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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Algemeen 

Deze partiële herziening gaat over de geluidzone van industrieterrein Bergweide, 

Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord en heeft betrekking op het aspect industrielawaai. Het 

onderwerp is vrij technisch van aard, inclusief de manier waarop dit in verschillende plannen 

en instrumenten is verankerd volgens de Nederlandse wetgeving. Ook het begrip partiële 

herziening is voor velen een onbekend begrip. Daarom wordt als inleiding op een aantal 

vragen op dit vlak ingegaan. 

Wat is een partiële herziening? 

Dit bestemmingsplan bevat de partiele herziening van verschillende bestemmingsplannen. 

Hierbij wordt de geluidzone van industrieterrein 'Bergweide' deels gewijzigd, of formeel 

vastgelegd. De partiële herziening behandelt het vastleggen van de bestaande situatie met 

daarin vastgelegd de geluidzone industrielawaai. De partiële herziening maakt geen nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk, daarom hoeft in het kader van een goede ruimtelijke ordening geen 

nieuwe afweging gemaakt te worden. 

Deze partiële herziening regelt overigens de geluidzone van industrieterrein 'Bergweide' in 

de gebieden die buiten het  bestemmingsplan 'Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, 

Veenoord' vallen. Dit bestemmingsplan wordt momenteel geactualiseerd. Hierin wordt voor 

dat specifieke gebied het gezoneerd industrieterrein en de geluidzone geregeld. 

Waarom geluidzone in een partiële herziening? 

De Wet geluidhinder heeft als doel de geluidbelasting op een zogenoemd gezoneerd 

industrieterrein zoals 'Bergweide' cumulatief (dus van alle bedrijven samen) te toetsen. Dit 

wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 2. De geluidzone begrenst dit toetsingsgebied: het geeft 

het gebied weer waarbinnen bij nieuwe geluidsgevoelige functies onderzoek moet 

plaatsvinden naar de cumulatieve geluidbelasting van de bedrijven. Volgens de Wet 

geluidhinder moet een dergelijke geluidzone worden opgenomen in een bestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan is het enige instrument waarmee een geluidzone kan worden 

gewijzigd. 

Waarom opstellen van een partiële herziening? 

Er zijn verschillende aanleidingen voor het opstellen van deze partiële herziening. 

1. Het mogelijk maken van een verruiming van de geluidzone in de omringende 

plangebieden. Uit de berekening van de huidige 50 dB(A)-etmaalwaardecontour blijkt 

namelijk dat er een overschrijding van de vigerende zone plaatsvindt; 

2. Het toevoegen van een aantal gebieden, die binnen de geluidzone van het 

industrieterrein liggen aan het geluidgezoneerde industrieterrein. In deze gebieden 

liggen bedrijven die geluid produceren en dus ook waarneembaar kunnen zijn op de 

zone; 

3. Het inbedden van de vigerende geluidzone in de overige bestemmingsplannen die 

grenzen aan het bestemmingsplan 'Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord'. 

Er zijn enkele gebieden  waar de geluidzone alleen nog maar in het destijds genomen 

zonebesluit is geregeld, maar nog niet in het vigerende bestemmingsplan. Met deze 

partiële herziening wordt hier alsnog voor gezorgd.  
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1.2  Geldende bestemmingsplannen 

Voor het plangebied zoals hierboven beschreven gelden verschillende 

bestemmingsplannen, welke alle ouder zijn dan 10 jaar. Het nieuwe bestemmingsplan 

Partiële herziening geluidzone industrielawaai Bergweide vervangt (al dan niet deels) de 

volgende bestemmingsplannen: 

 Buitengebied Deventer 2000 

 Buitengebied Gorssel 

 Colmschate 1975 

 N348 

 Rivierenwijk 1985 

 Snipperlingsdijk 1998 

 Uiterwaarden 2004 

1.3  ligging plangebied 

Voor de ligging van geluidzone is in Bijlage 1 het totale plangebied opgenomen. 

1.4  Aanleiding actualisatie - per deelgebied 

Op dit moment zijn de bestemmingsplannen waar de geluidszone industrielawaai in 

vastgelegd moet worden nog niet geactualiseerd en digitaal. Dit is wel nodig om de 

geluidszone industrielawaai vast te kunnen leggen. Daarom heben wij de actuele situatie 

vastgelegd in dit bestemmingsplan. 

Amstellaan 

Voor de Amstellaan wordt op dit moment een apart bestemmingsplan opgesteld. In dit 

aparte bestemmingsplan worden de nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. In het 

voorliggende bestemmingsplan zijn deze mogelijkheden niet meegenomen. Er wordt alleen 

vastgelegd wat nu al geregeld is. Wij doen dit om het bestemmingsplan  'Bergweide, 

Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord' zo snel mogelijk vast te kunnen stellen. Er bestaat 

namelijk een risico dat het bestemmingsplan voor de Amstellaan stuit op bezwaren, 

waardoor de vaststelling mogelijk vertraagt. Dit risico sluiten wij zo veel mogelijk uit door ook 

de Amstellaan in de voorliggende partiële herziening op te nemen, maar daarbij ons te 

beperken tot het vastleggen van de huidige planoligische situatie. 

Buitengebied 

In het buitengebied gelden op dit moment drie bestemmingsplannen die meegenomen 

worden in de voorliggende partiële herziening. Dit zijn Buitengebied 2000 van de gemeente 

Deventer , Buitengebied Gorssel en Uiterwaarden 2004. De van belang zijnde gronden voor 

de geluidszone industrielawaai worden ook meegenomen in het bestemmingsplan 

Buitengebied dat in voorbereiding is. In dit aparte bestemmingsplan wordt ook de bestaande 

planologische situatie vastgelegd. Wij leggen dit nog eens vast in de voorliggende partiële 

herziening omdat een risico bestaat dat het bestemmingsplan voor het Buitengebied stuit op 

bezwaren, waardoor de vaststelling mogelijk vertraagt. Dit risico sluiten wij zo veel mogelijk 

uit door ook de actualisatie van de nu geldende bestemmingsplannen op te nemen in 

voorliggend plan. 
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Omgeving 'De Knoop', Colmschate 

In de omgeving van 'De Knoop' gelden op dit moment twee bestemmingsplannen die 

meegenomen worden in de voorliggende partiële herziening. Dit zijn N348 en Colmschate 

1975. De van belang zijnde gronden voor de geluidszone industrielawaai worden ook 

meegenomen in het bestemmingsplan Colmschate en omgeving dat in voorbereiding is. In 

dit aparte bestemmingsplan wordt ook de bestaande planologische situatie vastgelegd. Wij 

leggen dit (nog eens) vast in de voorliggende partiële herziening omdat de planning van 

Colmschate e.o. voorziet in een latere vaststelling van het bestemmignsplan. Omdat een 

latere vaststelling van voorliggend bestemmingsplan niet wenselijk is, worden de eerder 

genoemde delen van de nu geldende bestemmingsplannen opgenomen. 

Rivierenwijk 

In de Rivierenwijk en directe omgeving gelden de bestemmingsplannen Rivierenwijk 1985 

en Snipperlingsdijk 1998. In de voorliggende partiële herziening is vastgelegd wat 

overeenkomstig met het huidige bestemmingsplan. De bouw- en/of gebruiksmogelijkheden 

zijn niet ingeperkt. 

1.5  Waarom actualisatie en digitalisatie? 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro; in werking getreden op 1 juli 2008) geldt de 

verplichting een bestemmingsplan eens in de 10 jaar te actualiseren. Bovendien geldt de 

wettelijke verplichting om plannen digitaal beschikbaar te maken. Er geldt een 

overgangstermijn van 5 jaar waarbinnen gemeenten hun bestemmingsplanbestand actueel 

en digitaal dienen te krijgen (t.w. 1 juli 2013). 

Daarnaast heeft de provincie Overijssel het actualiseren van bestemmingsplannen en het 

handhaven van bestemmingsplannen benoemd als speerpunt binnen haar beleid in 2002. In 

het convenant 'De Ruimte op Orde', dat op 4 april 2002 tevens is ondertekend door de 

gemeente Deventer is afgesproken dat alle bestemmingsplannen in 2012 actueel zijn en 

digitaal kunnen worden uitgewisseld.  

Om er voor te zorgen dat aan de wettelijke verplichting en het convenant kan worden 

voldaan heeft de gemeente Deventer een plan van aanpak opgesteld om te zorgen voor een 

actueel en digitaal bestemmingsplanbestand in 2012/2013.  

Daarbij ziet de gemeente de actualisatie van de bestemmingsplannen ook als een geschikte 

gelegenheid om een grotere mate van uniformiteit tussen de bestemmingsplannen onderling 

aan te brengen. Dit betreft zowel uniformiteit in de systematiek als in de planregels. 

Bovendien wordt gestreefd naar een vermindering van het aantal bestemmingsplannen (dat 

digitaal wordt ontsloten), waardoor een veelheid aan plannen en planvormen wordt 

voorkomen. De beperking van het aantal plangebieden vindt onder andere plaats door 

bundeling van ruimtelijk-functioneel gelijke gebieden.  
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1.6  Leeswijzer 

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Na dit inleidende 

hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een motivering over de aanpassing van de geluidzone 

industrie. In hoofdstuk 3 is het beleidskader opgenomen dat van toepassing is op dit 

bestemmingsplan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de zogenaamde 

randvoorwaarden zoals milieu-aspecten en waterhuishouding. In hoofdstuk 5 worden de 

juridische aspecten nader toegelicht. In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de 

vraag hoe hetgeen in voorliggend plan is vastgelegd, juridisch wordt geregeld. Er wordt 

beschreven hoe de verbeelding en de planregels zijn opgebouwd en welke bestemmingen 

er in het plan voorkomen. Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven hoe de planregels moeten 

worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Tevens wordt ingegaan op handhaving. Tenslotte 

wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van 

het plan.  
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Hoofdstuk 2  Motivering aanpassing geluidzone Bergweide 

2.1  Normstelling: Wet geluidhinder 

Vaststelling geluidzone industrielawaai in het verleden 

Op grond van de Wet geluidhinder moet een geluidzone worden vastgelegd rond 

industrieterreinen waar bedrijven gevestigd zijn die 'in belangrijke mate geluidhinder kunnen 

veroorzaken'. Dergelijke bedrijven worden in de volksmond ook wel de 'grote lawaaimakers' 

genoemd. In dat kader is bij Koninklijk Besluit op 11 juni 1993 een geluidzone vastgesteld 

rond het industrieterrein. 

Grenswaarden 

Buiten een geluidzone mag de geluidbelasting als gevolg van het betreffende industrieterrein 

-  dat wil zeggen van alle bedrijven samen -  niet meer bedragen dan de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

In de Wet geluidhinder is daarnaast ook een bovengrens opgenomen voor bijvoorveeld 

woningen. Als de geluidbelasting hoger is dan deze waarden, dan is het realiseren van 

woningen niet mogelijk. Als de geluidbelasting ligt in het tussengebied, dan is het realiseren 

van woningen misschien mogelijk.  

Aanpassing geluidzone industrielawaai 

Op grond van de Wet geluidhinder kan een geluidzone alleen worden aangepast door de 

vaststelling van een bestemmingsplan waarin de gewijzigde zone is opgenomen. Als gevolg 

van de zonewijziging mogen geen gebieden buiten de zone komen te liggen waar de 

geluidbelasting meer dan 50 dB(A) bedraagt. Tevens moeten bij aanpassing van de 

geluidzone de geldende grenswaarden bij woningen conform de Wet geluidhinder in acht 

worden genomen. 

2.2  Doelstellingen herzieningen 

Zoals ook in hoofdstuk 1 al is aangegeven, beoogt de gemeente met de herzieningen 3 

doelstellingen voor het industrieterrein 'Bergweide' op het gebied van industrielawaai: 

1. Het mogelijk maken van een verruiming van de geluidzone in de omringende 

plangebieden. Uit de berekening van de 50 dB(A)-etmaalwaardecontour blijkt namelijk 

dat er een overschrijding van de vigerende zone plaatsvindt;  

2. Het toevoegen van een aantal gebieden, die binnen de geluidzone van het 

industrieterrein liggen aan het geluidgezoneerde industrieterrein. In deze gebieden 

liggen bedrijven die geluid produceren en dus ook waarneembaar kunnen zijn op de 

zone; 

3. Het inbedden van de vigerende geluidzone in de overige bestemmingsplannen die 

grenzen aan het bestemmingsplan 'Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord'. 

Er zijn enkele gebieden  waar de geluidzone alleen nog maar in het destijds genomen 

zonebesluit is geregeld, maar nog niet in het vigerende bestemmingsplan. Met deze 

partiële herziening wordt hier alsnog voor gezorgd. 

 

De gemeente wil met deze herzieningen en het bestemmingsplan 'Bergweide, 

Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord er voor zorgen dat het industrieterrein 'Bergweide' 
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goed functioneert en dat er een goed eenduidig beschermingsniveau voor omwonenden is. 

2.3  Akoestisch onderzoek 

In mei 2011 is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het vaststellen van een nieuwe 

geluidzone voor het industrieterrein Bergweide. Met dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt in 

hoeverre de huidige zonegrens van het gezoneerde industrieterrein toereikend is voor de 

bestaande bedrijvigheid (inclusief de nu nog niet gezoneerde delen van het industrieterrein). 

Ook maakt het onderzoek inzichtelijk in hoeverre de zone toereikend is voor de gewenste 

verdeling op basis van de toegestane milieucategorieen in bestemmingsplan 'Bergweide, 

Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord (inwaarts zoneren)'. 

2.3.1  Werkwijze 

In het onderzoek is de geluidbelasting berekend voor de toekomstige situatie. Daarbij is 

onderscheid gemaakt in: 

 de geluidbelasting op basis van het actuele zonebewakingsmodel, inclusief de (nog) niet 

gezoneerde delen; 

 de geluidbelasting op basis van het verkavelingsplan, zoals dat in het bestemmingsplan 

'Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord' is opgenomen. 

De geluidbelasting van deze beide varianten is vergeleken met de huidige zonegrens. 

2.3.2  Resultaten 

Zonebewakingsmodel 

Uit de berekening van de 50 dB(A)-etmaalwaardecontour blijkt dat er een overschrijding van 

de vigerende zone plaatsvindt. De overschrijding wordt deels veroorzaakt door de 

bestaande bedrijven op het gezoneerde industrieterrein en deels door de bedrijven aan de 

Westfalenstraat en bij het Runshoppingcentre, welke op dit moment nog geen onderdeel 

uitmaken van het gezoneerde industrieterrein. 

Met uitzondering van de overschrijding in zuidelijke en westelijke richting, zijn er woningen 

aanwezig ter hoogte van de overschrijding. 

Verkavelingsmodel 

Ook bij de berekening volgens het verkavelingsmodel is sprake van een gedeeltelijke 

overschrijding van de huidige zonegrens. Het model geeft wel een duidelijke inkrimping van 

de geluidscontour ten opzichte van de contour die is berekend op basis van het 

zonebewakingsmodel. Het effect van inwaarts zoneren is dan ook duidelijk zichtbaar. 

Uit de berekeningen blijkt dus dat er een overschrijding van de vigerende zone plaatsvindt. 

Met uitzondering van de zuid- en westzijde zijn er woningen gelegen binnen de berekende 

contour. Wettelijk gezien moet er worden nagegaan of het mogelijk is bronmaatregelen of 

overdrachtsmaatregelen te treffen. Gezien de grote hoeveelheid bronnen, die gezamenlijk 

het geluidniveau bij woningen bepalen, is het niet aannemelijk om doeltreffende bron- of 

overdrachtsmaatregelen te treffen. Daarnaast is bij de vergunningverlening voor de 

afzonderlijke bedrijven gekeken naar de mogelijk te treffen maatregelen en zijn deze dan 

ook reeds toegepast. 
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Door de inwaartse zonering zijn de zwaarste bedrijfscategorieën zo veel mogelijk in het 

midden gesitueerd. De lichtere bedrijfscategorieën zijn aan de rand van het bedrijventerrein 

geplaatst. Hierdoor komen de zwaarste bedrijven zo ver mogelijk van de omliggende 

woonwijken te liggen.  Hierdoor is het ook niet mogelijk dat nieuwe zware bedrijven zich in 

de nabijheid van woonwijken kunnen gaan vestigen. De heeft een gunstige invloed op het 

woon- en leefklimaat 

Voorstel 

Vanuit het akoestisch onderzoek is het voorstel dan ook om de zone aan te passen, om de 

huidige bedrijvigheid te formaliseren en toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Daarbij wordt opgemerkt dat, door de inwaartse zonering, verwacht wordt dat geluidsemissie 

in de toekomst af zal nemen. 

De aanpassing van de geluidzone is met name nodig om de bedrijven die nu nog buiten het 

gezoneerde terrein liggen, maar wel op het industrieterrein (binnen het plangebied 

Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord), onderdeel uit te laten maken van het 

geluidgezoneerde industrieterrein. De (gecumuleerde) geluidbelasting op de omliggende 

woningen blijft in de praktijk gelijk aan de huidige situatie, alleen wordt de geluidbelasting nu 

beter inzichtelijk. 

In het akoestisch onderzoek is vastgesteld dat bij handhaving van de huidige geluidzone het 

geluid van het totale bedrijventerrein niet inpasbaar is. Dit is verklaarbaar omdat bij de 

oorspronkelijke zonering met veel minder bedrijven is gerekend. Een inkrimping van het 

bedrijventerrein, en daarmee de geluidzone, is juridisch, praktisch en economisch niet 

uitvoerbaar. Om deze reden is er voor gekozen om de geluidzone aan te passen aan de 

feitelijke situatie en de bedrijven een redelijke werkruimte te geven voor eventuele 

ontwikkeling. Door tevens inwaartse zonering toe te passen in het Bestemmingsplan 

Bergweide zal de geluidbelasting in de toekomst beperkt worden en worden ongewenste 

ontwikkeling beperkt. De grenswaarden uit de Wet geluidhinder worden hierbij 

gerespecteerd. 

Hogere grenswaarden 

Door de aanpassing van de zonegrens, komen een aantal extra woningen binnen de 

geluidzone te liggen. Daarnaast wordt de geluidbelasting op een aantal woningen, die reeds 

binnen de zone liggen, hoger dan de eerder vastgestelde hogere grenswaarde. Dit wordt  

veroorzaakt omdat we nu met meer bedrijven rekening houden ten opzichte van de 

oorspronkelijke zonering. Voor deze beide soort woningen moet een hogere grenswaarde 

aangevraagd worden. Deze hogere grenswaardenprocedure loopt parallel aan de 

bestemmingsplanprocedure voor deze patiële herziening. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het voor dit bestemmingsplan relevante rijks-, 

provinciaal en gemeentelijk beleid. 

3.2  Europees- en rijksbeleid 

3.2.1  Nota ruimte (2006) 

Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte in werking getreden. In de Nota Ruimte wordt het 

nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als 

doorkijk naar de lange termijn. Het bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke 

ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen.  

Een overzicht van de voornaamste doelen die het rijk hanteert, is in een bijlage aan de nota 

toegevoegd. De bij de nota behorende uitvoeringsagenda biedt inzicht in de belangrijkste bij 

het beleid behorende ruimtelijke investeringen en uitvoeringsacties.  

Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor een voldoende en tijdige 

beschikbaarheid van ruimte voor wonen en werken en de daarbij behorende voorzieningen, 

groen, water, recreatie, sport en infrastructuur. Het aanbod aan ruimte dient ook kwalitatief 

aan te sluiten bij de vraag.  

De belangrijkste beleidslijn voor het bestaand bebouwd gebied van de gemeente Deventer 

is de 'optimale benutting' hiervan. De revitaliserings-, herstructurerings- en 

transformatieopgave in bestaand bebouwd gebied moet in beleid en uitvoering krachtig ter 

hand worden genomen. Gemeenten (in samenwerking met marktpartijen) zijn 

verantwoordelijk voor planvorming en uitvoering. Het Rijk stimuleert herstructurering en 

transformatie van zowel (verouderde) wijken als bedrijventerreinen in het algemeen. Het Rijk 

richt zijn financiële ondersteuning voor wat betreft herstructurering met name op de grote 

steden.  

Conclusie 

In het voorliggende overwegend beheersgerichte bestemmingsplan wordt de huidige situatie 

min of meer vastgelegd. Het bestemmingsplan past daarmee binnen het rijksbeleid. 
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3.2.2  Europese Kaderrichtlijn Water (2000) 

Duurzaam schoon oppervlaktewater en bescherming van het drinkwater voor de toekomst 

vinden we belangrijk in Europa. De nieuwe Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is op 22 

december 2000 in werking getreden en vraagt aan alle lidstaten om resultaten te boeken 

met het schoonhouden en schoonmaken van het water in stad en land (chemisch 

kwaliteitsdoel) en het beschermen en ontwikkelen van natuur (ecologisch kwaliteitsdoel). De 

afspraken moeten er voor zorgen dat iedere lidstaat ervoor zorgt dat de kwaliteit van het 

oppervlaktewater en het grondwater in 2015 op orde is. Uitgangspunt is een indeling in 

stroomgebieden. De gemeente Deventer valt onder het deelstroomgebied Rijn-Oost. In 2009 

is het stroomgebiedbeheerplan vastgesteld, waarin de doelen, maatregelen en kosten zijn 

beschreven om aan het gewenste kwaliteitsniveau voor water te voldoen. 

Conclusie 

De kaderrichtlijn doet geen speciefieke beleidsuitspraken die van belangzijn voor onderhavig 

bestemmingsplan. Wel heeft het beleid uit de Kaderrichtlijn doorgewerkt in het gemeentelijk 

beleid, waarin het bleeid nader is geconcretiseerd. 

3.2.3  Het Nationaal Waterplan 

In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Het Nationaal 

Waterplan is de rijksnota voor het nationale waterbeleid en wordt op basis van de Waterwet 

eens per 6 jaar opgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de 

periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal 

Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en 

diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor 

worden genomen. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan 

voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. 

Sinds 1 november 2003 is de watertoets wettelijk verplicht voor plannen in het kader van de 

Wet op de Ruimtelijke Ordening. Eén van de oorzaken van wateroverlast is de wijze waarop 

plannen en besluiten kunnen leiden tot wateroverlast, een achteruitgaande waterkwaliteit, 

verdroging van natuurgebieden etcetera. De watertoets heeft als doel deze negatieve 

effecten te voorkomen en mogelijke kansen voor watersystemen te benutten. Bij de 

watertoets gaat het om het van meet af aan meenemen van water bij (herziene-) ruimtelijke 

plannen en besluiten. 

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben het Nationaal Bestuursakkoord 

Water ondertekend op 2 juli 2003. Het akkoord heeft tot doel om in de periode tot 2015 het 

watersysteem in Nederland op orde te krijgen en daarna op orde te houden.  

Conclusie 

Het Waterplan doet geen specifieke beleidsuitspraken die van belang zijn voor onderhavig 

bestemmingsplan. Wel heeft het beleid uit het Waterplan doorgewerkt in het gemeentelijke 

beleid, waarin het beleid nader is geconcretiseerd. 
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3.3  Provinciaal en (boven)regionaal beleid 

3.3.1  Omgevingsvisie Overijssel (2009) 

In de Omgevingsvisie Overijssel schetst de provincie haar visie op de ontwikkeling van de 

fysieke leefomgeving van Overijssel. Het vizier is hierbij gericht op het jaar 2030. De 

Omgevingsvisie heeft onder andere de status van structuurvisie in de zin van de Wet 

ruimtelijke ordening en van provinciaal waterhuishoudingsplan onder de Wet op de 

Waterhuishouding dan wel van regionaal waterplan onder de toekomstige Waterwet. 

Ruimtelijke ordening 

Wonen 

Een van de doelen uit de omgevingsvisie is het realiseren of behouden van 

aantrekkelijke,gevarieerde en voldoende woonmilieus voor iedereen die in Overijssel wil 

wonen. Hierbij gaat het om een voldoende en flexibel aanbod van woonmilieus, die voorzien 

in de vraag. De visie zet in op differentiatie in woonmilieus die nu en in de toekomst 

voldoende ruimte bieden aan de huisvesting van alle doelgroepen. Dit stelt een duidelijke 

opgave zowel aan nieuwbouw als aan herstructurering. Hiervoor is een sterke gemeentelijke 

regie en regionale afstemming onmisbaar. 

Bij het realiseren van de woningbouwopgave moet de ruimte zuinig en zorgvuldig benut 

worden. Hiervoor wordt de zogeheten SER-ladder gehanteerd. Deze houdt in dat de 

woningbouwopgave eerst door herstructurering, transformatie of inbreiding moet worden 

gerealiseerd. Pas als dit onvoldoende blijkt voor het aantal woningen en de kwaliteit van de 

woonomgeving kan uitbreiding van het stedelijk gebied plaatsvinden. Daarbij geldt dat de 

bovenlokale vraag naar woningen en voorzieningen (winkels, cultuur, sport) geconcentreerd 

dient te worden in stedelijke netwerken.  

Met gemeenten worden prestatieafspraken gemaakt en in de Omgevingsverordening 

Overijssel 2009 wordt van gemeenten gevraagd om hun bestemmingsplannen te baseren op 

een woonvisie of structuurvisie waarin staat hoe zij het woningbouwprogramma invullen.  

 

Buitengebied 

Het gebied rond Deventer is bijzonder. De Provincie Overijssel heeft zich tot doel gesteld dit 

bijzondere gebied met haar vloeiende overgang van IJssel, landgoederen, zandweteringen 

en het 'wilde hart' te versterken.  

Om dit doel te bereiken zijn ontwikkelingsperspectieven opgesteld waarbij als algemeen 

uitgangspunt is gesteld dat het landschap behouden en versterkt moet worden en het 

realiseren van de zogenaamde groen-blauwe hoofdstructuur samen gaat met de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw en andere economische dragers. 
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Conform de sturingsfilosofie van de Provincie Overijssel is ontwikkeling van de Groene 

omgeving niet langer gebonden aan strikte voorschriften van welke functie op welke plek 

moet plaatsvinden. De Provincie biedt ruimte aan economische dynamiek en de bevordert 

de ruimtelijke kwaliteit. Meervoudig ruimtegebruik wordt dan ook gestimuleerd met creatieve 

'en-en'-oplossingen. Naast de bescherming van kwaliteiten staat de provincie voor het 

benutten van ontwikkeling en dynamiek voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Dit 

betekent dat voor elke ontwikkeling (dus boerenbedrijf, recreatieonderneming, knooperf, 

etc.) de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, de ontwikkelingsperspectieven, 

zoals hierboven geschetst en de speciaal opgestelde Catalogus Gebiedskenmerken 

bepalend zijn. Gemeente Deventer krijgt handelingsvrijheid als deze benadering wordt 

doorvertaald naar de gemeentelijke structuurvisie en bestemmingsplannen. 

 

Waterhuishouding 

Het waterbeleid is in de Omgevingsvisie beschreven vanuit diverse waterthema's. Deze 

worden hierna per thema besproken. 

Veiligheid 

Bij veiligheid worden onderscheiden: bescherming tegen overstroming en tegen 

wateroverlast. 

Bij de bescherming tegen overstroming gaat het om het geven van ruimte aan het 

hoofdafvoersysteem, om het in stand houden van veilige waterkeringen en om 

inrichtingsmaatregelen in laaggelegen gebieden. Concreet is dit naar gebieden uitgewerkt: 

 Periodiek toetsen of de waterkeringen voldoen aan de gestelde normen en zonodig 

verbeteringsmaatregelen laten nemen. De veiligheid tegen overstroming is voor de 

primaire en regionale keringen normstellend bij ruimtelijke ontwikkeling. 

 Ruimte gegeven aan de grote rivieren IJssel, Vecht en Zwarte Water. De afvoerfunctie 

van het winterbed van de rivieren is normstellend voor de ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Wateroverlast 

Voor wat betreft bescherming tegen wateroverlast geldt voor de regionale watersystemen 

concreet op gebiedsniveau: 

 de primaire watergebieden, die bij stedelijke gebieden zijn aangewezen als ruimte voor 

natuurlijke waterberging in extreme situaties worden vrijgehouden van ontwikkelingen, 

die de wateropvangfunctie belemmeren. Het belang van het water is normstellend. 

 bij ruimtelijke ontwikkeling langs “essentiële waterlopen” wordt rekening gehouden met 

behoud van de afvoerfunctie en mogelijkheden voor vergroten van de afvoercapaciteit. 

Alle ontwikkelingen dienen beoordeeld te worden in het licht van het water. 

 

Watercondities voor mens, landbouw, natuur en landschap 

In de hieronder aangegeven gebieden wordt het waterbeheer afgestemd op het 

grondgebruik. Meer specifiek geldt voor watercondities het volgende: 

 Groen-blauwe hoofdstructuur (EHS en ecologische verbindingszones) 

In grote delen van de EHS spelen goede watercondities een belangrijke rol. In samenhang 

met de realisatie van de EHS worden hiervoor ook de nodige maatregelen genomen binnen 

de grenzen van de EHS.  
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 Oppervlaktewaterlichamen KRW 

De ecologische doelen die gesteld zijn voor de oppervlaktewaterlichamen ( KRW) mogen 

door ruimtelijke ontwikkelingen of nieuwe functies niet onmogelijk worden gemaakt en de 

aanwezige situatie mag niet zodanig verslechteren dat het betreffende water in een lagere 

beoordelingklasse terecht komt (stand still vereiste).  

Betrouwbare en continue drinkwatervoorziening en bescherming industriële winningen 

 Grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden 

Op 26 locaties in Overijssel  wordt grondwater voor drinkwatervoorziening aan de bodem 

onttrokken. Deze moeten afdoende worden beschermd. Er wordenbeperkingen gesteld aan 

activiteiten en ruimtelijke functies in het zgn. grondwaterbeschermingsgebied en in mindere 

mate in het zgn. intrekgebied. Activiteiten en functies die de kwaliteit van het grondwater 

negatief beïnvloeden worden geweerd of er moeten voorzieningen worden getroffen. Het 

belang van het water is hier normstellend. 

 Het diepe watervoerende pakket in Salland 

Het diepe waterhoudende pakket in Salland bevat water van een uitstekende kwaliteit. 

Teveel water uit dit pakket onttrekken leidt echter tot het optrekken van de zoet/zout grens in 

de ondergrond. Onttrekkingen uit dit pakket worden alleen toegestaan voor drinkwater en 

voor industriële toepassingen met hoogwaardige doelen. Met het oog op deze kenmerken 

kan er geen sprake zijn van Koude-Warmte-Opslag (KWO) in dit diepe pakket. 

Conclusie 

Dit bestemmingsplan in consoliderend van aard. Met genoemd beleid dient met name bij 

nieuwe ontwikkelingen in het onderhavige plangebied rekening te worden gehouden. Ook is 

het provinciale beleid mede richtinggevend en kaderstellend geweest voor het gemeentelijke 

beleid en werkt het ook op deze indirecte wijze door op onderhavig bestemmingsplan. 

3.3.2  Het Waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Groot Salland  

Dit plan geeft aan hoe het waterschap werkt aan voldoende en schoon water en aan veilig 

wonen en werken tegen aanvaardbare kosten, nu en in de toekomst. De hoofdthema's van 

het Waterbeheerplan 2010-2015 zijn: het waarborgen van de veiligheid, het beheer van het 

watersysteem (samenhang tussen grondwater en oppervlaktewater in relatie tot 

hoogteligging, bodemstructuur en grondgebruik) en het ontwikkelen van de afvalwaterketen. 

Uitvoering van het thema Ruimte voor Water en het voldoen aan de KRWdoelen staan de 

komende jaren centraal, dit vraagt na het beschikbaar komen van ruimte voor de inrichting 

van het nieuwe watersysteem om een aangepast beheer en onderhoud. In de 

afvalwaterketen is er een functionele samenhang tussen rioleringsstelsel en 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. Gemeente en waterschap werken samen aan optimalisering 

en kostenbesparing 

Conclusie 

Dit bestemmingsplan in consoliderend van aard. Met voorgaand beleid dient met name bij 

nieuwe ontwikkelingen in het onderhavige plangebied rekening te worden gehouden. Ook is 

het provinciale beleid mede richtinggevend en kaderstellend geweest voor het gemeentelijke 

beleid en werkt het ook op deze indirecte wijze door op onderhavig bestemmingsplan. 
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3.3.3  Beleid Waterschap Rijn en IJssel 

Het waterbeheerplan 2010-2015 van waterschap Rijn & IJssel beschrijft het beleid voor alle 

taakgebieden. Het plan geeft aan welke doelen het waterschap nastreeft en met welke 

aanpak ze deze willen bereiken. Het gaat hierbij om onder andere het werken aan veilige 

dijken, een toekomstgericht watersysteem en samenwerking in de waterketen. Het 

waterschap Rijn & IJssel zet in haar aanpak in op ecologische kwaliteit en respecteert 

aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden. Waar mogelijk worden dijken en 

onderhoudspaden opengesteld voor recreatief gebruik.  De maatregelen die in de 

planperiode uitgevoerd gaan worden en de bijbehorende financiele middelen zijn op 

hoofdlijnen aangegeven.   

Conclusie 

Dit bestemmingsplan in consoliderend van aard. Met voorgaand beleid dient met name bij 

nieuwe ontwikkelingen in het onderhavige plangebied rekening te worden gehouden. Ook is 

het provinciale beleid mede richtinggevend en kaderstellend geweest voor het gemeentelijke 

beleid en werkt het ook op deze indirecte wijze door op onderhavig bestemmingsplan. 

3.3.4  Nota Rioleringsbeleid 2007 

In de Strategische Nota Rioleringsbeleid 2007 van het waterschap Groot Salland wordt de 

visie met betrekking tot de bestaande en nieuwe gemeentelijke rioolstelsels weergegeven. 

Daarbij wordt rekening gehouden met allerlei rijksontwikkelingen en -inzichten.  

De nota is strategisch en beleidsmatig van karakter en beperkt zich tot de hoofdlijnen van 

het rioleringsbeleid. Er wordt met name aangegeven hoe om te gaan met het afstromende 

regenwater. 

3.3.5  Regionale Structuurvisie 'De Voorlanden van de Stedendriehoek 2030' (2009) 

De colleges van de gemeenten van de Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Deventer, 

Epe, Lochem, Voorst, Zutphen) hebben gezamelijk de Regionale Structuurvisie 'De 

Voorlanden van de Stedendriehoek' opgesteld. In december 2009 is de visie definitief 

vastgesteld. 

De visie maakt samen met de al eerder vastgestelde Regionale structuurvisie 

Stedendriehoek 2030 (RSV) het ruimtelijk beleid voor de regio 'compleet'. Beide 

documenten vormen samen het kader voor beleid en uitvoering op het gebied van ruimtelijke 

ontwikkeling in de zeven gemeenten.  

De uitgangspunten van de structuurvisie zijn het versterken en uitbouwen van de kwaliteiten 

van natuur en landschap, een gevarieerde en hoogwaardige woon- en werkomgeving, een 

sterke landbouw en het toeristische profiel. De visie biedt een regionaal kader, waarbij de 

programma's en projecten waar mogelijk lokaal worden gerealiseerd.  

Verschillende typen kernen vragen om een verschillende aanpak, waarbij de dorpenvisies 

een belangrijke rol vervullen. Om jonge bevolking te binden is concentratie van 

gemeentelijke woningbehoeften in de grotere kernen nodig, evenals de bundeling van 

bovenlokale zorgvoorzieningen. Hierdoor wordt een goede verzorgingsstructuur 

gewaarborgd.  
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In de kleinere kernen wil de Stedendriehoek ruimte voor kleinschalige niet-hinderlijke 

bedrijvigheid beschikbaar houden. Verder moeten dorpen een woningvoorraad hebben die 

geschikt is voor jong en oud. 

Bij de netwerken van auto, fiets en openbaar vervoer zal een aantal 

leefbaarheidsknelpunten moeten worden opgelost, met name langs de N786 en de N348. 

De agrarische sector ontwikkelt zich in de richting van schaalvergroting en verbreding. 

Hiervoor ontwikkelt de regio een kwaliteitsbeleid.  

Bij toerisme en recreatie wordt gedacht aan bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van 

cultuurtoerisme. Ook wordt ingezet op kleinschalige verblijfsaccommodaties. Voorts wil de 

regio een fijnmazig zwerfnetwerk tot ontwikkeling brengen in combinatie met een aantal 

“groene pleisterplaatsen” langs de A1.  

Door in te zetten op verschillende soorten activiteiten wordt de vitaliteit van de 

plattelandseconomie versterkt en biedt dit kansen voor werkgelegenheid. 

3.4  Gemeentelijk beleid 

3.4.1  Structuurplan Deventer 2025 (2004) 

In het structuurplan Deventer 2025 (april 2004) zijn de toekomstige ruimtelijke opgaven voor 

Deventer en de gewenste ontwikkelingsrichting in beeld gebracht. Deventer wil ruimte 

bieden aan voldoende en kwalitatief goede woningen in de nieuwbouw en het bevorderen 

van de aantrekkelijkheid en gevarieerdheid van de bestaande wijken. 

In Deventer Stad is stedelijke herstructurering, zowel voor wonen als werken (kantoren en 

overige bedrijvigheid), één van de belangrijkste opgaven, samen met de ontwikkeling van de 

verschillende inbreidingslocaties. Inbreiding en stedelijke herstructurering worden zoveel 

mogelijk gekoppeld aan het versterken van de stedelijke groen- en waterstructuur en het 

verbeteren van de openbare ruimte. De totale woningbouwcapaciteit op inbreidingslocaties 

is geschat op circa 100-150 woningen per jaar. Veel inbreidingslocaties zijn particuliere 

locaties waardoor gemeentelijke sturing beperkt is. Toch kan de gemeente belangrijke 

stedenbouwkundige randvoorwaarden stellen indien er sprake is van een 

bestemmingsplanherziening. 

Daarnaast is het streven de stedelijke groenstructuur te versterken en te laten aansluiten op 

de structuur van het landelijk gebied. Om aansluiting te vinden en te houden met het 

omringende landschap wordt ingezet op het realiseren en versterken van zogenaamde 

'groene vingers'. Als tegenhangers van de 'rode vingers', reiken de groene vingers vanuit het 

omringende landschap tot diep in de stad. Op deze wijze wordt het landschap als het ware 

de stad ingetrokken.  

