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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Bij het actualiseren van het bestemmingsplan Voorstad Oost- Rielerenk in 2010 zijn ook de 
bestemmingen langs de Brinkgreverweg geactualiseerd. Hierbij is ervoor gekozen de 
bestaande rechten te handhaven en voort te zetten. Door de gemeente is geconstateerd dat op 
het perceel Brinkgreverweg 22 abusievelijk een aanduiding is opgenomen waardoor horeca op 
dit perceel is toegestaan. Op dit perceel was ten tijde van de actualisering echter geen horeca 
aanwezig. Ook op grond van het vorige bestemmingsplan 'Voorstad-Oost I' was ook geen 
horeca toegestaan. 

Onderliggend bestemmingsplan voorziet in het aanpassen van een aanduiding op het perceel 
Brinkgreverweg 22 waardoor geen  horeca meer is toegestaan. 

1.2  Ligging plangebied

1.2.1  Ligging

Het betreffende perceel ligt aan de Brinkgreverweg in het gebied Voorstad-Oost  tegenover de 
Beestenmarkt. Het bestemmingsplan 'Voorstad-Oost / Rielerenk' is van toepassing op het 
perceel Brinkgreverweg 22.

In de volgende figuur is de globale ligging van het plangebied (met rood) aangegeven.
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Globale ligging plangebied "Brinkgreverweg 22" 

1.2.2  Begrenzing

Het plangebied "Brinkgreverweg 22" wordt globaal begrensd:

aan de westzijde door aangrenzende kavels en/of bebouwing;
aan de zuidzijde door aangrenzende kavels en/of bebouwing;
aan de noordzijde door de Brinkgreverweg;
aan de oostzijde door aangrenzende kavels en/of bebouwing.

De begrenzing van het plangebied "Brinkgreverweg 22" is in de volgende figuur weergegeven.
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Het gaat om het met zwart gemarkeerde gedeelte. 

Begrenzing plangebied "Brinkgreverweg 22" 

1.3  Geldende bestemmingsplannen

Voor het plangebied zoals hierboven beschreven geldt het bestemmingsplan: 'Voorstad-Oost /  
Rielerenk' dat in werking is getreden op 4 juli 2012. Het onderliggende bestemmingsplan 
'Brinkgreverweg 22' herziet het bestemmingsplan voor het perceel Brinkgreverweg 22.

1.4  Leeswijzer

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit een viertal hoofdstukken. Na dit 
inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plangebied. In hoofdstuk 3 is 
het beleidskader opgenomen dat van toepassing is op dit bestemmingsplan. In hoofdstuk 4 
wordt ingegaan op de randvoorwaarden van dit bestemmingsplan met betrekking tot de milieu 
aspecten en waterhuishouding. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Inleiding

In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de huidige situatie van het plangebied 
alsmede de toekomstige situatie.  

2.2  Beschrijving huidige planologische situatie

Op dit moment ligt er op het betreffende perceel Brinkgreverweg 22,  de enkelbestemming 
'Gemengd' met functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 2' en de dubbelbestemming 
'Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied'. De functieaanduiding 'specifieke vorm van 
gemengd - 2' houdt in dat op het perceel verschillende functies zijn toegestaan.

Op de voor 'Gemengd' met de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd 2' bestemde gronden 
is toegestaan:

het wonen al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis
zorgwoningen, 
detailhandel en bijbehorende en/of aanverwante dienstverlening, zoals showrooms, 
videotheken, kap- en schoonheidssalons en bijbehorende werkplaatsen en ateliers, met 
dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond;
dienstverlening met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane 
grond;
kantoren met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane 
grond; 
horecabedrijven die zijn aangeduid als categorie 2b tot en met 3b, met dien verstande dat 
deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond; 

2.3  Beschrijving toekomstige planologische situatie

De toekomstige situatie zal alleen op papier anders zijn dan de huidige situatie, de feitelijke 
situatie verandert niet. De aanduiding 'specifieke vorm van gemengd 2' wordt gewijzigd in de 
aanduiding 'specifieke vorm van gemengd 1'.  

