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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze planregels wordt verstaan onder: 

1.1 plan: 

het bestemmingsplan Auping-terrein Deventer met identificatienummer 

NL.IMRO.0150.P363-VG01 van de gemeente Deventer; 

1.2 bestemmingsplan: 

de geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij be-

horende bijlagen; 

1.3 aanbouw: 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee 

het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van, maar 

een functionele eenheid vormt met het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 

ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.4 aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge-

volge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebou-

wen van deze gronden; 

1.5 aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6 bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.7 bebouwingspercentage: 

een in de planregels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van de na-

der in de planregels omschreven gronden aangeeft dat maximaal mag worden be-

bouwd; 

1.8 Bed and Breakfast-voorziening: 

een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening, gericht op 

het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt. Hieronder 

wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijde-

lijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur; 

1.9 beroep of bedrijf aan huis: 

een beroep of bedrijf dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in 

overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uit-

straling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 
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1.10 bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen: 

afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtre-

ding van het plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming 

van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet en de Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht; 

1.11 bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.12 bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.13 bevoegd gezag: 

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een 

aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omge-

vingsvergunning; 

1.14 bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde per-

ceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met 

de aarde verbonden bouwwerk met een dak; 

1.15 bijgebouw: 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderschei-

den kan worden van het hoofdgebouw en dat in zowel functioneel als architectonisch 

opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste staat van het hoofdgebouw; 

1.16 bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk; 

1.17 bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 

1.18 bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij el-

kaar behorende bebouwing is toegelaten; 

1.19 bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel; 

1.20 bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.21 bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde 

is verbonden; 
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1.22 dak: 

iedere bovenbeëindiging van een bouwwerk; 

1.23 detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 

het verkopen, het verhuren, en/of leveren van goederen aan personen die deze goe-

deren kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van 

een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.24 erf: 

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij 

een gebouw, en in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat ge-

bouw; 

1.25 gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 

met wanden omsloten ruimte vormt; 

1.26 gestapelde woning: 

woning in een gebouw dat tenminste twee boven elkaar gelegen woningen bevat; 

1.27 grondgebonden woning: 

een gebouw, dat een vrijstaande woning of meerdere aaneengebouwde, uitsluitend 

naast elkaar en niet boven elkaar gelegen, woningen omvat, en dat qua uiterlijke ver-

schijningsvorm als een eenheid kan worden beschouwd; 

1.28 hoofdgebouw: 

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezen-

lijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer 

panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het be-

langrijkst is; 

1.29 onbebouwde zijdelingse bouwperceelgrens: 

zijdelingse grens van een bouwperceel waarin of waarop krachtens dit plan de bouw 

van een hoofdgebouw niet is toegestaan; 

1.30 overig bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en 

duurzaam met de aarde is verbonden; 

1.31 overkapping: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel 

met ten hoogste één wand; 

1.32 pand 

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 

eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluit-

baar is; 
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1.33 peil: 

a voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de 

weg grenst: de hoogte van het aansluitend afgewerkte terrein ter hoogte van die 

hoofdingang, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein pas-

sende, ophogingen of verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan 

noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven; 

1.34 seksinrichting: 

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een om-

vang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen 

van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in 

elk geval verstaan een seksbioscoop of sekstheater, een seksautomatenhal, een 

prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een parenclub en een erotische massa-

gesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.35 sociale huurwoning:  

een huurwoning als bedoeld in artikel 1.1,1 eerste lid sub d van het Besluit ruimtelijke 

ordening, zoals ook omschreven in artikel 1 sub a van de Verordening doelgroepen 

sociale woningbouw; 

1.36 sociale koopwoning:  

een koopwoning als bedoeld in artikel 1.1.1 eerste lid sub e van het Besluit ruimtelijke 

ordening, zoals nader omschreven in artikel 1 sub b van de Verordening doelgroepen 

sociale woningbouw, en dat de subcategorieën sociale koopwoning laag en sociale 

koopwoning hoog omvat; 

1.37 sociale koopwoning hoog: 

een sociale koopwoning met een koopprijs vrij op naam van EUR 174.000,00 tot 

maximaal EUR 200.000,00; 