De kern van het Structuurplan 2025 wordt gevormd door de ontwikkelingsmodellen voor 

zowel de korte termijn, de middellange als de lange termijn en het integraal 

ontwikkelingsperspectief voor Deventer Stad.  

Conclusie 

Door het consoliderende karakter van dit bestemmingsplan, heeft dit geen invloed op de 

toekomstvisie van Deventer en ontwikkelingen op het schaalniveau van de Stedendriehoek.  
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3.4.2  Gemeentelijk waterbeleid (2007) 

Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in het Waterplan Deventer (2007-2010) en 

Gemeentelijk Rioleringsplan (2010-2015). 

Het Waterplan is een gezamenlijk plan van de waterschappen Groot Salland, Rijn en IJssel 

en Veluwe, waterbedrijf Vitens en de gemeente Deventer. Er staat in welke knelpunten deze 

organisaties zien in de waterhuishouding en hoe ze die denken op te lossen. In het 

Waterplan staan de belangrijkste maatregelen die de waterorganisaties de komende jaren 

samen willen treffen. Ieder jaar wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld. 

In het Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer (GRP) 2010-2015 wordt het gemeentelijk beleid 

voor de inzameling en het transport van het huishoudelijke en bedrijfsmatige afvalwater en 

het overtollige hemelwater en grondwater, de uit te voeren programma's in de planperiode 

en de investeringen beschreven.De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

openbare ruimte en het woon- en leefmilieu.Vanaf 2008 heeft de gemeente er zorgplichten 

bijgekregen voor hemelwater en grondwater. Dit is een uitbreiding van de oude zorgplicht 

voor het stedelijk afvalwater, Naast deze verbrede zorgplicht vraagt ook de 

klimaatverandering aandacht.   

Conclusie 

Onderhavig plan in consoliderend van aard. Met voorgaand beleid dient met name bij 

nieuwe ontwikkelingen in het onderhavige plangebied rekening te worden gehouden. 

3.4.3  Nota herijking Hoofdwegenstructuur (2006) 

Binnen het vastgestelde beleid in de Nota herijking Hoofdwegenstructuur Deventer is de 

keuze gemaakt voor een evenwichtige benadering van bereikbaarheid, leefbaarheid en 

verkeersveiligheid.  

De gemeente is druk bezig de bestaande nota hoofdwegenstructuur (nota hws) te herijken. 

Deze opdracht komt rechtstreeks voort uit het collegeprogramma. 

Het moet uiteindelijk een pragmatische nota worden waaruit naar voren komt hoe de 

Deventer verkeersstructuur zich de komende jaren zal/moet ontwikkelen. Ook komt er een 

concreet uitwerkingsprogramma voor de komende jaren. 

3.4.4  Fietsbeleidsplan 2010-2015 (2010) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 29 september 'Deventer 

Fietst!', het Fietsbeleidsplan 2009-2015, vastgesteld. De gemeente Deventer wil het fietsen 

in de gemeente aantrekkelijker maken, zodat men voor verplaatsingen in de stad eerder de 

fiets dan de auto of bus pakt. Dat geldt voor woon-werk verkeer, voor zakelijk verkeer, om 

naar school te gaan, om te winkelen en om te recreëren en zowel voor inwoners als 

bezoekers. 
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De gemeente Deventer vindt het bevorderen van het fietsgebruik van groot belang. Zowel 

het aandeel fietsen in het totale verkeer als het aantal fietsers en fietskilometers moet de 

komende jaren blijven groeien. Om dit te bereiken is verdere verbetering van het 

fietsnetwerk nodig. Er moet een netwerk van comfortabele doorgaande routes komen, 

waarover snel en veilig de bestemming wordt bereikt. Bij voorzieningen moet iedereen zijn of 

haar fiets vlot, betrouwbaar en gratis kunnen stallen. Naast deze fysieke verbeteringen dient 

het fietsen met andere activiteiten te worden gestimuleerd om groei te realiseren. 

Het algemene doel om het fietsgebruik in Deventer te bevorderen, is uitgewerkt in een 

zevental doelstellingen: 

 fietsveiligheid 

 fietsgebruik 

 fietsparkeerbeleid 

 comfort en doorstroming 

 ruimtelijke ordening en verkeer 

 fietsdiefstal 

 sociale veiligheid 

 

Daarnaast heeft Deventer een hoofdfietsroutenetwerk samengesteld van de belangrijkste 

fietsverbindingen in het stedelijk gebied en tussen de kernen in het buitengebied. De 

hoofdfietsverbindingen worden daarbij onderscheiden in sterroutes en dwarsverbindingen. 

De sterrouters vormen de verbindingen vanuit de woonwijken naar belangrijke 

voorzieningen, zoals de binnenstad en de grote scholengemeenschappen. Voor deze 

sterrouters streeft de gemeente naar zogenaamde 'non-stop verbindingen'. Dit zijn 

verbindingen waar fietsers op zo weinig mogelijk punten moeten stoppen. Tussen de stralen 

van het sternetwerk bevinden zich dwarsverbindingen. Deze vormen drie ringen rond de 

binnenstad, aangevuld met verschillende verbindingen die om specifieke redenen van 

belang zijn, bijvoorbeeld voor het verbinden van woon- met werk- en schoollocaties. Voor 

dwarsverbindingen streeft de gemeente naar een hoge kwaliteit. Het fietsverkeer op deze 

verbindingen moet vlot, comfortabel en veilig doorstromen. 

Navolgende afbeelding geeft hoofdfietsroutenetwerk van Deventer weer.  

 

Overzichtskaart hoofdfietsroutenetwerk deventer (Gemeente Deveneter 2010) 

Zie voor gebiedsspecifieke informatie: het fietsbeleidsplan 

http://www.deventer.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/politieke-markt-en-raadsvergadering/2010/2/24/raadsvergadering-24-februari-2010/fietsbeleidsplan-deventer-fietst-2010-2015
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Conclusie 

De sterroute die in het fietsbeleidsplan wordt genoemd, is deels gelegen binnen onderhavig 

bestemmingsplan. Binnen onderhavig bestemmingsplan is het tracé van de fietsverbinding, 

binnen de verkeerbestemming waarin deze is gelegen, niet specifiek aangeduid. 

3.4.5  Omgevingsvisie externe veiligheid (2007) 

Op 4 juli 2007 is door de Raad de "Omgevingsvisie externe veiligheid" vastgesteld. In die 

nota is de ambitie vastgelegd wat betreft het veiligheidniveau wat moet worden nagestreefd 

per deelgebied in Deventer. Voor woonwijken is vastgelegd dat overschrijding van het 

plaatsgebonden risico voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten niet acceptabel is en 

dat de oriënterende waarde van het groepsrisico niet mag worden overschreden. Binnen dit 

plangebied wordt aan dit ambitieniveau voldaan.  

Conclusie 

Dit bestemmingsplan in consoliderend van aard. Met voorgaand beleid dient met name bij 

nieuwe ontwikkelingen in het onderhavige plangebied rekening te worden gehouden. 

3.4.6  Overstomingsrisico 

Door klimaatveranderingen moeten we meer rekening houden met de gevolgen van een 

overstroming. Inzet is het voorkomen van slachtoffers (rampenbeheersing) en van 

economische schade (gevolgenbeperking). Waterveiligheid heeft een plaats in de 

watertoets.  

De primaire keringen worden op veiligheid beoordeeld door de beheerders. De Europese 

richtlijn overstromingsrisico's (2007) verplicht tot het inzetten van drie instrumenten voor een 

betere bescherming tegen overstromingen: een voorlopige risicobeoordeling (gereed in 

2011), kaarten (gereed 2014) en risicobeheersplannen (in werking per 22 december 2015) 

De richtlijn geldt voor de binnendijkse (dijkringen) en buitendijkse gebieden van de IJssel. 

Voor woon- en werkgebieden dienen rampenplannen opgesteld te worden. 

3.4.7  Milieu- en duurzaamheidsbeleid Deventer 

Duurzaamheid 

In het Milieubeleidsplan 2003-2008 staat een integrale benadering van milieu, ruimtelijke 

ordening, bouwen en wonen en verkeers- en vervoersbeleid centraal. Het plan is daarom 

gebaseerd op de drie pijlers van het gemeentelijke beleid, zoals vastgelegd in de Stadsvisie. 

Vanuit milieuperspectief zijn per pijler de volgende milieu-uitgangspunten opgesteld: 

 ruimtelijke ontwikkeling en milieu: behoud van bestaande milieukwaliteiten, verantwoord 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

 economische ontwikkeling en milieu: een duurzame ontwikkeling en betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid van ondernemers staat centraal; 

 maatschappelijke ontwikkeling en milieu: de betrokkenheid van de burger. 

 

Ter voorbereiding op het nieuwe milieubeleid voor de periode 2010-2015 is de Visie 

Duurzaam Deventer in juni 2009 bestuurlijk vastgesteld. Deze visie bevat de kaders en 
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beleidsrichtingen op hoofdlijnen voor het nieuwe milieuprogramma dat naar verwachting 

binnenkort wordt vastgesteld. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een nieuwe 

aanpak van ons milieubeleid. En om daadwerkelijk bij te dragen aan de kwaliteit en 

toekomstbestendigheid van ons leefmilieu, zal Deventer zich ontwikkelen tot een 

vitale,duurzame en innovatieve gemeente.  

Het milieubeleid raakt de woon- en leefkwaliteit van inwoners en de economische basis van 

het bedrijfsleven. De gemeente heeft daarom drie speerpunten benoemd waarvoor extra 

inzet nodig is: 

 klimaat  

 ecologie  

 afval  

 

Het vraagstuk rond de klimaatverandering en de eindigheid van de fossiele energievoorraad 

raakt ons allemaal. De gemeentelijke ambitie is dat Deventer in 2030 klimaatneutraal is. De 

belangrijkste consequenties voor de komende jaren zijn als volgt: 

 Nieuwe woningbouwprojecten met meer dan 200 woningen worden vrijwel CO2 neutraal 

gebouwd 

 Bestaande woningen zijn in 2018 50% energiezuiniger 

 Gemeentelijke gebouwen zijn in 2015 50% energiezuiniger 

 Openbare verlichting en openbaar vervoer wordt CO2 neutraal  

 Fietsverkeer wordt gefaciliteerd 

 Bedrijven streven naar een 4% hogere energie-efficiëntie per jaar. 

 

Vanuit ecologisch perspectief profiteert de mens van de natuurlijk omgeving met al zijn 

variaties. Het behouden en verbeteren van deze omgeving is een ambitie van de gemeente, 

waarvoor verschillende ecologieprojecten zijn ontwikkeld voor de komende jaren. Zo worden 

ecologische waarden in nieuwe en gewijzigde bestemmingsplannen gerespecteerd en 

eventueel gecompenseerd. 

Veel afval dat vrijkomt is eigenlijk geen afval, maar grondstof voor nieuwe producten. In het 

nieuwe milieubeleid worden voorstellen gedaan om de hoeveelheid restafval terug te 

brengen en hergebruik van afvalstromen te bevorderen. Van bedrijven en organisaties wordt 

verwacht dat zij de wijze van produceren, hun producten en diensten meer en meer baseren 

op het cradle-to-cradle principe. Voor zover van toepassing zullen ook 

gebiedsontwikkelingen volgens dit principe plaatsvinden. 

Conclusie 

Dit bestemmingsplan in consoliderend van aard. Met voorgaand beleid dient met name bij 

nieuwe ontwikkelingen in het onderhavige plangebied rekening te worden gehouden. 

 

3.4.8  Sociale Structuurvisie (2004) en Sociaal Programma (2005) 

De ambitie van de gemeente is om binnen het sociale domein met bewoners en instellingen 

te bouwen aan wijken en dorpen waar het prettig leven is.  
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In 2004 en 2005 zijn respectievelijk de Sociale Structuurvisie en het Sociaal Programma 

vastgesteld. Een van de uitwerkingspunten van het sociaal programma is het ontwikkelen 

van beleid voor voorzieningen en accommodaties is Deventer. Centraal daarin staat de 

vraag welke voorzieningen we voor onze burgers nodig hebben in de toekomst. Dan gaat 

het bijvoorbeeld om voorzieningen voor de jeugd, brede scholen, voorzieningen voor wonen, 

zorg en welzijn en ruimten voor burgerinitiatief. Dit beleid is beschreven in de 

'Uitvoeringsschetsen voorzieningen en accommodaties in Deventer'  vastgesteld door de 

gemeenteraad op 26 september 2007.  

Er zijn wel uitgangspunten bekend die meegenomen moeten worden in 

bestemmingsplannen. 

Het gaat om de volgende zaken: 

 meer ruimte voor jongeren (Te gek een eigen plek; zie paragraaf hieronder); 

 de kracht van de stad centraal: het bestaande accommodatie-aanbod is sterk 

versnipperd; er is veel maar er wordt niet optimaal gebruik van gemaakt. Bij het 

vormgeven van haar regierol op accommodaties wil de gemeente nadrukkelijk alle 

bestaande accommodaties betrekken (denk aan verzorgingshuizen, sportkantines, 

speeltuingebouwen, zalen van kerken, scouting e.d.); 

 multifunctionaliteit: het bundelen van functies op het terrein van wonen, zorg en welzijn, 

en functies ten behoeve van spitsuurgezinnen (school, kinderopvang, winkels, 

bibliotheek e.d.). In accommodatietermen wordt bijvoorbeeld gedacht in de volgende 

concepten: brede scholen, scholen, jongerenruimtes, een gezondheidscentrum, een 

zorgknooppunt, een wijkvoorzieningencentrum, een Kulturhus. 

 

Daarnaast is het gewenst dat gebouwen in buurten en wijken 'levensloopbestendig' zijn. Dit 

betekent dat gebouwen mee kunnen groeien met de bevolkingsontwikkeling in een wijk. In 

nieuwbouwwijken is eerst vaak veel behoefte aan bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang e.d. 

Later moeten die functies omgevormd kunnen worden in bijvoorbeeld zorg en 

dienstverlening. Dit betekent dat een brede maatschappelijke bestemming gewenst is om 

slagvaardig en snel in te kunnen spelen op de behoefte van een buurt of wijk. 

Conclusie  

In dit bestemmingsplan is met voornoemde uitgangspunten rekening gehouden. Er is sprake 

van een brede maatschappelijke bestemming met ruime uitwisselingsmogelijkheden.  

3.4.9  Masterplan Onderwijshuisvesting (2008-2013) 

Het Masterplan Onderwijshuisvesting is een vervolg op het Integraal Huisvestingplan uit 

2001. In het Masterplan zijn voorstellen uitgewerkt voor alle schoolgebouwen in Deventer 

met betrekking tot basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en 

gymnastiekonderwijs. In het Masterplan is een vertaling gemaakt van beleidsuitgangspunten 

uit de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs naar concrete huisvesting. Een 

voorbeeld hiervan is het clusteren van voorzieningen in één accommodatie of in een netwerk 

van accommodaties, de zogenaamde Brede School. De brede school is een 

samenwerkingsverband op buurt/wijk niveau tussen een basisschool en verschillende 

sociale instellingen zoals peterspeelzalen, GGD, kinderopvang etc. De gemeente Deventer 

streeft er naar dat in elke buurt zo'n samenwerkingsverband tot stand komt.  
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In het plandeel dat een deel van de Rivierenwijk omvat, zijn een aantal schoollocaties 

meegenomen in het plangeied. Het masterplan beschrijft dat na een grootschalige 

herstructurering van de Rivierenwijk één Wijkvoorzieningencentrum (WVC) voor de hele 

Rivierenwijk gerealiseerd gaat worden. In dit bestemmingsplan wordt deze ontwikkeling niet 

meegenomen vanwege het consoliderende karakter. De huidige en voormalige 

schoollocaties zijn in voorliggend bestemmingsplan bestemd in overeenstemming met de 

huidige planologische situatie. 

Conclusie 

Gesteld kan worden dat in onderhavig bestemmingsplan de bestaande school in een ruime 

maatschappelijke bestemming is gelegd die enige ruimte en flexibiliteit biedt.  

3.4.10  Adviesnota Te gek een eigen plek - Informele ontmoetingsplekken voor jongeren 

In oktober 2005 heeft de stedelijke themagroep Jongeren de adviesnota 'Te gek een eigen 

plek' aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders. De nota geeft een 

advies over een evenwichtig over de stad verspreid aanbod van informele 

ontmoetingsplekken voor jongeren. 

De nota geeft een indeling in verschillende categorieën van plekken waar jongeren elkaar 

informeel ontmoeten. De categorieën zijn: 

 What's Up (Kleine plekken voor 5 tot 10 jongeren die bij elkaar komen en bijpraten. 

Slechts enkele voorzieningen als bankjes e.d.); 

 Stay Around (Iets grotere plekken voor 10 tot 40 jongeren waar jongeren afspreken en 

activiteiten kunnen ontplooien. Voorbeelden: trapveldje, basketbalveldje); 

 No Problem (Grotere plekken op afstand van de bebouwing om overlast voor 

omwonenden te beperken. Vaak grotere voorzieningen aanwezig. Voorbeelden: 

overkapping, skatebaan, verharding). 

 

De adviesnota is gekoppeld aan de uitvoering van het speelbeleidsplan. Per wijk wordt bij de 

realisatie van het speelbeleidsplan gestreefd naar de realisatie van minimaal één 'No 

problem' plek en wordt bij de inrichting van overige speelplekken gestreefd deze te laten 

voldoen aan een 'What's up' of 'Stay Around' voorziening. 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen zal worden gestreefd naar zo veel mogelijk 

flexibiliteit om bij een verzoek van de jongeren over te kunnen gaan tot realisatie van een 

informele ontmoetingsplek. 

Bij de adviesnota is een kaart gevoegd met een advies over locaties voor informele 

ontmoetingsplekken. Bij verzoeken vanuit de jongeren dient deze kaart als uitgangspunt 

voor het zoeken naar een geschikte locatie. 

Conclusie 

Algemeen gesproken levert het bestemmingsplan 'Partiële herziening geluidzone 

industrielawaai Bergweide'', afhankelijk van de omvang van de locatie en de voorzieningen, 

geen problemen op voor het realiseren van kleinere  ontmoetingsplekken en 

speelvoorzieningen, ook voor jongeren (What's Up of Stay Around). Om tot een goede 

locatie te komen voor een 'No Problem' plek, waarbij ook op zorgvuldige wijze met de 

belangen van omwonenden, de jongeren zelf en andere belanghebbenden rekening kan 

worden gehouden, zijn mogelijkheden opgenomen binnen de planregels 'Groen', 'Verkeer' 

en 'Verkeer en verblijf' van het bestemmingsplan. 
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3.4.11  Woonvisie 2008+ 

Op 25 maart 2009 is de Woonvisie 2008+ vastgesteld door de gemeenteraad.  De visie op 

wonen bestaat uit vier uitgangspunten:  

1. Voldoende woningen, van goede kwaliteit  

2. Een ongedeelde samenleving, op wijkniveau  

3. Keuzevrijheid voor alle inwoners  

4. Aanjagen van de doorstroming, beperken van de scheefheid  

 

Deze vier uitgangspunten vormen de basis voor verdere uitwerking van het woonbeleid. 