Op gronden met de bestemming 'Gemengd' met de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd 
1' is toegestaan:

het wonen al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis;
zorgwoningen; 
detailhandel en bijbehorende en/of aanverwante dienstverlening, zoals showrooms, 
videotheken, kap- en schoonheidssalons en bijbehorende werkplaatsen en ateliers, met 
dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond;
dienstverlening met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane 
grond;
kantoren met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane 
grond; 

Het verschil met 'specifieke vorm van gemengd - 2' is dat horeca in deze vorm van de 
bestemming 'Gemengd' niet is toegestaan. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het voor dit bestemmingsplan relevante gemeentelijk 
beleid.

3.2  Gemeentelijk beleid

3.2.1  Structuurvisie Detailhandel (2010)

Op 1 april 2010 is de Structuurvisie Detailhandel gemeente Deventer in werking getreden. Met 
deze visie zet Deventer in op het kwalitatief verbeteren van bestaande winkelgebieden. 
Deventer zal de komende jaren geen nieuwe gebieden aanwijzen voor de ontwikkeling van 
detailhandel. De toekomst wordt gezocht in het kwalitatief verbeteren van de bestaande 
gebieden. Belangrijkste uitgangspunt is dat de grote winkelgebieden (Binnenstad en 
Runshopping Centre De Snippeling) en de wijkwinkelcentra Keizerslanden en Colmschate de 
eerder toegezegde uitbreidingsmogelijkheid behouden. Daarop kunnen de kleinere 
buurtwinkelcentra zich kwalitatief ontwikkelen.

In de structuurvisie worden de Brinkgreverweg en Rielerweg specifiek genoemd:

De detailhandel ter hoogte van de Beestenmarkt/ Brinkgreverweg concentreert zich aan de 
Brinkgreverweg tussen de Beestenmarkt en de Rielerweg. Deze locatie wordt in combinatie 
met de Brinkgreverweg getypeerd als buurtwinkelcentrum. De buurtwinkelcentra vormen een 
beperkte, aanvullende rol in de niet-dagelijkse artikelenstructuur. Deze centra moeten deze 
functie niet overstijgen. Door de samenstelling van het aanbod onderscheiden de 
Beestenmarkt/Brinkgreverweg zich van de overige winkelconcentraties en vormen daardoor een 
belangrijke toegevoegde waarde voor de Deventer detailhandelsstructuur. Aan de 
Brinkgreverweg bevindt zich een aantal detailhandelsvestigingen, voornamelijk in de 
niet-dagelijkse branches gecombineerd met niet-detailhandelsfuncties. De ruimtelijke en 
functionele samenhang tussen de functies is beperkt. De supermarkten aan de Beestenmarkt 
maken een belangrijk onderdeel uit van de dagelijkse detailhandelsstructuur. Het 
toekomstperspectief voor dit gebied is gericht op consolidatie. Het beheer en onderhoud is 
gericht op continuïteit. 

Conclusie

Dit bestemmingsplan geeft het perceel aan de brinkgreverweg 22 een bestemming die onder 
andere ook detailhandel toestaat. Hiermee biedt het bestemmingsplan ruimte aan de 
doelstellingen uit de detailhandelsstructuurvisie maar er verandert, doordat de functie 
detailhandel al was toegestaan, zowel planologisch als fysiek niets.

3.2.2  Horecabeleid 'Ruimte voor kwaliteit' (2009)

Het Horecabeleid is in juli 2009 vastgesteld door de gemeenteraad van Deventer. 

In het beleid wordt daarbij gestreefd naar  het bestendigen van bestaande structuur van 
horecavoorzieningen in Voorstad Oost. Hieraan is in dit bestemmingsplan voldaan. De direct 
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voor- en naoorlogse wijken in Deventer kenmerken zich door de aanwezigheid van (geplande) 
niet woonfuncties in de woonwijken. In de woonwijken/buurten bevinden zich (vaak op de 
hoekpanden) cafetaria's, kantoortjes en andere functies. Deze gemêleerdheid heeft een 
belangrijke invloed op de identiteit van deze wijken/buurten, zoals Voorstad en is dan ook 
behoudens waardig. 

De bestaande horecafuncties kunnen behouden blijven of vervangen worden door andere bij de 
woonomgeving passende horecafuncties (op de begane grond). Net als iedere andere functie in 
deze gebieden worden eventuele uitbreidingsvragen van de bestaande vestigingen beoordeeld 
op hun aanvaardbaarheid. Hierbij is een stedenbouwkundige afweging en toets aan 
milieuwetgeving in belangrijke mate richtinggevend.