1.38 sociale koopwoning laag: 

een sociale koopwoning met een koopprijs vrij op naam tot EUR 174.000,00; 

1.39 sociale woningbouw: 

het geheel van sociale huurwoningen en sociale koopwoningen; 

1.40 Staat van beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis: 

een in de bijlage(n) opgenomen en van de planregels deel uitmakende lijst van be-

roeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis; 

1.41 uitbouw: 

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofd-

gebouw, welk gebouw onderscheiden kan worden van, maar een functionele eenheid 

vormt met het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw; 
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1.42 verordening doelgroepen sociale woningbouw: 

De verordening als bedoeld in artikel 1.1.1 sub d en sub e van het Besluit ruimtelijke 

ordening, welke verordening door de raad van de gemeente Deventer is vastgesteld 

op 7 juli 2010 en in werking is getreden op 15 juli 2010, zoals deze luidt op het mo-

ment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 

1.43 voorgevel: 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft 

met meer dan één naar de weg gekeerde gevels, de gevel die kennelijk als zodanig 

moet worden aangemerkt; 

1.44 weg: 

weg als bedoeld in artikel 1, eerste artikel onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, 

zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 

1.45 Wet ruimtelijke ordening: 

Wet van 1 juli 2008 (Stb. 2006, 566) houdende vaststelling van nieuwe planregels om-

trent de ruimtelijke ordening, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging 

van het ontwerp van dit plan; 

1.46 wijziging: 

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening; 

1.47 woning/wooneenheid: 

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van personen; 

1.48 Woningwet: 

Wet van 29 augustus 1991, Stb. 439, tot herziening van de Woningwet, zoals deze 

luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 

1.49 woongebouw: 

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar ge-

legen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid be-

schouwd kan worden; 

1.50 zorgwoning: 

een woning voor de huisvesting van bepaalde categorieën van de bevolking, zoals 

ouderen, jongeren, of mensen met een beperking, waarbij de mate en de vorm van de 

geboden zorg en ondersteuning aan de bewoners dusdanig is dat niet langer gespro-

ken kan worden van zelfstandige bewoning, maar die gezien de maatschappelijke 

ontwikkelingen en hun geringe ruimtelijke impact wel aanvaardbaar zijn in de woon-

omgeving. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1.1 de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens: 

tussen de zijdelingse grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op 

dat bouwperceel voorkomend (hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is. 

 

2.1.2 de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen 

gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoor-

stenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

 

2.1.3 de diepte van een aan- of uitbouw: 

de diepte van een aan- of uitbouw wordt loodrecht vanaf de gevel van het hoofdge-

bouw, waaraan de aan- of uitbouw wordt gebouwd, gemeten. 

 

2.1.4 de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

 

2.1.5 de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

 

2.1.6 de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of 

het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

 

2.1.7 de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neer-

waarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 

plaatse van het bouwwerk. 

2.2 Ondergeschikte bouwonderdelen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden onderge-

schikte bouwonderdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatie-

kanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en over-

stekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen 

niet meer dan 1 m bedraagt. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Groen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a aanleg en instandhouding van groenvoorzieningen, bermen en beplanting; 

b wegen, voet- en rijwielpaden, verhardingen; 

c speelvoorzieningen, waaronder begrepen (jeugd- en jongeren)ontmoetingsplaatsen; 

d kunstobjecten; 

e kunstwerken; 

f waterlopen, waterpartijen en wadi’s, met de daarbij behorende bruggen, dammen, 

duikers, kades, taluds, beschoeiingen, faunapassages, e.d.; 

g nutsvoorzieningen; 

h ondergrondse afvalvoorzieningen. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a uitsluitend gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen en/of recreatie zijn toe-

gestaan, met dien verstande dat: 

1 de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen; 

2 de oppervlakte per gebouw niet meer dan 15 m
2
 mag bedragen. 

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a de bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer dan 8 m bedragen; 

b de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de ge-

leiding, beveiliging en regeling van het verkeer en wegverlichting mag niet meer 

dan 8 m bedragen; 

c de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer dan 6 m bedragen; 

d de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 

dan 4 m bedragen. 