Conclusie 

Hoewel dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, biedt het wel 

ruimte om aan de uitgangspunten uit de Woonvisie 2008+ tegemoet te komen. 

Het bestemmingsplan biedt ruimere uitbreidingsmogelijkheden bij woningen dan voorheen. 

Op deze wijze kunnen bewoners een deel van hun woonwensen realiseren , waardoor meer 

keuzevrijheid ontstaat en de kwaliteit van de woningen erop vooruit gaat. Tevens is er een 

afwijking opgenomen die het mogelijk maakt bestaande woningen om te zetten in 

zorgwoningen. Op deze wijze is het mogelijk de woningen aan te passen voor senioren en 

andere hulpbehoevenden. Ook dit draagt bij aan het bevorderen van de keuzevrijheid en 

zorgt voor een ongedeelde samenleving op wijkniveau. 

 

3.4.12  Groenbeleidsplan (2007) 

Het groenbeleidsplan (april 2007) geeft richtlijnen voor de inrichting en het beheer van 

openbaar groen, inclusief bomen en waterpartijen. De gemeente Deventer ligt op de grens 

van het rivierenlandschap van de IJssel en het Sallandse dekzandlandschap. Deze ligging 

zorgt voor een enorme biodiversiteit. Allerlei dieren en (zeldzame) planten vinden hun weg in 

en om de stad. Het Groenbeleidsplan zorgt ervoor dat deze kenmerken en haar biodiversiteit 

behouden  blijven en waar mogelijk versterkt worden.  

Om in de komende jaren verantwoorde keuzes te kunnen maken is in het groenbeleidsplan 

een visie op het groen (wat willen we bereiken) verwoord en zijn concrete ambities 

gedefinieerd. 

De groenvisie is: "De gemeente Deventer streeft naar een gevarieerd aanbod van 

betekenisvol en aantrekkelijk groen. Ze doet dit door in te spelen op de verschillen in ligging, 

omvang, functie, historische betekenis en gebruikswensen. Dit leidt tot omgevingsbewust 

ontwerpen en vervolgens tot ontwerpbewust beheren". 

De ambities uit het Groenbeleidsplan zijn: 

 ruimte voor groen in en om de stad; 

 aandacht voor de toegankelijkheid, gebruik en beleving van het groen; 

 duurzaamheid in inrichting, beheer en onderhoud van het groen; 

 inspringen op nieuwe stedelijke ontwikkelingen; 

 een handleiding bieden voor de praktische invoering van de groenvisie in de praktijk. 
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In het voorliggende overwegend beheersgerichte bestemmingsplan Partiële herziening 

geluidzone industrielawaar Bergweide wordt de huidige situatie min of meer vastgelegd. De 

groenstructuur wijzigt door vaststelling van dit bestemmingsplan niet ingrijpend. Door de 

kleinere openbare groengebieden op te nemen in de verkeersbestemming kan beter 

ingespeeld worden op de beheersbaarheid, de beleving en het gebruiksgemak van het 

groen. Bestaande (grotere) groengebieden, zoals het Godebaldpark en het gebied rondom 

de begraafplaats worden op een dusdanige wijze bestemd dat ze worden beschermd tegen 

ongewenste ontwikkelingen. De bomen in het plangebied worden beschermd via het 

kapvergunningstelsel uit de Bomenverordening.  

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het bestemmingsplan voldoende ruimte biedt aan te 

realisatie van de doelstellingen in het Groenbeleidsplan. 

3.4.13  Bomenbeleidsplan 2007 – 2017 

Het speerpunt van het bomenbeleid is het inzetten op een duurzame bomenstructuur. Dit 

door het uitvoeren van kwaliteitsbeheer van de bestaande bomenstructuur en het inrichten 

van optimale groeiplaatsen voor nieuwe bomenstructuren. De juiste boom op de juiste plaats 

is hierbij van groot belang. Voor het in stand houden van de karakteristieke lanen wordt 

laanboomverjonging toegepast. 

De ruimtelijke kwaliteiten van de bomenstructuur zijn in het groenbeleidsplan op hoofdlijnen 

aangegeven. In het bomenbeleidsplan is deze ruimtelijke ambitie concreet uitgewerkt en 

toegespitst op bomen in de hoofdstructuur, woon- en werkgebieden, op bijzondere plaatsen 

in de stad en in het buitengebied. 

Het tweede belangrijke speerpunt van het bomenbeleid is het behouden, beschermen en 

zorgvuldig beheren van Monumentale bomen. Deze bomen zijn geïnventariseerd zowel 

gemeentelijke als particuliere bomen. De bomen zijn vastgelegd op de lijst Bijzonder 

Beschermwaardige Bomen.  

De nieuwe bomenverordening moet nog formeel worden vastgesteld. Met het vaststellen 

van deze verordening wordt ook de lijst Bijzonder Beschermwaardige Bomen en de 

subsidieregeling voor particulieren voor onderhoud aan Bijzonder Beschermwaardige 

Bomen vastgesteld.  

Conclusie 

De bescherming van de bomen verloopt via een apart spoor. In voorliggend 

bestemmingsplan is het bestaande groen opgenomen in een passende bestemming, die de 

bestaande groenstructuren beschermt. 
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3.4.14  Beleidsnota Beroep en bedrijf aan huis (2007) 

De beleidsnota 'Beroep en Bedrijf' aan huis biedt duidelijkheid over wanneer het wel en 

wanneer het niet mogelijk is een bedrijf of beroep aan huis te hebben. Het uitoefenen van 

beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten thuis kan een positieve uitstraling hebben op de 

woonomgeving; het kan de wijk of buurt verlevendigen. In sommige gevallen kan het echter 

ook ongewenste situaties met zich meebrengen. Zo kan een bepaalde activiteit bijvoorbeeld 

een ongewenste verkeersaantrekkende werking hebben of voor anderen overlast met zich 

mee brengen. Onderstaande criteria zijn ter voorkoming van deze ongewenste situaties. 

Een beroep of bedrijf aan huis is toegestaan indien: 

 het ondergeschikt is aan de woonfunctie: max. 35 % van het vloeroppervlak van de 

woning mag worden gebruikt tot een maximum van 50 m
2
; 

 er mag geen onevenredige hinder en overlast worden veroorzaakt; 

 de persoon die de activiteit uitoefent moet tevens bewoner van het huis zijn; 

 er mag geen horeca, detailhandel of groothandel plaatsvinden; 

 uitsluitend categorie 1 bedrijven (volgens VNG-brochure "bedrijf en milieuzonering") zijn 

toegestaan; 

 er mag geen duidelijk waarneembare nadelige invloed zijn op de verkeerssituatie. 

 

In afwijking van het verbod op horeca mag binnen de woonbestemming onder bepaalde 

voorwaarden wel een Bed & Breakfast voorziening worden gerealiseerd. Naast 

bovenstaande criteria geldt dat er sprake moet zijn van een toeristisch-recreatieve 

overnachtingsmogelijkheid, waarbij het zelfstandig functioneren als wooneenheid dient te 

worden uitgesloten, het authentieke uiterlijke of de verschijningsvorm van de woningen dient 

te worden gehandhaafd en het maximaal aantal bedden ten dienste van de 

toeristisch-recreatieve overnachtingsmogelijkheid is 4. 

Conclusie 

In voorliggend bestemmingsplan is sprake van een woonbestemming die gebruik maakt van 

de mogelijkheid om een beroep of bedrijf aan huis te hebben. Onderhavig bestemmingsplan 

sluit hiermee aan op het beleid uit bovengenoemde nota. 

3.4.15  Welstandsnota gemeente Deventer (2004) 

De herziening van de Woningwet, die op 1 januari 2003 in werking is getreden, heeft 

ondermeer als doel het inzichtelijk maken van de beoordeling van de aanvragen voor 

bouwplannen door de welstandscommissie. Sinds 1 juli 2004 is het niet meer mogelijk, 

zonder vooraf bekend gemaakte criteria, welstandseisen aan bouwplannen te stellen. De 

gemeente Deventer heeft deze criteria vastgelegd in de Welstandsnota gemeente Deventer. 

De nota is een beheers- en verbeteringsinstrument voor de uiterlijke verschijningsvorm in 

bestaande gebieden. Er is onderscheid in vier soorten criteria: de algemene 

welstandscriteria, de gebiedscriteria, de criteria voor bepaalde typen bouwwerken en de 

objectcriteria. Hoe er naar de plannen gekeken wordt hangt af van de waarde die aan het 

gebied, gebouw of object wordt gehecht. De gemeente hanteert hierin een viertal niveaus, 

namelijk: 

 niveau 1, bijzondere toetsing: de gemeente wil de bijzondere kwaliteiten van het gebied 

behouden en/of verbeteren, ofwel een gebied met een bijzondere kwaliteit realiseren; 



  vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening geluidzone industrielawaai Bergweide 

  

  31  

 niveau 2, reguliere toetsing: deze toetsing beoogt handhaving en continuering van de 

huidige kwaliteit van het gebied; 

 niveau 3, soepele toetsing: deze toetsing beoogt de basiskwaliteit van het gebied te 

behouden; 

 niveau 4, welstandsvrij: er worden geen eisen gesteld. 

 

Gezien de grote van het plangebied wordt er niet specifiek ingegaan op de verschillende 

welstandsniveas per gebied.  

Conclusie 

Dit bestemmingsplan in consoliderend van aard. Met het welstandsbeleid dient met name bij 

nieuwe ontwikkelingen in het onderhavige plangebied rekening te worden gehouden. 
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Hoofdstuk 4  Randvoorwaarden 

4.1  Archeologie / cultuurhistorie en monumenten 

4.1.1  Archeologie 

Om de archeologische waardevolle gebieden veilig te stellen, zijn er dubbelbestemmingen in 

het plangebied opgenomen ten aanzien van het bouwen voor de met deze bestemming 

samenvallende bestemmingen. Bouwen is uitsluitend toegestaan indien uit onderzoek blijkt 

dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn of dat de waarden voldoende worden 

veiliggesteld. Daarnaast geldt er een aanlegvergunning voor het uitvoeren van bepaalde 

werken of werkzaamheden. 

De regeling is niet van toepassing op bestaande bouwwerken voor zover ingeval van 

herbouw gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundamenten. In alle overige gevallen 

geldt per archeologische dubbelbestemming een specifieke regeling. Deze regeling is van 

toepassing op het oprichten van nieuwe bebouwing groter dan een bepaald oppervlak en 

lager dan een bepaalde diepte. Een aanlegvergunning is niet noodzakelijk voor werken en 

werkzaamheden die betrekking hebben op normaal beheer en onderhoud overeenkomstig 

de toegekende bestemming. 

4.1.2  Nieuwe ontwikkelingen 

Wanneer in een bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, moet 

worden onderzocht of deze ontwikkelingen geen negatieve invloed hebben op eventuele 

archeologische waarden ter plaatste. 

4.2  Milieu-aspecten 

Het onderhavige bestemmingsplan is, ondanks het conserverende karakter, getoetst voor 

wat betreft de uitvoerbaarheid. Ten behoeve van dit bestemmingsplan zijn de volgende 

milieukundige aspecten van belang, te weten:  

 bedrijven en milieuzonering; 

 geluid; 

 bodemkwaliteit; 

 luchtkwaliteit; 

 risico/veiligheid; 

 ecologie; 

 duurzaamheid. 
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4.2.1  Bedrijven en milieuzonering 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit 

van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door 

milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende 

ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en 

milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 

doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en 

milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de 

milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen: 

 het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en 

andere gevoelige functies; 

 het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam 

onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

 

In het plangebied zijn geen bedrijfsbestemmingen aanwezig. Om deze reden wordt hier niet 

verder op ingegaan. 

4.2.2  Geluid 

Het aspect geluid is in paragraaf 2.3: Akoestisch onderzoek behandeld. Daarom wordt dit 

niet hier niet nader behandeld. 

4.2.3  Bodem 

Bij nieuwe ontwikkelingen is minimaal een historisch onderzoek nodig. Indien een locatie 

van functie wijzigt en ter plaatse een voor bodemverontreiniging verdachte activiteit is 

uitgevoerd, is een bodemonderzoek conform de NEN-5740 nodig. Uit het onderzoek blijkt of 

de locatie geschikt is voor het toekomstige gebruik of aanvullende bodemwerkzaamheden 

(onderzoek en/of sanering) nodig zijn. Voorafgaand aan nieuwbouw kan in het kader van het 

Bouwbesluit nodig zijn om een onderzoek conform de NEN-5740 uit te voeren. 

4.2.4  Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is titel 5.2: luchtkwaliteitseisen van de gewijzigde Wet milieubeheer 

(de 'Wet luchtkwaliteit') in werking getreden (Stb. 2007, 414). De regelgeving is uitgewerkt in 

de onderliggende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en ministeriele regelingen. 

Het 'Besluit luchtkwaliteit 2005' , de Regeling Saldering luchtkwaliteit, het Meet- en 

rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit 2005 en de Meetregeling luchtkwaliteit zijn 

hiermee vervangen.  

Langs de wegen in Nederland vinden geen overschrijdingen plaats van de richtwaarden en 

grenswaarden van de zware metalen (lood, arseen, cadmium en nikkel) en ozon. Om deze 

reden zijn deze stoffen niet opgenomen in de rekenmodellen. 

Te beschouwen grenswaarden met betrekking tot luchtkwaliteit 
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Voor de stoffen NO2 en PM10 zijn in de Wet luchtkwaliteit grenswaarden gesteld voor de 

jaargemiddeldeconcentratie van 40 µg/m
3
. Daarnaast geldt een grenswaarde van de 

uurgemiddelde concentratie voor NO2 van 200 µg/m
3
 die maximaal 18 keer per jaar mag 

worden overschreden en een grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie voor 

PM10 (50 µg/m
3
) die maximaal 35 dagen per jaar mag worden overschreden.  

Voor de toetsing van het plan aan de luchtkwaliteitsnormen zijn in de praktijk de volgende 

normen van toepassing: 

 jaargemiddelde concentratie NO2 (40 µg/m
3
); 

 jaargemiddelde concentratie PM10 (40 µg/m
3
); 

 plandrempel jaargemiddelde concentratie NO2 (44 µg/m
3
); 

 aantal dagen overschrijding van de grenswaarde van de 24-uursgemiddelde 

concentratie PM10 van 50 µg/m
3
 (maximaal 35 dagen per jaar). 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Bij planvorming voor nieuwe ontwikkelingen dient te worden onderzocht of deze 

ontwikkelingen nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit kunnen hebben. Hierbij kan gedacht 

worden aan ontwikkelingen/activiteiten met een extra verkeersaantrekkende werking. 

Gezien het feit dat het hier om een conserverend bestemmingsplan gaat wordt dit onderdeel 

verder niet behandeld. 

4.2.5  Externe veiligheid 

In onderstaande paragraaf wordt ingegaan op de externe veiligheid binnen het plangebied. 

Aangezien er sprake is van een conserverend bestemmingsplanwordt het niet nodig geacht 

om risicoberekeningen uit te voeren. 

Binnen het plangebied bevinden zich vier risicobronnen. Het betreft een 

hogedrukaardgasbuisleiding direct langs het Overijssels kanaal, de N348 en de A1 waarover 

gevaarlijke stoffen worden vervoerd en de spoorlijnen Deventer – Zutphen en Deventer – 

Oldenzaal waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Voor alle drie de risicobronnen 

moet de “verantwoordingsplicht externe veiligheid” worden uitgevoerd. Daarbij wordt advies 

gevraagd aan de regionale brandweer betreffende de aspecten bereikbaarheid, 

bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.  

Omdat geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen vormt de externe veiligheid geen 

belemmering in het bestemmingsplan. Bij nieuwe ontwikkelingen zal altijd het aspect externe 

veiligheid opnieuw beoordeeld moeten worden. 

4.2.6  Ecologie 

Vanuit het oogpunt van natuurwetgeving is een aantal wettelijke regelingen relevant in het 

kader van dit bestemmingsplan. Het gebied is niet gelegen binnen de begrenzing van een 

Speciale Beschermingszone in het kader van de Vogel- en /of Habitatrichtlijn. Ook is het 

plangebied niet gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur of een beschermd 

natuurmonument (Natuurbeschermingswet). Net buiten het plangebied is aan de noordzijde 

de Zandwetering gelegen.  
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Van toepassing is wel de sinds 1 april 2002 van kracht zijnde Flora- en faunawet. Deze wet 

voorziet in de bescherming van planten en dieren in heel Nederland. Onbekend is welke 

beschermde dier- en plantensoorten momenteel voorkomen in het plangebied. Gezien het 

overwegend bebouwde karakter van het plangebied zullen de natuurwaarden beperkt zijn. 

Uitzondering hierop vormen mogelijk de aanwezigheid van vleermuizen en de dier- en 

plantensoorten die voorkomen in groene deelgebieden. 

In het plangebied van 'Partiële herziening geluidzone industrielawaai Bergweide' vinden 

geen nieuwe ontwikkelingen plaats. Daarom hoeft er in het bestemmingsplan geen extra 

aandacht aan ecologie te worden besteed. 

4.2.7  Duurzaamheid 

Duurzaamheidthema's zoals energie- en waterbesparing, aandacht voor langzaam verkeer 

en groenvoorzieningen, zuinig grondstoffengebruik, efficiënt ruimtegebruik en duurzaam 

bouwen, zullen met name bij nieuwbouwplannen en herinrichting een belangrijke plaats 

toegekend krijgen.  

Ontwikkeling van duurzaamheid past in de ontwikkeling die het duurzaamheids denken nu 

ook landelijk doormaakt en waarbij ook steeds meer het eisen als negatieve prikkel omgezet 

wordt in een positieve benadering in de vorm van wijzen op de kwaliteit van het gebouw, op 

(woon-)comfort, het binnenmilieu in het algemeen, op gezond wonen en leven. In het 

Milieubeleidsplan 2003-2008 presenteert de gemeente Deventer haar ambitie op het gebied 

van duurzaam bouwen en energiebeleid.  

Het thema duurzaamheid heeft met name betrekking op nieuwe ontwikkelingen. Aangezien 

in het plangebied 'Partiële herziening geluidzone industrielawaai Bergweide' geen 

ontwikkelingen plaatsvinden, hoeft er in het bestemmingsplan geen extra aandacht aan 

duurzaamheid te worden besteed. 

4.3  Leidingen en kabels 

Er bevinden zich in en nabij het plangebied wel ondergrondse en bovengrondse leidingen. 

Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker transport en ter beperking van gevaar voor 

personen en goederen in de directe omgeving is het van belang minimale (bouw)afstanden 

in acht te nemen. Om deze afstanden veilig te stellen zijn dubbelbestemmingen voor de 

betreffende leidingen opgenomen. In dit bestemmingplan gaat het om een 

hoogspanningsleiding. 