In het Horeca beleid 'ruimte voor kwaliteit' wordt ten aanzien van de Brinkgreverweg opgemerkt 
dat deze uitvalsweg zich kenmerkt en door een gemêleerdheid van functies, waaronder 
verschillende horecafuncties. De gemeente gaat uit van bestendiging en zal niet meewerken 
aan nieuwe vestigingen. Uitgangspunt bij het opstellen van het bestemmingsplan 
'Voorstad-Oost / Rielerenk' was om alle bestaande horecabedrijven met een geldende horeca 
vergunning te bestemmen. Op het perceel Brinkgreverweg 22 was ten tijde van de actualisering 
echter geen horecabedrijf gevestigd of vergund. 

Conclusie

In het onderliggende bestemmingsplan wordt de mogelijkheid tot het vestigen van een 
horecafunctie verwijderd overeenkomstig de uitgangspunten van het horecabeleid. Volgens de 
uitgangspunten van het beleid en het bestemmingsplan 'Voorstad-Oost / Rielerenk' wordt geen 
ruimte geboden voor nieuwvestiging  van horeca. 

3.2.3  Nota Prostitutiebeleid (2000)

Het integrale prostitutiebeleid, dat in verband met de opheffing van het bordeelverbod op 1 
oktober 2000 is ontwikkeld, is verwoord in de Nota Prostitutiebeleid (juli 2000). De nota bevat 
een omschrijving van de doelstellingen van het beleid en er wordt ingegaan op een aantal 
aspecten zoals: bestrijding van de criminaliteit, het vestigingsbeleid met betrekking tot 
seksinrichtingen en gezondheidszorg. 

Ten aanzien van het vestigingsbeleid behoren onder andere de volgende punten tot het 
ruimtelijk kader:

de bestaande seksinrichtingen kunnen in principe gehandhaafd blijven voor zover zij op 
een geschikte locatie zijn gesitueerd en voor de omgeving geen onevenredige overlast tot 
gevolg hebben;
nieuwvestiging van prostitutiebedrijven in woonwijken is uitgesloten;
nieuwvestiging van prostitutiebedrijven in het buitengebied (met uitzondering van 
stadsrandzones) is uitgesloten;
sekswinkels met uitsluitend een detailhandelsfunctie kunnen worden toegelaten op 
percelen met een winkelbestemming;
de nieuwvestiging van prostitutiebedrijven zal uitsluitend gerealiseerd kunnen worden via 
een ruimtelijke ordeningsprocedure.

Het prostitutiebeleid is er op gericht dat seksinrichtingen in overwegende mate in het centrum 
zijn gesitueerd. In Voorstad Oost zijn, zover bekend, geen bestaande seksinrichtingen of 
prostitutiebedrijven aanwezig. Gezien het voornamelijke dienstverlenings/detailhandelskarakter 
van van Voorstad Oost is nieuwvestiging niet mogelijk. 
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Conclusie

Dit bestemmingsplan sluit de vestiging van seksinrichtingen op het perceel Brinkgreverweg 22 
uit. Hiermee wordt met onderhavig bestemmingsplan uitvoering gegeven aan het 
prostitutiebeleid.

  15



vastgesteld bestemmingsplan Brinkgreverweg 22

16



  vastgesteld bestemmingsplan Brinkgreverweg 22

Hoofdstuk 4  Randvoorwaarden

4.1  Archeologie en cultuurhistorie

Bij het opstellen van dit bestemminsplan is gekeken naar aspecten op het gebied van 
archeologie, cultuurhistorie en monumenten.

Monumenten

Op het betreffende perceel zijn geen gebouwen of bouwwerken aangemerkt als een 
monument. Daarnaast heeft het veranderen van de aanduiding geen gevolgen voor de 
aanwezige bebouwing. Hierdoor vormt dit aspect geen belemmering voor dit bestemmingsplan.

Archeologie

Uit de prehistorie zijn in Voorstad Oost geen vondsten bekend. De wijk lag in de 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd daarentegen in een gebied waar gebouwen hebben gestaan. 
Hier zijn enkele vondsten gedaan en om die reden is er wel een verwachtingskans in het 
gebied. 