3.3 Afwijken van de bouwregels 

3.3.1 Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.1 

onder a en worden toegestaan dat een ondergeschikt gebouw wordt gebouwd ten be-

hoeve van een nutsvoorziening, mits: 

a de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt; 

b de oppervlakte niet meer dan 15 m
2
 bedraagt. 
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3.3.2 Toepassingsvoorwaarden 

De in het vorige lid genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, 

mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a het straat- en bebouwingsbeeld; 

b de verkeersveiligheid; 

c de milieusituatie; 

d de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

e de parkeersituatie; 

f de sociale veiligheid. 

 

  



 11 

 

 

Artikel 4 Verkeer 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a wegen, straten en woonstraten; 

b voet- en rijwielpaden en verhardingen; 

c groenvoorzieningen, bermen en beplantingen; 

d speelvoorzieningen, waaronder begrepen (jeugd- en jongeren)ontmoetingsplaatsen; 

e parkeervoorzieningen; 

f nutsvoorzieningen; 

g kunstobjecten; 

h kunstwerken; 

i waterlopen, waterpartijen en wadi’s, met de daarbij behorende bruggen, dammen, 

duikers, kades, taluds, beschoeiingen, faunapassages, e.d.; 

j ondergrondse afvalvoorzieningen. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel: 

a Uitsluitend gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen zijn toegestaan, met 

dien verstande dat: 

1 de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen; 

2 de oppervlakte per gebouw niet meer dan 15 m
2
 mag bedragen. 

 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 

a de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de ge-

leiding, beveiliging en regeling van het verkeer en wegverlichting mag niet meer 

dan 8 m bedragen; 

b de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer dan 6 m bedragen; 

c de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 

dan 4 m bedragen. 

4.3 Afwijken van de bouwregels 

4.3.1 Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2.1 

onder a en worden toegestaan dat een ondergeschikt gebouw wordt gebouwd ten be-

hoeve van een nutsvoorziening, mits: 

a de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt; 

b de oppervlakte niet meer dan 15 m
2
 bedraagt. 

 

4.3.2 Toepassingsvoorwaarden 

De in het vorige lid genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, 

mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a het straat- en bebouwingsbeeld; 

b de verkeersveiligheid; 

c de milieusituatie; 

d de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

e de parkeersituatie; 

f de sociale veiligheid. 
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4.4 Afwijken van de gebruiksregels 

4.4.1 Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.1 

en worden toegestaan dat ter plaatse van de aanduiding ‘tuin’ tuinen en erven van 

aangrenzende hoofdgebouwen zijn toegestaan. 

 

4.4.2 Toepassingsvoorwaarden 

De in het vorige lid genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, 

mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a het straat- en bebouwingsbeeld; 

b de verkeersveiligheid; 

c de woonsituatie; 

d de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

e de parkeersituatie; 

f de sociale veiligheid. 
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Artikel 5 Wonen 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a woningen al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis conform het 

gestelde in artikel 8.2; 

b zorgwoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘zorgwoning’; 

c ontsluitingsvoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘ontsluiting’; 

d parkeervoorzieningen; 

e speelvoorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

f tuinen en erven; 

g voet- en rijwielpaden en verhardingen; 

h groenvoorzieningen; 

i waterlopen, waterpartijen en wadi’s, met de daarbij behorende bruggen, dammen, 

duikers, kades, taluds, beschoeiingen, faunapassages, e.d. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bouw-

vlak’, met dien verstande dat balkons ook buiten het bouwvlak zijn toegestaan; 

b het maximum aantal woningen bedraagt 175, met dien verstande dat: 

1 een maximum aantal van 64 gestapelde woningen is toegestaan, de overige 

woningen dienen grondgebonden te zijn; 

2 minimaal 5% van het aantal woningen wordt gebouwd als sociale huurwoning; 

3 minimaal 2% van het aantal woningen wordt gebouwd in de categorie sociale 

koop laag; 

4 minimaal 2% van het aantal woningen wordt gebouwd in de categorie sociale 

koop hoog; 

c gestapelde woningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘ge-

stapeld’; 

d de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd ter plaatse van de 

aanduiding ‘gevellijn’, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding ‘speci-

fieke bouwaanduiding - buitenrand' de voorgevel van een hoofdgebouw in dan wel 

tot maximaal 1,5 m achter de aanduiding ‘gevellijn’ mag worden gebouwd; 

e de goot- en bouwhoogte bedragen maximaal de ter plaatse van de aanduiding 

'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' en ‘maximum bouwhoogte 

(m)’ aangegeven goot- respectievelijk bouwhoogte. 