4.4  Waterhuishouding 

 

Zoals in § 3.2.3 is aangegeven is sinds 1 november 2003 de watertoets wettelijk verplicht 

voor plannen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. Ruimtelijke plannen en besluiten 

kunnen gevolgen hebben op de waterhuishouding. Vorbeelden hiervan zijn een 

achteruitgaande waterkwaliteit, verdroging van natuurgebieden, etc. De watertoets heeft als 

doel deze negatieve effecten te voorkomen en mogelijke kansen voor het watersysteem te 

benutten. Bij de watertoets gaat het om het van meet af aan meenemen van water bij 

ruimtelijke plannen en besluiten. 
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Het plangebied bestrijkt een vrij groot gebied met verschillende waterhuishoudkundige 

omstandigheden. In deze paragraraaf wordt hier niet verder bij stil gestaan. In het 

voorliggende bestemmingsplan worden namelijk geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk 

gemaakt. 

4.5  Verkeer en parkeren 

In het algemeen kan gesteld worden dat bij de nieuwbouw van bouwwerken de 

parkeernormen uit de gemeentelijke Bouwverordening van toepassing zijn.  

4.6  Sociale veiligheid 

Naast een aantrekkelijke en aanpasbare woonomgeving zal de woonomgeving vooral ook 

(sociaal) veilig in het gebruik moeten zijn. Het gaat er om dat mensen zich veilig voelen en 

dat zoveel mogelijk daadwerkelijk zijn. Factoren die kunnen bijdragen aan (het gevoel van) 

meer veiligheid zijn: informeel toezicht op de openbare ruimte, persoonlijke controle over de 

('eigen') omgeving en het imago van het (totale) gebied. Toegespitst op het plangebied 

betekent dit, dat door inrichting en beheer van de openbare ruimte een goede sociale 

controle mogelijk dient te zijn. Een aantal aspecten waarbij de sociale veiligheid bijzondere 

aandacht vraagt, is: 

 stedenbouwkundige inrichting: daarbij gaat het ondermeer om de relatie openbaar-privé, 

menging tuin- en straatgericht wonen, overzichtelijkheid van stratenpatronen, 

parkeervoorzieningen en openbare verlichting; 

 vrijliggende groenvoorzieningen: vooral de waarborging van overzichtelijkheid; 

 langzaam-verkeerroutes: primaire routes moeten bij voorkeur 'begeleid' worden door 

woonbebouwing; 

 buurtbeheer: optredende gebreken als gevolg van dagelijks gebruik adequaat en snel 

herstellen; 

 jeugdopvang: creëren van adequate speel- en ontmoetingsplekken. 

 

Bij raadsbesluit d.d. 1 juli 2000 is besloten dat bij de uitvoering van bouwplannen de 

normeringen genoemd in het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen als basis worden 

gehanteerd. Deze normeringen houden in dat naast extra eisen op woningniveau bovenop 

de eisen in het bouwbesluit, eisen worden gesteld aan een woongebouw/wooncomplex en 

aan de openbare ruimte. De mogelijkheden van het kunnen uitoefenen van sociale controle 

spelen hierbij een cruciale rol.  
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Hoofdstuk 5  Planopzet en juridische aspecten 

5.1  Inleiding 

Dit bestemmingsplan is grotendeels beheersgericht. Dat wil zeggen dat de aanwezige 

functies en aanwezige bebouwing worden bestemd zoals deze nu zijn. Dit houdt echter niet 

in dat de bestaande ruimtelijke situatie voor het plangebied van dit bestemmingsplan voor de 

aankomende tien jaren wordt bevroren. Onnodige starheid van het plan moet voorkomen 

worden. Kleinschalige ontwikkelingen en veranderingen binnen de bestaande functie zijn in 

meerdere of mindere mate wel mogelijk.  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de plansystematiek. Allereerst wordt de overgang van het 

analoge, 'papieren' bestemmingsplan naar een digitaal bestemmingsplan behandeld. 

Vervolgens wordt de standaardisering van de bestemmingsplannen toegelicht. In § 5.3 wordt 

ingegaan op de opzet van dit bestemmingsplan. Tenslotte wordt in § 5.4 aandacht gegeven 

aan de handhaving van de bestemmingsplanregels. 

5.2  RO Standaarden 2008 

Overgang van analoog naar digitaal 

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening deels inwerking getreden (Wro). In het 

oorspronkelijke wetsvoorstel is namelijk ook de verplichting opgenomen om ruimtelijke 

plannen en besluiten te digitaliseren. Het deel dat betrekking heeft op het digitaal opstellen 

en waarmerken van bestemmingsplannen is niet direct in werking getreden. Deze 

digitaliseringsverplichting geldt per 1 januari 2010. Dit betekent dat bestemmingsplannen 

(mits ze als ontwerp-bestemmingsplan ter inzage zijn gelegd) alleen in digitale vorm 

rechtskracht kunnen krijgen. De papieren versie betreft slechts een verbeelding van de 

digitale versie. Dit bestemmingsplan is daarom digitaal en IMRO-gecodeerd opgesteld, 

zodat het is voorbereid om digitaal te worden vastgesteld en gepubliceerd.   

 

Standaardisering 

Tevens is op 1 januari 2010 de Standaard voor vergelijkbare bestemmingsplannen 2008 

(SVBP2008)  in werking treden. Deze standaardiseringregels hebben nadrukkelijk geen 

betrekking op de inhoud van de bestemmingsplannen, maar op de uiterlijke 

verschijningsvorm in zowel digitale als analoge vorm. Hierbij kan gedacht worden aan 

standaardregels voor benamingen, kleuren en verschijningsvorm van bestemmingen of 

aanduidingen, de opbouw van de planregels en legenda, regels m.b.t. de digitale en analoge 

verbeelding, etc. In dit bestemmingsplan zijn deze nieuwe regels doorgevoerd. 
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5.3  Planopzet 

5.3.1  Algemeen 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De 

verbeelding en de planregels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het 

bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien 

en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangegeven. Aan deze 

bestemmingen zijn bouwregels en planregels betreffende het gebruik gekoppeld. 

De toelichting heeft geen juridische betekenis, maar vormt niettemin een belangrijk 

onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de 

beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het 

bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor 

een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.  

De planregels van het bestemmingsplan zijn ondergebracht in vier hoofdstukken:  

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels beogen een eenduidige interpretatie en 

toepassing van de overige, meer inhoudelijke regels en van de verbeelding te waarborgen. 

Hoofdstuk 2 bevat de planregels in verband met de bestemmingsbepalingen. Per op de 

verbeelding aangegeven bestemming bevat dit hoofdstuk planregels, welke specifiek voor 

die bestemming gelden. 

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Hierbij gaat het om planregels die op nagenoeg alle 

bestemmingen betrekking hebben en die vooral om praktische redenen zijn ondergebracht 

in dit hoofdstuk, alsmede een aantal specifieke planregels, waaronder een 

anti-dubbeltelbepaling en procedureregels. 

Tenslotte bevat hoofdstuk 4 de overgangs- en slotregels. Deze planregels bevatten onder 

meer het overgangsrecht en de titel. 

5.3.2  Hoofdstuk 1: Inleidende regels 

De artikelen 1 en 2 bevatten begripsomschrijvingen respectievelijk planregels omtrent de 

wijze van meten. Het voert te ver om hier uitgebreid bij alle begrippen stil te staan, maar wel 

verdienen enkele voor de dagelijkse gebruikspraktijk belangrijke begrippen aandacht. Het 

betreft hier met name de begrippen bestemmingsvlak, bouwvlak en bouwperceel. Tevens 

wordt ingegaan op de definitie van woning.  

Bestemmingsvlak  

Een bestemmingsvlak is een op de verbeelding aangegeven vlak met eenzelfde 

bestemming. De bij een bestemming behorende planregels gelden afzonderlijk voor elk 

bestemmingsvlak met die bestemming.  
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Bouwvlak  

In een aantal bestemmingsvlakken is op de analoge en digitale verbeelding een bouwvlak 

aangegeven. Een bouwvlak is een op de analoge en digitale verbeelding aangegeven vlak, 

waarmee de gronden zijn aangeduid waarop gebouwen zijn toegestaan. Hoofdregel is dat 

buiten het bouwvlak geen gebouwen mogen worden opgericht, doch uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Bouwperceel  

Het bouwperceel is niet op de analoge en digitale verbeelding aangegeven. In artikel 1 van 

de planregels wordt bouwperceel omschreven als een aaneengesloten stuk grond, waarop 

krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten. In feite 

gaat het daarbij om het stuk grond dat bij de beoordeling van een bouwvergunningaanvraag 

moet worden aangemerkt als behorende bij het gevraagde bouwwerk. De visuele uitstraling 

van dat ene bouwperceel en het als één eenheid functioneren van dat bouwperceel is dan 

van belang. Een bouwperceel is altijd gelegen binnen een of meer bestemmingsvlakken, 

maar de begrenzing van een bouwperceel hoeft niet samen te vallen met de begrenzing van 

een bestemmingsvlak. Bouwvlakken geven aan waar binnen een bouwperceel gebouwen 

mogen worden gebouwd. Op het bouwperceel voor zover gelegen buiten het bouwvlak, 

mogen echter ook worden gebouwd, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 

bouwvergunningvrije bouwwerken. 

Hiervoor is aangegeven dat de begrenzing van een bouwperceel niet hoeft samen te vallen 

met de begrenzing van een bestemmingsvlak. Met name in de woonbestemmingen komen 

meerdere bouwpercelen binnen één of meer bestemmingsvlakken voor. De grenzen van de 

bouwpercelen worden in de regel gevormd door de begrenzing van het erf. Waar die 

begrenzing tevens de eigendomsgrens is - en dit is vrijwel altijd het geval - vallen de 

grenzen van het bouwperceel samen met die van het kadastrale perceel. De loop van 

kadastrale grenzen kan veranderen door, bijvoorbeeld, aan- of verkoop van grond. Dan 

verandert ook de grens van het bouwperceel. Een stuk grond kan nu nog niet bij een 

bouwperceel horen en over een tijdje wel. Via de anti-dubbeltelbepaling in dit 

bestemmingsplan wordt voorkomen dat één stuk grond tweemaal meegeteld wordt bij de 

behandeling van bouwvergunningaanvragen. 

Woning 

Een woning is gedefinieerd als 'een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de 

huisvesting van personen'. Deze definitie wordt gehanteerd omdat steeds meer 

verschillende vormen van samenleven in een woning plaatsvinden die niet behoren tot het 

traditionele (al dan niet één persoons-) huishouden. Hierbij kan gedacht worden aan 

woongroepen, begeleid zelfstandig wonen, kamerbewoning e.d. 

5.3.3  Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels 

Algemeen 

De planregels komen, voor een groot deel van het plangebied, overeen met het huidig 

gebruik van de grond en van de bebouwing. Ook sluiten de bouwregels grotendeels aan bij 

de bestaande bebouwing. Dit impliceert dat er voor een groot deel van het plangebied het 

behoud van de huidige situatie als uitgangspunt geldt. 

De planregels bij de bestemmingen hebben voor elke bestemming dezelfde opbouw met 

achtereenvolgens, voor zover van toepassing, de volgende leden: 
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 Bestemmingsomschrijving;  

 Bouwregels; 

 Nadere eisen; 

 Afwijken van de bouwregels; 

 Specifieke gebruiksregels; 

 Afwijken van de gebruiksregels; 

 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden; 

 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk; 

 Wijzigingsbevoegdheid. 

 

Enkelbestemmingen 

Hierna volgt een korte toelichting en beschrijving van de verschillende bestemmingen in dit 

bestemmingsplan per hoofdgroep. 

 

Bestemming Agrarisch - Kwekerij: Artikel 3 

In het plangebied is één kwekerij gevestigd, namelijk aan de Snippelingsdijk. De locatie is 

bestemd als Agrarisch - Kwekerij. Op de locatie is een dienstwoning toegestaan. 

 

Bestemming Agrarisch met waarden - Natuur en Landschapswaarden: Artikel 4 

Binnen de bestemmingsomschrijving wordt aangegeven welke productietakken rechtstreeks 

zijn toegestaan. In de huidige situatie komt het echter voor dat bedrijven een andere 

agrarische functie uitoefenen dan datgene wat in de betreffende zone is toegestaan. Deze 

bedrijven worden voorzien van een specifieke functieaanduiding. 

Voor de aanwezige agrarische bedrijven zijn bouwvlakken opgenomen. Binnen het 

toegekende bouwvlak dienen de bedrijfsgebouwen, de bedrijfswoning, de bijgebouwen en 

de bouwwerken, geen gebouwen zijnde (met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen), 

te worden gesitueerd. Dit betekent dat ook mestopslag, paardenbakken, sleufsilo's, 

kuilplaten en teeltondersteunende voorzieningen binnen het bouwvlak worden gesitueerd. 

Gezien de beperkte natuur- en landschapswaarden zijn alleen in de zone Agrarisch 

kuilvoerplaten, sleufsilo's, mestplaten en mestzakken, lage permanente en hoge tijdelijke 

teeltondersteunende voorzieningen ook buiten het bouwvlak (mits aansluitend aan het 

bouwvlak) rechtstreeks toegestaan. . 

 

Bestemming Groen: Artikel 5 

Het in het plangebied voorkomende (openbaar) groen dat behoort tot de 

groenhoofdstructuur is als zodanig bestemd. Binnen deze bestemming zijn gebouwen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan.   

Binnen deze bestemming zijn speelvoorzieningen toegestaan, waaronder (jeugd- en 

jongeren)ontmoetingsplaatsen zijn begrepen. Om snel in te kunnen spelen op de behoefte 

om dergelijke voorzieningen te realiseren zijn ze bij recht binnen deze bestemming 

toegestaan. Hierbij geldt een maximale hoogte van 4 m en maximale oppervlakte per 

bouwwerk van 15 m
2
. Tevens is via een afwijking de mogelijkheid opgenomen dat 

ondergeschikte gebouwen mogen worden gebouwd ten behoeve van nutsvoorzieningen, 
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zoals trafohuisje, abri's, telefooncellen, kabelkasten en gemaalgebouwtjes. Tenslotte mogen 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd, mits via een omgevingsvergunning is afgeweken van 

de gebruiksregels. 

 

Bestemming Maatschappelijk: Artikel 6 

In het plangebied komt een aantal maatschappelijke functies voor, zoals basisscholen, 

sociaal-culturele, medische en religieuze voorzieningen. Deze voorzieningen hebben de 

bestemming 'Maatschappelijk' gekregen. De verschillende functies zijn inwisselbaar 

toegestaan.  

 

Bestemming Verkeer:Artikel 7 /  Verkeer - Railverkeer: Artikel 8  /  Verkeer - 

Verblijfsgebied: Artikel 9  

De in het plangebied voorkomende wegen, straten en paden zijn als zodanig bestemd. 

Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen doorgaande c.q. ontsluitende wegen en 

woonstraten. De eerste categorie kent de bestemming Verkeer en de tweede categorie de 

bestemming Verkeer - Verkeer en verblijfsgebied. Binnen de bestemming Verkeer vallen 

naast de hoofdwegen ook groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, 

speelvoorzieningen, verblijfsvoorzieningen, kunstwerken en water. Binnen de bestemming 

Verkeer - Verkeer en verblijfsgebied vallen naast de woonstraten ook groenvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen, verblijfsvoorzieningen 

(waaronder pleinen), kunstwerken en water. Net als in de bestemming Groen zijn 

speelvoorzieningen toegestaan, waaronder (jeugd- en jongeren)ontmoetingsplaatsen. 

Tevens is via een afwijking van de bouwregels de mogelijkheid opgenomen dat 

ondergeschikte gebouwen mogen worden gebouwd ten behoeve van nutsvoorzieningen, 

zoals trafohuisje, abri's, telefooncellen, kabelkasten en gemaalgebouwtjes. Voor de 

bestaande spoorweg is de bestemming Verkeer - Railverkeer opgenomen. 

 

Bestemming Water: Artikel 10 

De bestemming Water is toegekend aan alle hoofdwatergangen in het plangebied. Andere in 

het plangebied aanwezige watergangen zijn niet apart bestemd. 

 

Bestemming Wonen: Artikel 11 

De grondgebonden woningen in het plangebied behoren tot de bestemming Wonen.  

Voor het gehele plangebied zijn dezelfde bouwregels opgenomen.  

De planregels bieden de mogelijkheid tot het uitoefenen van een beroeps- of bedrijfsactiviteit 

aan huis. Dit is een beroeps- of bedrijfsactiviteit die op kleine schaal in een woning en/of de 

daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate 

haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die 

in overeenstemming is met de woonfunctie ter plaatse. 

Tevens is de mogelijkheid opgenomen om af te wijken ten behoeve van het vestigen van 

een zorgwoning. Deze mogelijkheid is opgenomen om woonvormen mogelijk te maken die 

door de mate van zorg en ondersteuning die wordt geboden aan de bewoners niet meer 

kunnen worden geschaad onder zelfstandige bewoning, maar gezien de maatschappelijke 
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ontwikkelingen en hun geringe ruimtelijke impact wel aanvaardbaar zijn in de 

woonomgeving. Te denken valt aan gezinsvervangende tehuizen, vormen van begeleid 

wonen e.d.  Van belang is dat de bestemming in hoofdzaak is en blijft gericht op het wonen, 

waarbij de bewoners ondersteuning en begeleiding krijgen, omdat ze gezien hun beperking 

en/of jonge leeftijd niet geheel zelfstandig kunnen wonen.  

 

Bestemming Wonen - Garageboxen: Artikel 12 

De in het plangebied voorkomende garageboxen zijn als zodanig specifiek bestemd. De 

bouwhoogte van een garagebox mag maximaal 3 m bedragen, tenzij op de verbeelding 

anders is aangegeven.  

 

Bestemming Wonen - Gestapeld: Artikel 13 

De in het plangebied voorkomende woningen die in meerdere lagen zijn gebouwd, zijn 

bestemd als Wonen - Gestapeld.  

De maatvoering van een hoofdgebouw dient te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de 

betreffende planregels.  

Ook binnen deze bestemming is een beroep of bedrijf aan huis toegestaan en is de 

mogelijkheid opgenomen om af te wijken ten behoeve van het vestigen van een zorgwoning 

(zie de bestemming Wonen).  

 

Bestemming Wonen - Woonwagenstandplaats:  Artikel 14 

Deze bestemming is toegekend aan ... Op de verbeelding is aangegeven hoeveel 

standplaatsen maximaal per bouwvlak zijn toegestaan.  

 

Bestemming Tuin: Artikel 15  

 

Dubbelbestemmingen 

Dubbelbestemmingen zijn bestemmingen die over een of meerdere onderliggende 

bestemmingen 'heen vallen' en een heel specifiek (ruimtelijk) belang beogen te regelen. De 

regels van een dubbelbestemming gaan vóór die van de onderliggende bestemming(en). 

Reden voor deze voorrangsregel is, dat de toegekende dubbelbestemming een bijzonder 

belang vertegenwoordigt dat zo zwaarwegend is, dat andere ruimtelijke belangen daarvoor 

moeten wijken.  

Dubbelbestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding: Artikel 16 

De planologisch relevante leidingen zijn in deze dubbelbestemmingen als zodanig bestemd. 

Bouwen ten behoeve van samenvallende bestemmingen is alleen na afwijking van het 

bestemmingsplan toegestaan. Alvorens burgemeester en wethouders over een verzoek om 

afwijking beslissen, winnen zij schriftelijk advies in bij de desbetreffende leidingbeheerder. 

