingsmogelijkheden niet de 

verwachting. 
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14 1 4  I n s p r a a k  e n  

o v e r l e g  

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft vanaf woensdag 22 juni 22011 gedu-

rende zes weken tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis, 

voor een ieder terinzage gelegen. Tevens is het bestemmingsplan digitaal be-

schikbaar gesteld enwel via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en de web-

site www.buitengebiedlosser.nl. 

 

Tijdens deze periode is door diverse instanties en personen gereageerd op het 

voorontwerpbestemmingsplan. 

 

Een samenvatting van deze reacties en de bijbehorende gemeentelijke beant-

woording is opgenomen in de ‘Reactienota inspraak en vooroverleg bestem-

mingsplan Buitengebied’. 

Deze nota is opgenomen in de bijlagen van dit bestemmingsplan. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.buitengebiedlosser.nl/