 

5.2.2 Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen 

Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende re-

gels: 

a aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van 

de aanduiding 'bouwvlak' en/of ter plaatse van aanduiding ‘bijgebouwen’; 

b de gezamenlijke oppervlakte van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en bouw-

werken, geen gebouwen zijnde, bij een hoofdgebouw mag: 

1 op bouwpercelen met een oppervlakte tot 500 m
2
, niet meer dan 75 m

2
 bedra-

gen; 



 14 

 

 

2 op bouwpercelen met een oppervlakte van 500 m
2
 tot 1.000 m

2
, niet meer dan 

100 m
2
 bedragen; 

3 op bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 1.000 m
2
, niet meer dan 

150 m
2
 bedragen. 

c de goothoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag niet 

meer dan 3,5 m bedragen, of niet meer dan 0,50 m boven de vloer van de eerste 

verdieping van het hoofdgebouw; 

d de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag 

niet meer dan 6 m bedragen, met dien verstande dat deze ten minste 1,5 m is ge-

legen onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw; 

e de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen; 

f de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen; 

g de afstand van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen tot de onbebouwde zijde-

lingse bouwperceelgrens mag: 

1 op bouwpercelen met een oppervlakte tot 300 m
2
 0 m bedragen; 

2 op bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 300 m
2
 niet minder dan 1 m be-

dragen. 

 

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 

a overkappingen mogen uitsluitend op minimaal 1 m achter de voorgevel van het 

hoofdgebouw en/of het verlengde hiervan worden gebouwd, met dien verstande 

dat de oppervlakte niet meer bedraagt dan 20 m
2
 en de bouwhoogte niet meer be-

draagt dan 3 m; 

b in afwijking van a geldt ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - 

overkappingen' dat aan de voorgevel aangebouwde overkappingen die onderdeel 

uitmaken van het hoofdgebouw zijn toegestaan, met dien verstande dat de maxi-

mum bouwhoogte niet meer bedraagt dan 5 m; 

c de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 

dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, voor de voorgevel van het hoofdgebouw en/of het verlengde 

hiervan niet meer dan 1 m mag bedragen; 

d de oppervlakte van een speelvoorziening mag niet meer dan 15 m
2
 bedragen. 

5.3 Afwijken van de bouwregels 

5.3.1 Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in: 

a artikel 5.2.1 onder e en worden toegestaan dat de goothoogte aan de achterzijde 

van het hoofdgebouw wordt verhoogd met ten hoogste 2 m, ten behoeve van de 

realisering van een dakopbouw of een dakkapel; 

b artikel 5.2.2 onder a en worden toegestaan dat een erker of ander ondergeschikt 

bouwdeel zoals entreepartij of balkon aan een op de aangrenzende gronden gele-

gen hoofdgebouw mag worden gebouwd, mits: 

1 de diepte niet meer dan 1,5 m bedraagt; 

2 de goothoogte niet meer dan 3,5 m bedraagt, of niet meer bedraagt dan 0,25 m 

boven de vloer van de eerste verdieping van de woning; 

3 de oppervlakte niet meer dan 6 m
2
 bedraagt; 

4 de breedte niet meer dan 60% van de breedte van de voorgevel van het hoofd-

gebouw bedraagt; 
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5 de afstand tot de openbare ruimte niet minder dan 2,5 m bedraagt; 

c artikel 5.2.2 onder g en worden toegestaan dat de afstand tot de zijdelingse bouw-

perceelgrens mag worden verkleind tot 0 m. 