Conclusie

Er zijn in de nabijheid van de wijk Voorstad Oost verschillende vondsten gedaan. Gezien de 
ligging van het plangebied en de historische bebouwing moet rekening worden gehouden met 
een middelhoge tot hoge verwachtingskans. Er zal dan ook een dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologisch verwachtingsgebied' worden opgenomen.

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 bekeken, te weten: 

bedrijven en milieuzonering;
bodemkwaliteit;
luchtkwaliteit;

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.
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Voor het bepalen van de aan te houden afstanden gebruikt de gemeente Deventer de 
VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009, waarin voor een hele reeks van 
milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten 
opzichte van milieugevoelige functies. 

Dit bestemmingsplan bevat op basis van de uitgave van 2009 een Staat van bedrijfsactiviteiten. 
De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en 
gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een 
milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke 
richtafstand. De Staat van bedrijfsactiviteiten geeft richtafstanden voor twee verschillende 
omgevingstypen ('rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'). Onderstaande tabel geeft de relatie 
weer tussen milieucategorie, richtafstanden en omgevingstype.

milieucategorie richtafstand tot omgevingstype 
rustige woonwijk

richtafstand tot omgevingstype 
gemengd gebied

1 10 m 0 m
2 30 m 10 m

Conclusie

Het gebied is te typeren als een gemengd gebied. Met het wijzigen van de aanduiding naar 
specifieke vorm van gemengd 1, wijzigt het toegelaten gebruik op het perceel omdat horeca 
niet langer is toegestaan. Op het perceel is onder meer detailhandel en dienstverlening 
toegestaan. Het toegelaten gebruik vormt geen belemmering voor omliggende bestemmingen. 
In een gemengd gebied zijn dergelijke functies vanuit het oogpunt van milieuzonering 
aanvaardbaar. 

4.2.2  Bodem

Normaliter moet worden onderzocht of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een 
eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Het is daarentegen 
zo dat er op het plangebied fysiek niets verandert. Er treedt alleen een planologische wijziging 
op waarbij een functie verdwijnt. 

Conclusie: 

Voor de functiewijziging is geen nader bodemonderzoek noodzakelijk. De aanwezige 
bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de functiewijziging. 

4.2.3  Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is titel 5.2: luchtkwaliteitseisen van de gewijzigde Wet milieubeheer in 
werking getreden (Stb. 2007, 414). Hiermee wordt het 'Besluit luchtkwaliteit 2005' vervangen. 
De grenswaarden voor lucht zijn niet gewijzigd, wel het moment wanneer getoetst moet 
worden aan deze normen. Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe 'Wet luchtkwaliteit' 
geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen wanneer:

geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
de voorgenomen ontwikkeling, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit leidt; 
de voorgenomen ontwikkeling 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdraagt aan de 
luchtverontreiniging; 
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de voorgenomen ontwikkeling is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen 
of in het NSL, dat in werking treedt nadat de EU derogatie (uitstel voor het voldoen aan de 
grenswaarden) heeft verleend.

Toetsen van plannen 

Gevolg van de invoering van deze wet is dat veel ruimtelijke plannen niet meer direct getoetst 
hoeven te worden aan de normen voor luchtkwaliteit. De argumentatie hiervoor is dat NIBM 
projecten in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn verdisconteerd 
in de autonome ontwikkeling. Het NSL bevat alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren 
en alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren. Het NSL richt zich op het 
halen van de grenswaarden voor NO2 in 2015, en PM10 in 2010. In betekende mate (IBM) 
projecten zijn expliciet in het NSL opgenomen. 

Plangebied en de wegen 

Het plangebied is gelegen binnen de invloedssfeer van een drukke weg, namelijk de 
Brinkgreverweg.

Conclusie

Het bestemmingsplan zorgt dat er een ander gebruik word toegelaten op het perceel. Gesteld 
kan worden dat de ontwikkeling in niet betekenende mate nadelige invloed heeft op de 
luchtkwaliteit en voldaan wordt aan de normstelling voor luchtkwaliteit. Dit omdat het perceel al 
gelegen was aan de Brinkgreverweg en er fysiek niets verandert, er wordt alleen een functie 
verwijderd.