Ter bescherming van aanwezige leidingen is een aanlegvergunning opgenomen. 
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Dubbelbestemmming Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied: Artikel 17  

Om de archeologische waardevolle gebieden veilig te stellen, gelden er op deze gronden 

beperkingen ten aanzien van het bouwen voor de met deze bestemming samenvallende 

bestemmingen. Bouwen is uitsluitend toegestaan indien uit onderzoek blijkt dat er geen 

archeologische waarden aanwezig zijn of dat de waarden voldoende worden veiliggesteld. 

Daarnaast geldt er een aanlegvergunning voor het uitvoeren van bepaalde werken of 

werkzaamheden. 

De regeling is niet van toepassing op bestaande bouwwerken voor zover ingeval van 

herbouw gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundamenten. In alle overige gevallen 

geldt per archeologische dubbelbestemming een specifieke regeling. Deze regeling is van 

toepassing op het oprichten van nieuwe bebouwing groter dan een bepaald oppervlak en 

lager dan een bepaalde diepte. Een aanlegvergunning is niet noodzakelijk voor werken en 

werkzaamheden die betrekking hebben op normaal beheer en onderhoud overeenkomstig 

de toegekende bestemming. 

5.3.4  Hoofdstuk 3: Algemene regels 

De algemene regels omvatten een aantal algemene en aanvullende regels die van 

toepassing zijn op de gronden behorende bij het onderhavige plangebied. Vanwege het 

algemene karakter van deze planregels zijn deze opgenomen in dit algemene hoofdstuk. 

Artikel 19: Anti-dubbeltelregel 

Door wijziging in de begrenzing van het bouwperceel zouden regelingen die aan het 

bouwperceel zijn verbonden, kunnen worden ontdoken. De anti-dubbeltelregel verhindert 

dat. 

Artikel 20: Algemene bouwregels 

Het is wenselijk om de aanvullende werking van de gemeentelijke Bouwverordening te 

beperken tot een aantal specifieke onderwerpen. 

Artikel 21: Algemene gebruiksregels 

Deze bepaling bepaalt dat het verboden is de gronden te gebruiken in strijd met de gegeven 

bestemming. Deze bepaling is rechtstreeks overgenomen uit artikel 7.10 Wro. In de 

specifieke bestemmingen zijn als aanvulling hierop in bepaalde gevallen specifieke 

gebruiksregels opgenomen.  

Tevens is in dit artikel de algemene bepaling opgenomen voor het uitoefenen van een 

beroep of bedrijf aan huis. Dit is een beroeps- of bedrijfsactiviteit die op kleine schaal in een 

woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in 

overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een ruimtelijke 

uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie ter plaatse.  

Artikel 22: Algemene aanduidingsregels 

Dit artikel is opgenomen voor de aanwezige waterwingebieden en de milieuzoneringen. 

Ten aanzien van de waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden is voor de regelgeving 

aangesloten bij de vigerende plannen en de Omgevingsverordening Overijssel. Voor de 

waterwingebieden betekent dit dat er uitsluitend gebouwen ten dienste van de functie 

gebouwd mogen worden. Middels afwijking van het bestemmingsplan kan hiervan worden 

afgeweken. 
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Artikel 23: Algemene afwijkingsregels 

Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid af te wijken van de in het plan genoemde maten 

met maximaal 10% en om het profiel van wegen in geringe mate aan te passen. 

Artikel 24: Algemene wijzigingsregels 

Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid om overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 

van de Wet ruimtelijke ordening de situering en de vorm van de op de verbeelding 

aangegeven bestemmingsvlakken en bouwvlakken te wijzingen dan wel nieuwe 

bouwvlakken aan te geven.  

5.3.5  Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels 

Tenslotte zijn in het laatste hoofdstuk van de planregels de overgangs- en slotregels 

opgenomen. Ook deze regels hebben een algemeen karakter en zijn op het gehele 

plangebied van toepassing.  

Artikel 25: Overgangsrecht 

Deze bepaling regelt het regime van bebouwing en van gebruik van de grond dat strijdig is 

met het plan. Strijdigheid met het plan wordt voor zowel bebouwing als gebruik beoordeeld 

naar het moment waarop het plan in werking treedt. 

Artikel 26: Slotregel 

Hier staat de benaming van dit bestemmingsplan vermeld. 

5.4  Handhaving 

Het ontwikkelen van beleid en de vertaling daarvan in een bestemmingsplan heeft geen zin, 

indien na de vaststelling van het bestemmingsplan geen handhaving plaatsvindt. Daarom is 

het belangrijk om reeds ten tijde van het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te 

besteden aan de handhaafbaarheid van de voorgeschreven regels. Vier factoren zijn van 

wezenlijk belang voor een goed handhavingsbeleid. 

1. Voldoende kenbaarheid van het plan 

Een goed handhavingsbeleid begint bij de kenbaarheid van het bestemmingsplan bij 

degenen die het moeten naleven. De wet bevat enkele waarborgen ten aanzien van de te 

volgen procedure: deze heeft in de bestemmingsplanprocedure een aantal 

inspraakmomenten ingebouwd. 

2. Voldoende draagvlak voor het beleid en de regeling in het plan 

De inhoud van het bestemmingsplan kan slechts gehandhaafd worden, indien het beleid en 

de regeling in grote kring ondersteund worden door de gebruikers van het plangebied. 

Uiteraard kan niet iedereen zich vinden in elk onderdeel van het plan. Een algemene 

positieve benadering van het bestemmingsplan is echter wel wenselijk. 

3. Realistische en inzichtelijke regeling 

Een juridische regeling dient inzichtelijk en realistisch te zijn; dat wil zeggen niet onnodig 

beperkend of inflexibel. Bovendien moeten de regels goed controleerbaar zijn. De planregels 

moeten niet meer regelen dan noodzakelijk is. 

4. Actief handhavingsbeleid 

Er  moeten adequate maatregelen worden getroffen indien de planregels niet worden 
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nageleefd, met name als dit negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de 

(volks)gezondheid. 

Voornoemde onderwerpen zijn als uitgangspunt opgenomen en als richtlijn gehanteerd bij 

het opstellen van dit bestemmingsplan.  
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

6.1  Inleiding 

In artikel art. 3.1.6 lid 1, aanhef en onder f van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat 

onderzocht moet worden of een bestemmingsplan uitvoerbaar is. Allereerst wordt in § 6.2 

ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. Vervolgens wordt in 

§ 6.3. ingegaan op de 'maatschappelijke uitvoerbaarheid'.  

De partiële herziening voorziet niet in uit te voeren werken en werkzaamheden. Het plan is 

niet exploitatieplanplichtig. Kosten die met dit bestemmingsplan zijn gemoeid, zijn enkel de 

plankosten. De herziening is hiermee economisch uitvoerbaar.  

6.2  Economische uitvoerbaarheid 

De Wet ruimtelijke ordening maakt met het bepaalde in afdeling 6.4 het vaststellen van een 

exploitatieplan verplicht voor een aantal bouwactiviteiten, wanneer de bouw planologisch 

mogelijk wordt gemaakt in het bestemmingsplan. De zogenaamde “aangewezen 

bouwplannen” waarbij een exploitatieplan verplicht is en welke zijn opgenomen in artikel 

6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn: 

 de bouw van een of meer woningen;  

 de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen; de uitbreiding van een hoofdgebouw 

met ten minste 1000 m² of met een of meer woningen;  

 de verbouwing van een of meer aangesloten gebouwen die voor andere doeleinden in 

gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden 

gerealiseerd;  

 de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden, 

mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1000 m² bedraagt;  

 de bouw van kassen met een oppervlakte van tenminste 1000 m².  

 

Geen exploitatieplan is nodig indien het verhaal van de exploitatiekosten over de gronden 

anderszins verzekerd is. Inmiddels is een ministeriele regeling van kracht waarbij wordt 

gesteld dat indien in het nieuwe bestemmingsplan geen sprake is van nieuwe 

ontwikkelingen als hiervoor bedoeld maar sprake is van onbenutte bouwruimte op basis van 

het vigerende bestemmingsplan de plankosten op nul gesteld mogen worden.  

 

Het onderhavige bestemmingsplan betreft een in hoofdzaak conserverend plan waarbinnen 

het merendeel van de bebouwing reeds aanwezig is. Middels dit bestemmingsplan zal 

slechts een beperkte nieuwe ontwikkelingsruimte ontstaan voor de reeds aanwezige 

functies. Hetgeen aan uitbreiding nog mogelijk is, is onbenutte bouwruimte op basis van het 

vigerende bestemmingsplan en blijft binnen het gestelde in 6.2.1 Bro.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat binnen het plan  geen sprake is van aangewezen 

bouwplannen, waardoor de gemeente niet in de mogelijkheid en verplicht is om eventuele 

kosten te verhalen en er derhalve geen verplichting is om tegelijkertijd met het nieuwe 

bestemmingsplan een exploitatieplan op te stellen. 

Voor de gemeente Deventer zijn aan zowel de opstelling als de uitvoering van dit 

bestemmingsplan, met uitzondering van de begrote kosten voor de planvorming, geen 

kosten verbonden. De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan kan derhalve 

worden geacht te zijn aangetoond.     
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6.3  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening dient de gemeente bij de 

voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te plegen met betrokken waterschappen en 

diensten van Rijk en provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of 

belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.  

Inspraak 

Voor dit bestemmingsplan is geen inspraak gehouden. Het plan is conform het vastgestelde 

ruimtelijk beleid en betreft een bestendiging van de bestaande praktijk. Het kan daarom als 

onomstreden worden beschouwd. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om een zienswijze 

in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan.  

Vooroverleg 

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening dient de gemeente bij de 

voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te plegen met betrokken waterschappen en 

diensten van Rijk en provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of 

belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.  

Dit plan bevat geen uitvoeringsaspecten en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. 

Met deze paraplu-partiële herziening zijn geen nationale, provinciale, dan wel waterschap- 

belangen in het geding. Daarom heeft geen vooroverleg plaatsgevonden met het Rijk, de 

Provincie en het Waterschap.  

Zienswijzenperiode 

Tegen het ontwerp bestemmingsplan is één zienswijze ingediend. De zienswijze is 

beantwoord in de zienswijzennota behorende bij dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 

is niet gewijzigd naar aanleiding van de zienswijze. 

Provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland en Waterschap Rijn en IJssel hebben 

bericht geen opmerkingen te hebben op de bestemmingsplannen. 
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Bijlagen bij de toelichting 
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Bijlage 1  Geluidzone en omliggende bestemmingsplannen 
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Planregels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

In deze planregels wordt verstaan onder: 

1.1  agrarisch bedrijf 

een ter plaatse functionerend deeltijd, reëel of volwaardig agrarisch bedrijf, gericht op het 

voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van 

dieren, nader te onderscheiden in de volgende productietakken: 

a. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet 

begrepen sier-, fruit- en boomkwekerij; 

b. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op 

open grond, waaronder tevens een paardenfokkerij wordt verstaan; 

c. intensieve veehouderij: een agrarisch bedrijf of een deel daarvan met ten minste 250 m² 

bedrijfsoppervlakte dat wordt gebruikt voor veehouderij volgens de Wet milieubeheer en 

waar geen melkrundvee, schapen, paarden, of dieren 'biologisch' en waar geen dieren 

worden gehouden uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer; 

d. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen; 

e. sierteelt en boomkwekerij: de teelt van tuin- en potplanten en/of bomen in open grond, , 

in potten of in containers, al dan niet met behulp van kassen en al dan niet 

gecombineerd met de handel in deze gewassen; 

f. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond; 

g. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve 

veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht. 

 

1.2  plan: 

het bestemmingsplan Partiële herziening geluidzone industrielawaai Bergweide, van de 

gemeente Deventer;  

1.3  bestemmingsplan: 

de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0150.P265-VG01 met bijbehorende regels (en eventuele bijlagen*); 
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1.4  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; 

1.5  aanduiding: 

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

de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden; 

1.6  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.7  ambachtelijk bedrijf 

een bedrijf dat geheel of overwegend gericht is op het door middel van handwerk 

vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen, alsook het verkopen en/of leveren, als 

ondergeschikte activiteit, van goederen die verband houden met het ambacht; 

1.8  bebouwing: 

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

1.9  bebouwingspercentage: 

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

de planregels omschreven gronden aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;    

1.10  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 tijdelijke of 

seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur; 
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1.11  bedrijfswoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, slechts bedoeld voor (het huishouden 

van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het 

terrein, noodzakelijk is;    

1.12  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 uitstraling 

heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;         

1.13  bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen 

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

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

bepaalde bij of krachtens de Woningwet. 

1.14  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak;   

1.15  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;     

1.16  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 omgevingsvergunning. 

1.17  bijgebouw: 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 

worden van het hoofdgebouw en dat in zowel functioneel als architectonisch opzicht 

ondergeschikt is aan en ten dienste staat van het hoofdgebouw;      
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1.18  bouwen: 

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

vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 

veranderen van een standplaats;      

1.19  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak;       

1.20  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten;   

1.21  bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel;       

1.22  bouwvlak: 

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

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

1.23  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 

grond;      

1.24  dak: 

iedere bovenbeëindiging van een bouwwerk;      
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1.25  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 goederen kopen 

voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 

bedrijfsactiviteit;    

1.26  dienstverlening: 

het bedrijfsmatig verrichten van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via 

een balie) te woord wordt gestaan en geholpen; 

1.27  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 gebouw;   

1.28  gebouw: 

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

wanden omsloten ruimte vormt;   

1.29  geluidzone industrie 

de met de dubbelbestemming 'Zone geluid industrieterrein' aangegeven zone, zoals bedoeld 

in artikel 40 van de Wet geluidhinder;                             

1.30  hoofdgebouw: 

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een 

bouwperceel kan worden aangemerkt; 

1.31  kantoor: 

een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige c.q. 

financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al dan 

niet met een (publiekgerichte) baliefunctie; 
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1.32  onbebouwde zijdelingse bouwperceelgrens: 

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

een hoofdgebouw niet is toegestaan;  

1.33  overkapping: 

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

hoogste één wand;    

1.34  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 passende, 

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

voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven. 

1.35  prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen betaling;  

1.36  seksinrichting: 

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

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 massagesalon, al dan niet in 

combinatie met elkaar;  

1.37  Staat van beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis 

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

bedrijfsactiviteiten aan huis;  
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1.38  uitbouw: 

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, 

welk gebouw onderscheiden kan worden van, maar een functionele eenheid vormt met het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;   

1.39  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;   

1.40  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;  

1.41  Wet ruimtelijke ordening: 

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

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

ontwerp van dit plan;   

1.42  wijziging: 

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

1.43  woning/wooneenheid: 

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

1.44  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;   
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1.45  woongebouw: 

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

woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan 

worden; 

1.46  woonwagen: 

voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een woonwagenstandplaats en dat in 

zijn geheel of in delen kan worden verplaatst (zoals bedoeld in artikel 1 onder e van de 

Woningwet); 

1.47  woonwagenstandplaats: 

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig 

zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van 

gemeenten kunnen worden aangesloten (zoals bedoeld in artikel 1 onder h van de 

Woningwet); 

1.48  zorginstelling 

een instelling waarvan de bewoners voortdurende verzorging of verpleging nodig hebben.  
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten: 

2.1  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. 

2.2  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 schoorstenen, 

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

2.3  de diepte van een aan- of uitbouw: 

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

waaraan de aan- of uitbouw wordt gebouwd, gemeten. 

2.4  de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.5  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. 

2.6  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. 

2.7  de oppervlakte van een bouwwerk: 

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

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 
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2.8  de hoogte van een windturbine: 

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Agrarisch - Kwekerij 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch - Kwekerij' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. kwekerijen; 

b. ten hoogste één bedrijfswoning per bouwvlak:, al dan niet in combinatie met een beroep 

of conform het gestelde in artikel 21.2;  

c. een tweede bedrijfswoning, uitsluitend conform het gestelde in artikel 3.3 

 

met de daarbij behorende 

d. verkeersvoorzieningen in de vorm van inritten, parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 

a. Op de tot 'Agrarisch - Kwekerij' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 

bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming. 

3.2.2  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd; 

 

 max. aantal per 

bouwvlak 

max. 

oppervlak 

max. goot- hoogte max. bouw- 

hoogte 

bedrijfswoning (inclusief 

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen)  

één, tenzij gebruik 

wordt gemaakt van 

het bepaalde onder 

3.3 

150 m
2 

4 m 6 m 

kassen - 60% van het 

bouwvlak 

4 m 6 m 

 

3.2.3  bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m mag bedragen. 
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3.3  Afwijken van de gebruiksregels 

Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in artikel 3.1 onder b 

en toestaan dat een tweede bedrijfswoning wordt gerealiseerd waarvoor dezeflde 

Bouwregels gelden als gesteld in 3.2.2 onder a. 
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Artikel 4  Agrarisch met waarden - Natuur en Landschapswaarden 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch met waarden - Natuur en Landschapswaarden' aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 

a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf zoals genoemd in artikel 1 lid 1.1: Agrarisch 

bedrijf onder a, b en g; 

alsmede voor: 

b. behoud, versterking en ontwikkeling van de landschappelijke en/of 

natuurwetenschappelijke waarde van de gronden, zoals deze tot uitdrukking komt in het 

reliëf, de kleinschaligheid, de openheid, de beplantingselementen (houtsingels en 

houtwallen), kwelgebieden, bijzondere graslanden en/of met deze biotopen 

samenhangende fauna; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals kuilvoerplaten, sleufsilo's, 

voedersilo's, mestvoorzieningen, teeltondersteunende voorzieningen, paardenbakken, 

groen, nutsvoorzieningen, in- en uitritten, (erf)ontsluitingen en voet- en fietspaden, water 

en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding waaronder ook voorzieningen 

ten behoeve van het tijdelijk bergen van water; 

met daaraan ondergeschikt: 

d. bed & breakfast; 

e. evenementen;  

f. extensieve dagrecreatie; 

g. kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis; 

h. kleinschalig kamperen ter plaatse van de adressen zoals opgenomen in bijlage 5; 

i. de in tabel 5.1 vermelde toegestane nevenfuncties. 