 

5.3.2 Toepassingsvoorwaarden 

De in het vorige lid genoemde omgevingsvergunningen kunnen slechts worden ver-

leend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a het straat- en bebouwingsbeeld; 

b de woonsituatie; 

c de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

d de parkeersituatie. 
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3 Algemene regels 

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 

van latere bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 7 Algemene bouwregels 

7.1 Bestaande afstanden en maten 

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud of af-

stand van bouwwerken, die rechtens tot stand zijn gekomen, minder dan wel meer 

bedraagt dan in of krachtens het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze regels is voorge-

schreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, 

inhoud of afstand in afwijking daarvan als minimaal voorgeschreven respectievelijk 

maximaal toegestaan. 

Artikel 8 Algemene gebruiksregels 

8.1 Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 

a het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 

b het gebruik van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats van machi-

nes, voer- en vaartuigen en andere al of niet afgedankte stoffen, voorwerpen en 

producten, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte be-

heer van de gronden; 

c het gebruik van bijgebouwen ten behoeve van bewoning. 

8.2 Beroep of bedrijf aan huis 

Gebruik van ruimten binnen een woning (i.c. hoofdgebouw , aanbouwen, uitbouwen 

en/of bijgebouwen) ten behoeve van een beroep of bedrijf aan huis wordt overeen-

komstig de bestemming aangemerkt, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de 

woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

a het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woon-

omgeving; 

b alleen beroepen of bedrijven zijn toegestaan die in de van deze planregels deel 

uitmakende Bijlage 1 Staat van beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis zijn aange-

duid als milieu-categorie 1, of beroepen en bedrijven die gezien de gevolgen daar-

van voor de omgeving redelijkerwijs met deze bedrijven kunnen worden gelijkge-

steld; 

c het gebruik mag geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer 

en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte hebben; 

d maximaal 35% van het vloeroppervlak van de woning (met in begrip van de gerea-

liseerde aan- en uitbouwen en bijgebouwen ), tot ten hoogste (en in totaal) 50 m
2
 

mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep of bedrijf; 

e er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden; 
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f er mag geen horeca plaatsvinden, met dien verstande dat in afwijking hiervan een 

Bed and Breakfast-voorziening mag worden gerealiseerd mits: 

1 de toeristisch recreatieve overnachtingsmogelijkheid niet als zelfstandige 

wooneenheid functioneert (de realisatie van een aparte kookgelegenheid is niet 

toegestaan); 

2 het authentieke uiterlijk of de verschijningsvorm van de woning wordt gehand-

haafd; 

3 het maximaal aantal bedden ten dienste van de Bed and Breakfast-voorziening 

niet meer dan 4 bedraagt; 

g er mag geen seksinrichting worden opgericht; 

h het beroep of bedrijf dient door een bewoner van de woning te worden uitgeoe-

fend. 

8.3 Kleinschalige kinderopvang 

8.3.1 Gebruiksregels 

Gebruik van ruimten binnen een bedrijfswoning of woning (i.c. hoofdgebouw , aan-

bouwen, uitbouwen en/of bijgebouwen) ten behoeve van kleinschalige kinderopvang 

wordt overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover dit gebruik onderge-

schikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

a het maximaal aantal kinderen dat gelijktijdig mag worden opgevangen is 6; 

b het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woon-

omgeving; 

c het gebruik mag geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer 

en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte hebben. 

8.4 Voorwaardelijke verplichting parkeren auto's en fietsen, laden en lossen 

8.4.1 Gebruiksregels 

a Een omgevingsvergunning voor het bouwen of gebruiken van gronden, als bedoeld 

in hoofdstuk 2, waarbij sprake is van een parkeerbehoefte, wordt niet eerder ver-

leend dan nadat in voldoende mate is voorzien in parkeergelegenheid voor auto's 

en fietsen , overeenkomstig de 'Beleidsregels Parkeren bestemmingsplannen De-

venter' (2015) en de 'Nota parkeernormen 2013'; 

b Een omgevingsvergunning voor het bouwen of gebruiken van gronden, als bedoeld 

in hoofdstuk 2, waarbij sprake is van een behoefte aan ruimte voor het laden en 

lossen van goederen, wordt niet eerder verleend dan nadat in voldoende mate is 

voorzien in ruimte voor het laden en lossen van goederen, overeenkomstig de 'Be-

leidsregels Parkeren bestemmingsplannen Deventer' (2015) en de 'Nota parkeer-

normen 2013'; 

c Als de onder a bedoelde beleidsregels en de 'Nota parkeernormen' worden gewij-

zigd, wordt met die wijziging rekening gehouden. 