4.3  Waterhuishouding

Sinds 1 november 2003 is de watertoets wettelijk verplicht voor plannen in het kader van de 
Wet ruimtelijke ordening. Ruimtelijke plannen en besluiten kunnen gevolgen hebben op de 
waterhuishouding. Voorbeelden hiervan zijn een achteruit gaande 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. In deze paragraaf wordt 
hierop nader ingegaan. 

Doordat er alleen sprake is van een functieverandering is er geen verdere beschouwing op de 
gevolgen op de waterhuishouding van dit plan nodig.
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Hoofdstuk 5  Planopzet en juridische aspecten

5.1  Inleiding

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 juli 2013 de Standaard voor vergelijkbare bestemmingsplannen 2012 
(SVBP2012) 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.

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. 
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De planregels van het bestemmingsplan zijn ondergebracht in vier hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 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 Bestemmingsregels 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 Algemene regels 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.

Tenslotte bevat hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels de overgangs- en slotregels. Deze 
planregels bevatten onder meer het overgangsrecht en de titel.

5.3.2  Hoofdstuk 1: Inleidende regels

De artikelen 'Begrippen' en 'Wijze van meten' 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. 

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 aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouw 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 vergunningvrije bouwwerken.
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Hiervoor is aangegeven dat de begrenzing van een bouwperceel niet hoeft samen te vallen met 
de begrenzing van een bestemmingsvlak. In de bedrijfsbestemming komen meerdere 
bouwpercelen binnen één bestemmingsvlak 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 aanvragen van omgevingsvergunningen.

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 en kamerbewoning.

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:

Bestemmingsomschrijving; 
Bouwregels;
Nadere eisen;
Afwijken van de bouwregels;
Specifieke gebruiksregels;

Enkelbestemmingen

Hierna volgt een korte toelichting en beschrijving van de verschillende bestemmingen in dit 
bestemmingsplan per hoofdgroep.

Artikel 3  Gemengd

Binnen de bestemming 'Gemengd' worden er zes 'specifieke vormen van Gemengd met 
functieaanduiding - #' onderscheiden. Ieder van deze behelst een combinatie van de gebruiken 
zoals vermeldt in punt a t/m j van de bestemming 'Gemengd'.

Door middel van dit bestemmingsplan wordt 'specifieke aanduiding van gemengd - 1' op het 
perceel brinkgreverweg 22 gelegd. Dit betekent dat de functies 'Wonen','Detailhandel', 
Dienstverlenen' en 'Kantoren' worden toegestaan.

Deze bestemming wordt voornamelijk gebruikt voor percelen/gebieden die in functie erg 
gevarieerd zijn. Ook bestaat er binnen de bestemmingen 'gemengd' veel ruimte voor 
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eigeninvulling door de gemeente over de functies die er in beschreven worden.

Dubbelbestemmingen

Hierna volgt een kort toelichting en beschrijving van de verschillende bestemmingen in dit 
bestemmingsplan per hoofdgroep.

Artikel 4 Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied

De bestemming 'Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied' wordt gebruikt om aan te geven 
dat er de mogelijkheid bestaat dat de betreffende gronden archeologische vondsten zouden 
kunnen opleveren.

Door middel van regels met betrekking tot bouw- en graafwerkzaamheden wordt geprobeert 
eventuele archeologisch interessante objecten te beschermen.

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 5 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 6 Algemene bouwregels: 

De bestaande afstanden en maten geven de maximale afstanden aan met betrekking tot onder 
andere de bouwhoogte en goothoogte.

Het is wenselijk om de aanvullende werking van de gemeentelijke Bouwverordening te 
beperken tot een aantal specifieke onderwerpen.

Artikel 7 Algemene gebruiksregels: 

Deze bepaling bepaalt dat het verboden is de gronden te gebruiken in strijd met de gegeven 
bestemming. 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 8 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 9 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 
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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 10 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 11 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 
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 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'. 

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. 

Concluderend kan gesteld worden dat binnen het plan 'Brinkgreverweg 22' 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. 

6.3  Maatschappelijke Uitvoerbaarheid

In artikel art. 3.1.6 lid 1, aanhef en onder e van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat 
een beschrijving dient te worden opgenomen van de wijze waarop burgers en maatschappelijke 
organisaties bij de voorbereidingen van het bestemmingsplan zijn betrokken.