 

Tabel 6.1  Niet-agrarische nevenfuncties die bij recht zijn toegestaan  

nevenfunctie maximaal aantal m² 

 gronden in 

gebruik voor 

nevenfunctie 

bestaande 

bebouwing in 

gebruik voor 

nevenfunctie 

verkoop-aan-huis van streekeigen agrarische producten  - 100 

inpandige opslag en stalling  - 500 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten 

(kaasmakerij, imkerij, riet- en vlechtwerk, klompenmakerij)  

- 200 

kano-, boot- of fietsenverhuur - 100 

rondleidingen op het agrarische bedrijf (voorzieningen hiertoe als 

ontvangstruimte) 

gehele bedrijf 100 

zorgboerderij (exclusief overnachten) gehele bedrijf 200 

- =   niet van toepassing. 
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4.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend binnen het 

bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd; 

b. paardenbakken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat erf- of terreinafscheidingen en 

veekeringen ook buiten het bouwvlak gerealiseerd mogen worden; 

d. verder geldt het volgende: 

 max. aantal per 

bouwvlak 

max. 

opper- vlak 

max. 

inhoud 

max. 

goot- 

hoogte 

max. bouw- 

hoogte 

dakhelling 

(min./ max.) 

bedrijfswoning (inclusief 

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen)  

één, tenzij 

middels een 

maatvoering- 

aanduiding 

anders is 

aangegeven 

- 750 m³ 4,5 m 10 m 20°/55°** 

hoge permanente 

teeltondersteunende 

voorzieningen 

- 500 m² - - 6 m - 

kassen ter plaatse van de 

aanduiding 'glastuinbouw' 

- 800 m² - 4,5 m 6 m - 

rijhal ten behoeve van een 

paardenfokkerij > 70 Nge 

- 1.000 m² - 5,5 m 12 m 12°/55°** 

overige bedrijfsgebouwen  - volledig 

bouw- vlak 

- 5,5 m 12 m 12°/55°** 

sleufsilo's  

voedersilo's 

mestsilo's 

- - - - 2 m 

15 m 

6 m 

- 

mestopslagplaten - - - - 3 m - 

luchtwassers - - - - 10 m - 

lichtmasten ten behoeve 

van paardenbakken 

- - - - 6 m - 

erf- of terreinaf- 

scheidingen: 

- voor de voorgevel 

- buiten bouwvlakken 

- overige plaatsen 

- - - -  

 

1 m 

 

1 m 

2 m 

- 

overige bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde 

- - - -  

3 m 

- 

-  =   niet van toepassing. 

* =  Zoals legaal aanwezig op het moment van tervisielegging van het 

ontwerpbestemmingsplan. 

** = Niet van toepassing voor platte, ondergeschikte bouwdelen. 
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4.3  Afwijken van de bouwregels 

4.3.1  Ten behoeve van teeltondersteunende voorzieningen 

Het bevoegd gezag kan ten behoeve van agrarische bedrijven bij een omgevingsvergunning 

afwijken van het bepaalde in lid 4.2 onder a teneinde hoge en lage tijdelijke 

teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak toe te staan, met inachtneming van 

het volgende: 

a. de tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn uitsluitend toegestaan aansluitend 

aan het bouwvlak; 

b. de bestaande landschappelijke waarden zoals genoemd in lid 4.1 onder d niet 

onevenredig worden aangetast. 

4.4  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak zijn niet toegestaan; 

b. buitenopslag is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan, met dien verstande dat de 

totale stapelhoogte ten hoogste 4 m bedraagt; 

c. buitenopslag ten behoeve van nevenfuncties is niet toegestaan; 

d. bij een combinatie van nevenfuncties mag het bebouwingsoppervlak ten behoeve van 

de activiteiten niet meer bedragen dan 50% van de totale oppervlakte aan gebouwen 

met een maximum van 850 m² en mag er niet meer dan 5.000 m² aan onbebouwde 

gronden in gebruik worden genomen;  

e. bed & breakfast is uitsluitend toegestaan in de woning; 

f. het aantal slaapplaatsen ten behoeve van bed & breakfast bedraagt ten hoogste 4; 

g. paardenbakken zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan; 

h. het aantal evenementen bedraagt ten hoogste 2 per jaar; 

i. de vloeroppervlakte ten behoeve van kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis 

bedraagt ten hoogste 35% van de maximaal toegestane bebouwing met een maximum 

van 100 m²; in het kader van deze kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is geen 

horeca en detailhandel toegestaan; 

j. uitbreiding van het oppervlak aan bedrijfsgebouwen in gebruik voor de intensieve 

veehouderijtak ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - 

extensiveringsgebied' waar tevens de aanduiding 'intensieve veehouderij' geldt is niet 

toegestaan. 

4.5  Afwijken van de gebruiksregels 

4.5.1  Ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 

ten behoeve van het toestaan van een of meer nevenfuncties, anders dan bij recht 

toegestane nevenfuncties, met inachtneming van het volgende: 

a. de nevenfunctie dient plaats te vinden binnen de bestaande bebouwing; 

b. in afwijking op het bepaalde onder a geldt dat nieuwbouw ten behoeve van de 

nevenfunctie tot ten hoogste 100 m² is toegestaan met dien verstande dat aangetoond 

dient te worden dat deze nevenactiviteit niet passend is in de bestaande bebouwing; 
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c. in afwijking van het bepaalde onder a en b geldt dat nieuwbouw voor agrarisch 

aanverwante nevenfuncties tot ten hoogste 850 m² is toegestaan, met dien verstande 

dat de nieuwbouw niet meer dan 50% van de totale bebouwing mag uitmaken en dat 

aangetoond dient te worden dat deze nevenactiviteit niet passend is in de bestaande 

bebouwing; 

d. in afwijking op het bepaalde onder a geldt dat (het gedeelte van) nevenfuncties 

waarvoor geen bebouwing nodig is tevens zijn toegestaan op gronden buiten het 

bouwvlak, mits grenzend aan een bouwvlak; 

e. indien er sprake is van het bepaalde onder b of c dient er voorzien te worden in een 

adequate landschappelijke inpassing; 

f. nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; 

g. de bestaande bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven mogen niet onevenredig worden beperkt; 

h. buitenopslag ten behoeve van de nevenfunctie is niet toegestaan; 

i. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van nevenfuncties dient niet 

onevenredig groot te zijn en de bestaande infrastructuur dient berekend te zijn op de 

nieuwe activiteit; 

j. parkeren dient binnen het bouwvlak plaats te vinden; 

k. de agrarische uitstraling van de bedrijfsgebouwen en het erf dient behouden en waar 

mogelijk te worden versterkt; 

l. detailhandel is uitsluitend toegestaan als ondergeschikte functie die ten dienste staat 

van de nevenactiviteit; 

m. horeca is uitsluitend toegestaan als ondergeschikte functie die ten dienste staat van de 

nevenactiviteit; 

n. het bebouwingsoppervlak ten behoeve van de activiteiten mag niet meer bedragen dan 

50% van de totale oppervlakte aan gebouwen met een maximum van 250 m²; 

o. bij een combinatie van nevenfuncties mag het bebouwingsoppervlak ten behoeve van 

de activiteiten niet meer bedragen dan 50% van de totale oppervlakte aan gebouwen 

met een maximum van 850 m² en mag er niet meer dan 5.000 m² aan onbebouwde 

gronden in gebruik worden genomen; 

p. ten behoeve van de nevenfunctie niet-agrarische bedrijven geldt tevens het volgende: 

1. bedrijven uit categorie 3 of hoger van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn niet 

toegestaan; 

2. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 

1994 zijn niet toegestaan in de gevallen zoals genoemd in kolom 2 van de 

desbetreffende bijlage;  

q. ten behoeve van de nevenfunctie kleinschalig kamperen geldt tevens het volgende: 

1. de nevenfunctie is alleen toegestaan in de periode van 15 maart tot en met 

31 oktober; 

2. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25; 

3. uitsluitend mobiele kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans, zijn toegestaan; 

4. de afstand tot het bouwvlak van derden bedraagt ten minste 50 m; 

5. de afstand tot andere verblijfsrecreatieve terreinen bedraagt ten minste 500 m; 

6. er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing waarbij 

tevens de bestaande landschappelijke en natuurwaarden zoals genoemd in lid 4.1 

onder d niet onevenredig worden aangetast; 
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4.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

4.6.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Agrarisch met waarden - Natuur en 

Landschapswaarden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning vna het bevoegd 

gezag de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 

voeren: 

a. egaliseren, ophogen, afgraven, grondwerkzaamheden dieper dan 40 cm (zoals 

diepploegen) en ontginnen; 

b. graven en dempen van sloten, afdammen, herprofileren van sloten of ander 

oppervlaktewater, aanleggen van drainage, uitgezonderd het vervangen van bestaande 

drainage; 

c. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting; 

d. de aanleg van verhardingen > 50 m² (zoals verharde wandel- of fietspaden en 

kavelpaden). 

 

4.6.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 4.6.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij de bouwregels in acht zijn 

genomen; 

b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

d. binnen het bouwvlak plaatsvinden. 

 

4.6.3  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 4.6.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 

daardoor de waarden, zoals in lid 4.1 onder d bedoeld, niet onevenredig worden aangetast. 

 

4.7  Wijzigingsbevoegdheden 

4.7.1  Ten behoeve van nieuwe natuur 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming Agrarisch met 

waarden – Natuur en Landschapswaarden te wijzigen in de bestemming Natuur, met 

inachtneming van het volgende: 

a. een besluit tot planwijziging wordt niet eerder genomen dan nadat de betrokken gronden 

in eigendom zijn overgedragen aan een terreinbeherende instantie of natuur via 

particulier natuurbeheerschap wordt gerealiseerd of in het kader van de realisatie van 

een nieuw landgoed of als er contractueel is vastgelegd dat gronden worden 

overgedragen aan een terreinbeherende instantie; 

b. er mogen geen onevenredige beperkingen ontstaan als gevolg van de wijziging voor 

omringende bestaande bestemmingen; 
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c. de bestaande landschappelijke en natuurwaarden zoals genoemd in lid 4.1 onder d 

mogen niet onevenredig worden aangetast. 

 

4.7.2  Ten behoeve van waterberging 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ten behoeve van waterberging de 

bestemming Agrarisch met waarden –  Natuur en Landschapswaarden te wijzigen in de 

bestemming Water, met inachtneming van het volgende: 

a. er mogen geen onevenredige beperkingen ontstaan als gevolg van de wijziging voor 

omringende bestaande bestemmingen; 

b. de bestaande landschappelijke en natuurwaarden zoals genoemd in lid 4.1 onder d 

mogen niet onevenredig worden aangetast. 
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Artikel 5  Groen 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting; 

b. voet- en rijwielpaden, verhardingen;  

c. parkeervoorzieningen, mits omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.4.1 is 

verleend; 

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

e. waterlopen en waterpartijen, met de daarbij behorende bruggen, dammen, duikers, 

kades, taluds, beschoeiingen e.d.; 

f. waterberging in de vorm van wadi's;  

g. nutsvoorzieningen, mits omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3.1 is verleend. 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Algemeen 

a. Op de tot 'Groen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken 

die ten dienste staan van deze bestemming. 

5.2.2  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:   

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. 

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de geleiding, 

beveiliging en regeling van het verkeer en wegverlichting mag niet meer dan 8 m 

bedragen; 

b. de bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer dan 5 m bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 

m 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 artikel 5.2.2 onder 

a en worden toegestaan dat een ondergeschikt gebouw wordt gebouwd ten behoeve van 

een nutsvoorziening, mits: 

a. de oppervlakte niet meer dan 15 m
2
 bedraagt; 

b. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt. 
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5.3.2  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. 

5.4  Afwijken van de gebruiksregels 

5.4.1  Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken worden van het bepaalde in artikel 5.1 

onder c en worden toegestaan dat gronden worden gebruikt ten behoeve van 

parkeervoorzieningen. 

5.4.2  Toepassingsvoorwaarden 

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

a. indien de noodzaak hiervan is aangetoond; 

b. mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld en 

de groenstructuur.  
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Artikel 6  Maatschappelijk 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. voorzieningen ten behoeve van welzijn, gezondheidszorg, religie, openbare diensten, 

onderwijs, jeugd-/kinderopvang, openbare speelterreinen/speelplaatsen en 

verenigingsleven; 

 

en de daarbij behorende 

b. groenvoorzieningen in de vorm van tuinen, erven, plantsoenen, groenstroken; 

c. speelvoorzieningen 

d. verkeersvoorzieningen in de vorm van inritten, parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Algemeen 

a. op de tot 'Maatschappelijk' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 

bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming; 

6.2.2  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mogen de bouwhoogte van 

gebouwen niet meer bedragen dan is aangeduid; 

c. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bebouwingspercentage (%) is aangeduid, met dien verstande dat als er geen 

bebouwingspercentage is aangegeven het 100% mag bedragen.  

d. in afwijking van het gestelde in lid a mogen gebouwen buiten het bouwvlak worden 

opgericht, met dien verstande dat: 

1. de oppervlakte per bouwperceel niet meer dan 20 m
2 
bedraagt; 

2. de goothoogte niet meer dan 3 m bedraagt; 

3. de bouwhoogte niet meer dan 5 m bedraagt. 

6.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen, mag niet meer dan 4 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 8 m bedragen; 

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

2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van bouwwerken geen gebouwen 

zijnde buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m mag bedragen; 
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6.3  Afwijken van de bouwregels 

6.3.1  Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.2 en 

toestaan dat: 

a. de bebouwingsgrens overschreden mag worden met ten hoogste 3 meter voor 

ondergeschikte onderdelen van het hoofdgebouw; 

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen; 

c. de oppervlakte oppervlakte mag niet meer dan 15 m
2 
bedragen. 

6.3.2  Toepassingsvoorwaarden 

De in het vorige lid genoemde ontheffing kan slechts worden verleend, 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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Artikel 7  Verkeer 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen ; 

b. voet- en rijwielpaden; 

c. kunstwerken; 

d. groenvoorzieningen; 

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

f. parkeervoorzieningen; 

g. nutsvoorzieningen, mits omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 7.3.1 is verleend; 

h. watergangen en andere waterpartijen; 

i. bruggen, duikers en faunapassages.  

7.2  Bouwregels 

7.2.1  Algemeen 

Op de tot 'Verkeer' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken die 

ten dienste staan van deze bestemming.  

7.2.2  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. 

7.2.3  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 geleiding, 

beveiliging en regeling van het verkeer en wegverlichting mag niet meer dan 8 m 

bedragen; 

b. de bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer dan 5 m bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 

m bedragen. 

7.3  Afwijken van de bouwregels 

7.3.1  Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.2.2 onder 

a en worden toegestaan dat een ondergeschikt gebouw wordt gebouwd ten behoeve 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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7.3.2  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. 

7.4  Specifieke gebruiksregels 

7.4.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. een verkooppunt voor motorbrandstoffen.   
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Artikel 8  Verkeer - Railverkeer 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het railverkeer; 

alsmede voor 

b. wegen, voet- en rijwielpaden;  

 

met de daarbijbehorende 

c. kunstwerken; 

d. groenvoorzieningen; 

e. parkeervoorzieningen; 

f. nutsvoorzieningen, mits omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.3 is verleend; 

g. watergangen en andere waterpartijen; 

h. bruggen, duikers en faunapassages. 

8.2  Bouwregels 

8.2.1  Algemeen 

Op de tot "Verkeer - Railverkeer" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 

bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming.  

8.2.2  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:   

a. de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen; 

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

8.2.3  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 geleiding, 

beveiliging en regeling van het (rail)verkeer en wegverlichting mag niet meer dan 8 m 

bedragen; 

b. de bouwhoogte van viaducten en bruggen gemeten vanaf de bovenste spoorstaaf mag 

niet meer dan 6,5 m bedragen; 

c. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gemeten vanaf de 

bovenste spoorstaaf mag niet meer dan 15 m bedragen. 
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8.3  Afwijken van de bouwregels 

8.3.1  Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.2.2 onder 

a en worden toegestaan dat een ondergeschikt gebouw wordt gebouwd ten behoeve van 

een nutsvoorziening, mits: 

a. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt; 

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

8.3.2  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. 

8.4  Specifieke gebruiksregels 

8.4.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. een verkooppunt voor motorbrandstoffen. 
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Artikel 9  Verkeer - Verblijfsgebied 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woonstraten; 

b. verblijfsvoorzieningen, waaronder pleinen;  

c. voet- en rijwielpaden; 

d. kunstwerken 

e. groenvoorzieningen; 

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

g. parkeervoorzieningen; 

h. nutsvoorzieningen, mits een omgevingsvergunning is verleend met toepassing van 

artikel 9.3.1; 

i. watergangen en andere waterpartijen; 

j. bruggen, duikers en faunapassages.  

9.2  Bouwregels 

9.2.1  Algemeen 

Op de tot 'Verkeer - Verblijfsgebied' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 

bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming.   

9.2.2  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. 

9.2.3  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 geleiding, 

beveiliging en regeling van het verkeer en wegverlichting mag niet meer dan 8 m 

bedragen; 

b. de bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer dan 5 m bedragen;  

c. de bouwhoogte van overige gebouwen, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 m 

bedragen. 
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9.3  Afwijken van de bouwregels 

9.3.1  Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.2.2 onder 

a en worden toegestaan dat een ondergeschikt gebouw wordt gebouwd ten behoeve van 

een nutsvoorziening, mits: 

a. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt; 

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

 

9.3.2  Toepassingsvoorwaarden 

De in het vorige lid genoemde ontheffing 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. 

9.4  Specifieke gebruiksregels 

9.4.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 

ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend: 

a. een verkooppunt voor motorbrandstoffen.   
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Artikel 10  Water 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterhuishouding, waterafvoer en waterberging; 

b. oeverstroken; 

c. nutsvoorzieningen, zoals rioolgemalen; 

 

met de daarbij behorende  

d. bruggen; 

e. dammen;  

f. duikers; 

g. kades; 

h. taluds; 

i. beschoeiingen e.d. 

10.2  Bouwregels 

10.2.1  Algemeen 

Op de tot 'Water' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde die ten dienste staan van deze bestemming. 

10.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van bruggen mag niet meer dan 4 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 m bedragen; 

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

2 m bedragen.  
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Artikel 11  Wonen 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woningen, in niet gestapelde vorm, al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf 

conform het gestelde in artikel 21.2;  

b. zorgwoningen, mits een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 11.4.1 is verleend; 

 

met de daarbij behorende  

c. tuinen en erven; 

d. paden; 

e. groenvoorzieningen. 

11.2  Bouwregels 

11.2.1  Algemeen 

a. Op de tot 'Wonen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken 

die ten dienste staan van deze bestemming; 

b. Het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer dan 60% bedragen; 

c. De gezamenlijke oppervlakte van aanbouwen, uitbouwen , bijgebouwen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bij een hoofdgebouw mag: 

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

2
 bedragen;  

2. op bouwpercelen met een oppervlakte van 500 m
2
 tot 1000 m

2
, niet meer dan 100 

m
2
 bedragen;  

3. op bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 1000 m
2
, niet meer dan 150 m

2
 

bedragen. 

11.2.2  Aanvullende bouwregels hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak ' worden 

gebouwd; 

b. de voorgevel van een hoofdgebouw moet in de voorgevel-bouwgrens worden gebouwd;  

c. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 6 m bedragen en de 

bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 10 m bedragen, tenzij ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' anders is aangeduid; 

d. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 6 m bedragen, tenzij ter 

plaatse de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' anders is aangeduid; 

e. het hoofdgebouw dient te worden afgedekt met ten minste 2 hellende dakvlakken, 

waarvan de helling niet minder dan 20
0
 en niet meer dan 60

0
 mag bedragen; 

f. in afwijking van het gestelde in lid f mag het hoofdgebouw plat worden afgedekt indien 

de aangeduide goothoogte gelijk is aan de aangeduide bouwhoogte. 

11.2.3  Aanvullende bouwregels aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen 

Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels: 

a. aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd ter plaatse 

van de aanduiding 'bouwvlak ' en/of ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'; 
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b. de goothoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag niet 

meer dan 3,5 m, dan wel 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van het 

hoofdgebouw, bedragen; 

c. 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 gelegen onder 

de bouwhoogte van het hoofdgebouw; 

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

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

f. de afstand van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen tot de onbebouwde 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 bedragen. 

11.2.4  Aanvullende bouwregels bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend worden gesitueerd ter plaatse 

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

b. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen; 

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

dan 2 m bedragen. 