 

8.4.2 Afwijken van de gebruiksregels 

a Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning en overeenkomstig de ‘Beleids-

regels parkeren bestemmingsplannen Deventer’ (2015) afwijken van het bepaalde 

in artikel 8.4.1 onder a en b inzake de eis dat in voldoende parkeergelegenheid 

voor auto's en fietsen en ruimte voor laden en lossen moet worden voorzien, mits 

in dat geval sprake is van een integrale afweging en daarmee een ander, zwaarder 

wegend belang wordt gediend en dit niet leidt tot een onevenredige aantasting van 

de kwaliteit van de openbare ruimte. 
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b Als de onder a bedoelde beleidsregels of nota wordt gewijzigd, dan wordt met die 

wijziging rekening gehouden. 

 

8.4.3 Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:  

a het gebruik van gronden en bouwwerken met een parkeerbehoefte dan wel een 

behoefte aan ruimte voor het laden en lossen van goederen zonder dat hierin in 

voldoende mate is voorzien overeenkomstig de 'Beleidsregels Parkeren bestem-

mingsplannen Deventer' (2015) en de 'Nota Parkeernormen 2013' van de gemeen-

te Deventer.  

8.5 Voorwaardelijke verplichting waterberging 

8.5.1 Gebruiksregels 

a Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het ge-

bruik van en het in gebruik laten nemen van gebouwen overeenkomstig artikel 5.2, 

zonder de aanleg en instandhouding van waterberging met een minimale inhoud 

van 401 m
3
 teneinde te komen tot een goed hemelwaterafvoersysteem. 

b In afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen overeenkomstig de be-

stemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat uiterlijk binnen 1 jaar na het 

onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het bouwen van de eer-

ste woning, uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de wa-

terberging, zoals genoemd onder a. 

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels 

9.1 Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a de gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die ma-

ten, afmetingen en percentages; 

b de bestemmingsregels worden toegestaan dat het beloop of het profiel van wegen 

of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 

verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; 

c de bestemmingsregels worden toegestaan dat bouwgrenzen worden overschre-

den, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft. 

Artikel 10 Algemene wijzigingsregels 

10.1 Bevoegdheid 

10.1.1 Wijziging bestemmings- en bouwvlakken 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan overeenkomstig het bepaalde in artikel 

3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening wijzigen in die zin dat de situering en 

de vorm van de aangegeven bestemmingsvlak en bouwvlakken worden gewijzigd, 

mits: 

a de geluidsbelasting vanwege het weg - en railverkeer van geluidsgevoelige ge-

bouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeurgrenswaarde, of een 

verkregen hogere grenswaarde; 
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b geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

1 het straat- en bebouwingsbeeld; 

2 de woonsituatie; 

3 de verkeersveiligheid; 

4 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

5 de sociale veiligheid. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 11 Overgangsrecht 

11.1 Overgangsrecht bouwwerken 

11.1.1 Algemeen 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aan-

wezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsver-

gunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard 

en omvang niet wordt vergroot, 

a gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of ver-

anderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

 

11.1.2 Bevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan eenmalig, in afwijking van het bepaalde in artikel 11.1.1, een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in artikel 11.1.1 met maximaal 10%. 

 

11.1.3 Uitzondering 

Artikel 11.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijd-

stip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 

dat plan. 

11.2 Overgangsrecht ten aanzien van het gebruik 

11.2.1 Algemeen 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

 

11.2.2 Verbod verandering gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 

11.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 

tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

 

11.2.3 Verbod hervatting strijdig gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 11.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

 

11.2.4 Uitzondering 

Artikel 11.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan. 
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Artikel 12 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘Auping-terrein 

Deventer’. 


