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Inleiding 

Aanleiding voor de beoordeling is de bestemmingsplanwijziging van bedrijf naar 

wonen. De huidige bedrijfswoning wordt al gebruikt als burgerwoning. De 

bestemmingswijziging heeft alleen betrekking op de Spanjaardsdijk 4 te Heeten. Op 

basis van de tekening gaat het om kadastrale percelen Gemeente Raalte, Sectie I, 

nummer 3328 en het noordelijke deel van perceelnummer 3539. 

 
Conclusie tbv bestemmingsplan 

Voor dit perceel bestaat geen belemmering voor de wijziging van de functie. 

 

Ter plaatse van het kadastrale perceel 3328 en het noordelijke deel van perceel 3539 

zijn, voor zover bekend, geen voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten 

uitgevoerd. 

 

Nadere onderbouwing van advies 

Op basis van de beschikbare informatie in principeverzoek is duidelijk dat de locatie 

onderdeel was van het transportbedrijf op de locatie Spanjaardsdijk 6 te Heeten. De 

woning is rond 1986 opgericht en de bedrijfsactiviteiten zijn in 1995 beëindigd. In 2018 

bevindt zich op de locatie Spanjaardsdijk 6 een klussen- en onderhoudsbedrijf. 

 

Voorgaand bodemonderzoek 

Op basis van het bodeminformatiesysteem (IBIS) is in 1997 op een gedeelte van de 

locatie, ten behoeve van de verwijdering van een tank, een verkennend 

bodemonderzoek (Oranjewoud, kenmerk 15009-66356, 25 augustus 1997) uitgevoerd. 

Dit bodemonderzoek is aanvullend aangeleverd Bij dit onderzoek zijn in boven- en 

ondergrond geen oliecomponenten aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde 

gehalten aan oliecomponenten aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden 

de streefwaarden. 

 
  



 

  

Milieudossier 

De bedrijfsactiviteiten hebben betrekking op het kadastrale perceel met kenmerk 

Gemeente Raalte, sectie I, nummer 3539. Voor een gedeelte van dit perceel wordt de 

bestemmingswijziging aangevraagd. 

 In 1979 is een milieuvergunning verleend voor het oprichting, in werking brengen 

en houden van een reparatie- en onderhoudswerkplaats voor vrachtauto’s. In de 

aanvraag is aangegeven dat het gaat om onderdelen magazijn, opslag van 

dieselolie en smeermiddelen en het repareren en stallen van automobielen. De 

tekening betreft alleen de duiding van de schuur (kadastraal perceel 2416); 

 In 1987 is een melding ontvangen voor de uitbreiding van de inrichting. De 

bestaande ondergrondse dieselolie installatie met 8.000 liter tank wordt vervangen 

door een tankinstallatie van 15.000 liter.  

 In 1995 is een controle uitgevoerd. In de verslaglegging van de controle zijn de 

volgende activiteiten vastgesteld: 

o Wassen van vrachtwagens op het terrein 

o Opslag van olie in vaten in de werkplaats 

o Gebruik van olie niet in een vloeistofdichte lekbak 

 In 1998 is de tank conform KIWA-richtlijnen verwijderd. Op  basis van het certificaat 

is er geen verontreiniging aangetroffen 

 In 2009 is vastgesteld dat er geen bedrijfsmatige activiteiten op de locatie worden 

uitgevoerd en het activiteitenbesluit niet meer van toepassing is. 

 

Luchtfoto’s/kaartmateriaal 

Op basis van beschikbare luchtfoto’s en kaartmateriaal in geoweb van de gemeente 

Raalte blijkt dat het deel van perceel 3539 altijd in gebruik geweest als bos. De 

bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden op het zuidelijke deel in de directe 

omgeving van de loods. 