11.3  Afwijken van de bouwregels 

11.3.1  Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:  

a. artikel 11.2.3 onder a en toestaan dat een erker of ander ondergeschikt bouwdeel zoals 

entreepartij of balkon aan een op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouw mag 

worden gebouwd, mits: 

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

2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m, dan wel 0,25 m boven de vloer van de eerste 

verdieping van de woning, bedraagt; 

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 

hoofdgebouw bedraagt; 

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

b. artikel 11.2.3 onder a en toestaan dat een overkapping mag worden gebouwd op ten 

minste 1 m achter de voorgevelrooilijn, met dien verstande dat de gezamenlijke 

oppervlakte niet meer dan 15 m
2
 bedraagt;   

c. artikel 11.2.3 onder f en toestaan dat de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens 

mag worden verkleind tot 0 m. 

11.3.2  Toepassingsvoorwaarden 

De in het vorige lid genoemde ontheffingen kunnen slechts worden verleend, 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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11.4  Afwijken van de gebruiksregels 

11.4.1  Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in artikel 11.1 onder 

b en toestaan dat gronden worden gebruikt ten behoeve van zorgwoningen . 

11.4.2  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 woonsituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

d. de parkeersituatie. 
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Artikel 12  Wonen - Garageboxen 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - Garageboxen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. garageboxen ten behoeve van de stalling van motorvoertuigen; 

 

en de daarbij behorende 

b. groenvoorzieningen in de vorm van erven, plantsoenen, groenstroken; 

c. verkeersvoorzieningen in de vorm van inritten, parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen. 

12.2  Bouwregels 

12.2.1  Algemeen 

Op de tot 'Wonen - Garageboxen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 

bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming. 

12.2.2  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak ' worden 

gebouwd; 

b. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen, tenzij anders is 

aangeduid.  

12.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m mag bedragen. 

12.3  Specifieke gebruiksregels 

12.3.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 

ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend: 

a. detailhandel;  

b. de uitoefening van enige vorm van handel en/of bedrijf; 

c. een werkplaats.    

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/geldigheidsdatum_11-03-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/geldigheidsdatum_11-03-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/geldigheidsdatum_11-03-2010
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Artikel 13  Wonen - Gestapeld 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - Gestapeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woongebouwen, al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis conform 

het gesteld in artikel 21.2; 

b. zorgwoningen, mits een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 13.4.1 is verleend; 

 

met de daarbij behorende  

c. groenvoorzieningen in de vorm van tuinen, erven, plantsoenen, groenstroken en 

speelvoorzieningen; 

d. verkeersvoorzieningen in de vorm van voet- en of rijwielpaden, inritten, parkeer- en 

ontsluitingsvoorzieningen. 

13.2  Bouwregels 

13.2.1  Algemeen 

a. Op de tot 'Wonen - Gestapeld' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 

bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming. 

13.2.2  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak ' worden 

gebouwd; 

b. in afwijking van het gestelde in lid a mogen gebouwen worden gebouwd op gronden 

buiten het aangeduide bouwvlak, met dien verstande dat het bebouwingspercentage 

buiten het aangeduide bouwvlak niet meer dan 10% mag bedragen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mogen de 

goothoogte en bouwhoogte van gebouwen niet meer bedragen dan is aangeduid. 

13.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m mag bedragen. 

13.3  Afwijken van de bouwregels 

13.3.1  Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in: 

a. artikel 13.2.3 onder a en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde buiten het bouwvlak mag worden verhoogd tot 2 m.  
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13.3.2  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 woonsituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

d. de parkeersituatie. 

13.4  Afwijken van de gebruiksregels 

13.4.1  Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 13.1 onder 

b en toestaan dat gronden worden gebruikt ten behoeve van zorgwoningen . 

13.4.2  Toepassingsvoorwaarden 

De in het vorige lid genoemde ontheffing kan slechts worden verleend, 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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Artikel 14  Wonen - Woonwagenstandplaats 

14.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woonwagenstandplaatsen; 

 

en de daarbij behorende: 

b. groenvoorzieningen in de vorm van tuinen, erven, plantsoenen, groenstroken; 

c. verkeersvoorzieningen in de vorm van inritten, parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen. 

14.2  Bouwregels 

14.2.1  Algemeen 

a. Op de tot 'Wonen - Woonwagenstandplaats' bestemde gronden mogen uitsluitend 

worden gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming; 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woonwagenstandplaatsen' is ten 

hoogste het aantal woonwagenstandplaatsen toegestaan zoals is aangeduid. 

14.2.2  Woonwagen 

Voor het bouwen van woonwagens gelden de volgende regels: 

a. per woonwagenstandplaats is maximaal één woonwagen toegestaan, tenzij anders op 

de plankaart aangegeven is; 

b. de bouwhoogte van een woonwagen mag niet meer dan 4,5 m bedragen; 

c. de oppervlakte van een woonwagen, inclusief aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen, 

mag niet meer dan 120 m
2
 bedragen. 

14.2.3  Aanbouwen uitbouwen en bijgebouwen 

Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 3 m 

bedragen; 

b. de totale oppervlakte van de aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 

20 m
2
 bedragen. 

14.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 

1 m mag bedragen. 
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14.3  Specifieke gebruiksregels 

14.3.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. de plaatsing van caravans; 

b. de uitoefening van enige vorm van handel en/of bedrijf. 
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Artikel 15  Tuin 

15.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.  tuinen; 

15.2  Bouwregels 

15.2.1  Algemeen 

a. Op de tot 'Tuin' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken die 

ten dienste staan van deze bestemming.  

 

15.2.2  Aan- en uitbouwen 

 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen gelden de volgende regels: 

a. Aan- en uitbouwen mogen uitsluitend binnen de bouwzone bijgebouwen worden 

gebouwd; 

b. De bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan 5 m; 

c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m; 

d. Het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 50%. 

 

15.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m mag bedragen. 

15.3  Afwijken van de bouwregels 

15.3.1  Bevoegdheid 

 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 15.2 en toestaan 

dat: 

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde buiten het bouwvlak mag worden 

verhoogd tot 2 m. 

15.3.2  Toepassingsvoorwaarden 

 

De in het vorige artikel genoemde ontheffingen kunnen slechts worden verleend, mits geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
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a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de woonsituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

d. de parkeersituatie. 

 

15.4  Ontheffing van de gebruiksregels 

15.4.1  Bevoegdheid 

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen als bedoeld in artikel 15.1 onder a 

en toestaan dat gronden worden gebruikt ten behoeve van verkeersvoorzieningen. 

15.4.2  Toepassingsvoorwaarden 

 

De in het vorige lid genoemde ontheffing kan slechts worden verleend, mits geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de woonsituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

d. de parkeersituatie. 

 

15.4.3  Procedure 

 

Op de voorbereiding van een besluit omtrent een ontheffing is afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht van toepassing. 
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Artikel 16  Leiding - Hoogspanningsverbinding 

16.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn – behalve voor de 

andere aldaar voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor een bovengrondse 

hoogspanningsverbinding van ten hoogste 110 kV. 

16.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 16.1 genoemde bestemming 

uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte 

van ten hoogste 50 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – 

uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 

vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor 

zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering. 

16.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 16.2 onder b, indien 

de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het 

belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad.  

Alvorens over een omgevingsvergunning te beslissen, wint het bevoegd gezag schriftelijk 

advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of belang van de leiding(en) door de 

bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. 

 

16.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

16.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen van hoog opgroeiende beplantingen en bomen; 

b. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur. 
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16.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 26.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een 

omgevingsvergunning is verleend, zoals in lid 26.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

16.4.3  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 26.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien 

het leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. 

 

16.4.4  Advisering over de omgevingsvergunning 

Alvorens over een omgevingsvergunning te beslissen, wint het bevoegd gezag schriftelijk 

advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of wordt voldaan aan het bepaalde in lid 

26.4.3. 
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Artikel 17  Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied 

17.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied' aangewezen gronden zijn, behalve 

voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en 

veiligstelling van de op en/of in deze gronden voorkomende archeologische 

verwachtingswaarden. 

17.2  Bouwregels 

17.2.1  Archeologisch rapport 

Onverminderd de bouwregels bij de andere in artikel 17.1 bedoelde bestemmingen, is de 

aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of 

bouwwerken: 

a. met een oppervlakte groter dan 100 m²; 

b. waarbij benodigde grondingrepen, zoals graafwerkzaamheden en heiwerkzaamheden, 

dieper zijn dan 0,5 m onder maaiveld, en 

c. die worden gebouwd op en/of in de gronden als bedoeld in artikel 17.1, 

 

verplicht een rapport over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat 

blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bestuursorgaan dat 

bevoegd is die vergunning te verlenen in voldoende mate is vastgesteld, tenzij: 

a. het bouwen uitsluitend betrekking heeft op de vervanging, vernieuwing of verandering 

van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder 

maaiveld, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande 

fundering, of 

b. de archeologische waarde van het terrein naar het oordeel van het bestuursorgaan dat 

bevoegd is die vergunning te verlenen al voldoende vaststaat. 

17.2.2  Koppelen voorschriften 

Indien uit het in het vorige lid genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen 

een of meerdere van de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning worden 

verbonden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten of 

archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, onder h, van de 

Monumentenwet 1988; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij 

die voorschriften te stellen kwalificaties. 
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17.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

17.3.1  Vergunningplicht 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden: 

a. op en in de gronden als bedoeld in artikel 17.1, en 

b. over een oppervlakte van meer dan 100 m², 

 

de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren: 

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 

b. het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden; 

c. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en grondbewerkingen; 

d. het aanbrengen van beplanting die dieper wortelt dan 0,50 m.; 

e. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en 

het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

f. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

de daarmee verband houdende constructies; 

g. het graven of anderszins aanbrengen van watergangen en waterpartijen, 

 

voor zover deze werken of werkzaamheden bodemverstoringen met een diepte van meer 

dan 0,50 m onder maaiveld tot gevolg hebben. 

17.3.2  Uitzonderingen 

Het in artikel 17.3.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken en 

werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud; 

b. in het kader van archeologisch onderzoek en/of het doen van opgravingen, mits verricht 

door een ter zake deskundige; 

c. indien op basis van door een deskundige uitgevoerd bureauonderzoek of 

inventariserend veldonderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen 

behoudenswaardige archeologische monumenten of waarden aanwezig zijn; 

d. die noodzakelijk zijn met het oog op het realiseren van een bouwwerk, waarvoor een 

omgevingsvergunning is verleend; 

e. waarmee is begonnen ten tijde van de inwerkingtreding van dit plan, indien daarvoor 

geen vergunning vereist was; 

f. waarmee op grond van een omgevingsvergunning of ontgrondingvergunning is of mag 

worden begonnen ten tijde van de inwerkingtreding worden van het plan. 
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17.3.3  Archeologisch rapport 

De aanvrager van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 17.3.1 is verplicht een 

rapport over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bestuursorgaan dat bevoegd is die 

vergunning te verlenen in voldoende mate is vastgesteld, tenzij de archeologische waarde 

van het terrein naar het oordeel van het bestuursorgaan dat bevoegd is die vergunning te 

verlenen al voldoende vaststaat. 

17.3.4  Toepassingsvoorwaarden 

De in artikel 17.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien de 

betrokken archeologische waarden door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke 

schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorschriften te 

verbinden. 

17.4  Wijzigingsbevoegdheid 

17.4.1  Wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door de 

bestemmingsvlakken 'Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied' naar ligging te 

verschuiven  of naar omvang te vergroten of te verkleinen en in voorkomend geval uit het 

plan te verwijderen, indien als gevolg van een nader archeologisch onderzoek is gebleken 

dat de archeologische waarden van de gronden al dan niet behoudenswaardig zijn of al dan 

niet langer aanwezig zijn. 
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Artikel 18  Waterstaat - Waterkering 

18.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere 

aldaar voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de aanleg, het onderhoud, het 

beheer en de verbetering van (hoofd)waterkeringen, alsmede voor de afvoer van water, 

sediment en ijs, de waterhuishouding en/of verkeer te water met de daarbij behorende 

voorzieningen. 

18.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid  18.1 genoemde bestemming 

uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 1 m; 

c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – 

uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 

vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor 

zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering; 

d. het bepaalde onder a, b en c is niet van toepassing op gronden voorzien van een 

bouwvlak. 

18.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 18.2 onder c. Van de 

bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikgemaakt, indien de bij de betrokken 

bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het waterstaatsbelang door 

de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens het gebruikmaken van de 

bevoegdheid tot afwijken wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de beheerder van 

de waterkering omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten het belang van 

de waterkering niet onevenredig wordt geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 19  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 20  Algemene bouwregels 

20.1  Bestaande afstanden en maten 

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

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 voorgeschreven respectievelijk 

toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud of afstand in afwijking 

daarvan als minimaal voorgeschreven respectievelijk maximaal toegestaan.  

20.2  Regels bouwverordening 

De regels van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige 

aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten 

toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

a. de richtlijnen voor het verlenen van ontheffing van de stedenbouwkundige  

regels; 

b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 

c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 

d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 

e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 

f. de ruimte tussen bouwwerken. 

 

Artikel 21  Algemene gebruiksregels 

21.1  Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 

ieder geval gerekend:  

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

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_11-03-2010
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b. het gebruik van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats van machines, 

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

tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de 

gronden;  

c. het gebruik van bijgebouwen ten behoeve van bewoning. 

21.2  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 overeenkomstig 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 

woonomgeving; 

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

uitmakende bijlage I Staat van beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis zijn aangeduid 

als milieu-categorie 1, of beroepen en bedrijven die gezien de gevolgen daarvan voor de 

omgeving redelijkerwijs met deze bedrijven kunnen worden gelijkgesteld;  

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 

gerealiseerde 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; 

f. er mag geen horeca plaatsvinden, met dien verstande dat in afwijking hiervan een Bed 

and 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 gehandhaafd; 

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 uitgeoefend. 

 

 

Artikel 22  Algemene aanduidingsregels 

22.1  Geluidzone - industrie 

22.1.1  Aanduidingsregels 

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn de gronden, naast de andere voor 

die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het tegengaan van een te 

hoge geluidsbelasting op nieuwe geluidgevoelige bebouwing als gevolg van industrielawaai 

en mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de geluidsruimte in verband 

met de nabijheid van een inrichting als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder.  
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22.1.2  Bouwregels 

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' is de bouw van geluidgevoelige 

bebouwing als bedoeld in de Wet geluidhinder uitsluitend toegestaan indien de 

geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van deze geluidgevoelige 

bebouwing niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een 

verkregen hogere grenswaarde.   

22.2  Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 

In aanvulling op het bepaalde in hoofdstuk 2 gelden ter plaatse van de aanduiding 

'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' de volgende regels:  

a. de gronden zijn bestemd voor functies die harmoniëren met de functie voor de 

drinkwatervoorziening en de bescherming van de bodem- en de (grond)waterkwaliteit 

ten behoeve van drinkwatervoorziening; 

b. op de gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van: 

1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte van ten hoogste 2 m; 

2. bebouwing ten behoeve van de waterleidingmaatschappij; 

c. het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder b 

teneinde in grondwaterbeschermingsgebieden ook nieuwe niet-risicovolle en grote 

risicovolle functies toe te staan, mits daarbij wordt voldaan aan het stand still-principe; 

d. in afwijking van het bepaalde onder c kunnen nieuwe grootschalige risicovolle functies in 

intrekgebieden alleen worden toegestaan als dit noodzakelijk is vanuit een 

zwaarwegend maatschappelijk belang, waarvoor redelijke alternatieven ontbreken en 

mits voldaan wordt aan het stap-vooruit-principe; 

e. in afwijking van het bepaalde a onverlet het bepaalde onder c en d kunnen binnen 

intrekgebieden met stedelijke functies nieuwe grootschalige risicovolle functies worden 

toegestaan mits deze functie voldoet aan de eis van een goede ruimtelijke ordening en 

aan het stand still-principe; 

f. omschakeling naar fruit- en sierteelt en boomkwekerij, zoals opgenomen in artikel 3 

lid 3.1 en artikel 4 lid 4.1, op gronden met deze aanduiding is niet toegestaan; 

g. de realisatie van nieuwe bouwvlakken voor fruit-, sierteelt- en boomkwekerij, zoals 

opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid in artikel 3 lid 3.7.1 en artikel 4 lid 4.8.1, op 

gronden met deze aanduiding is niet toegestaan. 

  

22.3  Milieuzone - waterwingebied 

a. Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - waterwingebied' mag, onverminderd het 

overigens in deze regels bepaalde omtrent het bouwen en ander gebruik, het bouwen 

en ander gebruik uitsluitend geschieden met inachtneming van de volgende 

bepalingen:vooraf dient advies te worden ingewonnen bij de beheerder van het 

betreffende waterwingebied omtrent de daarbij betrokken belangen van de 

waterwinning; 

b. indien het onder a bedoelde advies daartoe aanleiding geeft, kunnen burgemeesters en 

wethouders, met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, 

nadere eisen stellen aan de situering en maatvoering van bouwwerken, uitsluitend ter 

voorkoming van onevenredige aantasting van de belangen van de waterwinning  
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Artikel 23  Algemene afwijkingsregels 

23.1  Bevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van: 

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

afmetingen en percentages; 

b. de bestemmingsregels en toestaan 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 en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 

meetverschil daartoe aanleiding geeft. 

23.2  Procedureregels 

Op de voorbereiding van een besluit omtrent een ontheffing is afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht van toepassing. 

 

Artikel 24  Algemene wijzigingsregels 

24.1  Bevoegdheid 

24.1.1  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 dan wel nieuwe 

bouwvlakken worden aangegeven, mits: 

a. de geluidsbelasting vanwege het weg - en railverkeer van geluidsgevoelige gebouwen 

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

hogere grenswaarde; 

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. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk3/Afdeling34/geldigheidsdatum_11-03-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk3/Afdeling34/geldigheidsdatum_11-03-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk3/Afdeling34/geldigheidsdatum_11-03-2010
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 25  Overgangsrecht 

25.1  Overgangsrecht bouwwerken 

25.1.1  Algemeen 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, 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 

veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

 

25.1.2  Ontheffingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het bepaalde in 

artikel 25.1.1  voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 

25.1.1 met maximaal 10%. 

25.1.3  Uitzondering 

Artikel 25.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 

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 .   

25.1.4  Procedure 

Op de voorbereiding van een besluit omtrent een ontheffing is afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht van toepassing. 

25.2  Overgangsrecht ten aanzien van het gebruik 

25.2.1  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. 

25.2.2  Verbod verandering gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 25.2.1, 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. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk3/Afdeling34/geldigheidsdatum_11-03-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk3/Afdeling34/geldigheidsdatum_11-03-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk3/Afdeling34/geldigheidsdatum_11-03-2010
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25.2.3  Verbod hervatting strijdig gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 25.2.1, 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. 

25.2.4  Uitzondering 

Artikel 25.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan . 

 

Artikel 26  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als Regels van het bestemmingsplan Partiële herziening 

geluidzone industrielawaai Bergweide'. 
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Bijlagen bij de regels 

Bijlage 1  Staat van beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis  