Inspraak
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Voor dit bestemmingsplan is geen inspraakronde gehouden. Het plan past in het vastgestelde 
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 ontwerpbestemmingsplan.

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 partiële herziening zijn geen nationale, provinciale, dan wel waterschapsbelangen in het 
geding. Daarom heeft geen vooroverleg plaatsgevonden met het rijk, de provincie en het 
waterschap.
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Planregels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze planregels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

Het bestemmingsplan Brinkgreverweg 22 met identificatienummer NL.IMRO.0150.P289-VG01 
van de gemeente Deventer;

1.2  bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen;

1.3  aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in 
directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van, maar een functionele 
eenheid vormt met het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw;

1.4  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden;

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
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1.7  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;

1.8  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; 

1.9  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. 

1.10  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.11  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.12  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.

1.13  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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1.14  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; 

1.15  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 

1.16  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 

1.17  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel; 

1.18  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.19  bouwwerk:

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

1.20  dak:

iedere bovenbeëindiging van een bouwwerk; 
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1.21  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; 

1.22  dienstverlening:

het bedrijfsmatig verrichten van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een 
balie) te woord wordt gestaan en geholpen;

1.23  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; 

1.24  gastouderopvang

kinderopvang waarbij de opvang plaatsvindt op het woonadres van de gastouder, met dien 
verstande dat op dit adres niet meer dan een voorziening voor gastouderopvang is gevestigd, 
bestaande uit de gelijktijdige opvang van ten hoogste zes kinderen, en verder zoals bepaald in 
de wet kinderopvang;

1.25  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

1.26  hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 
de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of 
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.27  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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1.28  kindercentrum

een voorziening waar kinderopvang plaatsvidnt, anders dan gastouderopvang;

1.29  kleinschalige kinderopvang

het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling 
van kinderen tot aand e eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die 
kineren begint. Bestaande uit de gelijktijdige opvangvan ten hoogste zes kinderen, waaronder 
begrepen gastouderopvang en kelinschalig peuterspeelzaalwerk;

1.30  kleinschalig peuterspeelzaalwerk

de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen uitsluitend 
bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop die kinderen 
kunnen deelnemen aan het basisonderwijs, bestaande uit de gelijktijdige opvang van ten 
hoogste zes kinderen;

1.31  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten 
hoogste één wand; 

1.32  pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid 
die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.33  peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 
grenst: de hoogte van het aansluitend afgewerkte terrein ter hoogte van die hoofdingang, 
waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of 
verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw 
daarvan, buiten beschouwing blijven.
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1.34  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
betaling; 

1.35  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; 

1.36  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; 

1.37  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; 

1.38  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; 

1.39  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; 
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1.40  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; 

1.41  wijziging:

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

1.42  woning/wooneenheid:

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

1.43  Woningwet:

Wet van 29 augustus 1991, Stb. 439, tot herziening van de Woningwet, zoals deze luidt op het 
moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 

1.44  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;

1.45  zorgwoning:

een woning voor de huisvesting van bepaalde categorieën van de bevolking, zoals ouderen, 
jongeren, of mensen met een beperking, waarbij de mate en de vorm van de geboden zorg en 
ondersteuning aan de bewoners dusdanig is dat niet langer gesproken kan worden van 
zelfstandige bewoning, maar die gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en hun geringe 
ruimtelijke impact wel aanvaardbaar zijn in de woonomgeving.
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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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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Gemengd

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen (w), al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis conform het 
gestelde in artikel 7.2; 

b. zorgwoningen, uitsluitend indien omgevingsvergunning is verleend zoals bedoeld in artikel 
3.5.1;

c. detailhandel en bijbehorende en/of aanverwante dienstverlening, zoals showrooms, 
videotheken,kap- en schoonheidssalons en bijbehorende werkplaatsen en ateliers (dh), 
met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond;

d. dienstverlening (dv1), met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de 
begane grond;

e. kantoren (k), met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane 
grond;

een en ander inachtneming van het hierna bepaalde: 

Ter plaatse van de 
aanduiding

Toegestane functie Opmerkingen 

w (dh) (dv1) (dv2) (k) (h) (b2) (s)
'specifieke vorm van gemengd 
1'

x x x x

en de daarbij behorende

f. groenvoorzieningen in de vorm van tuinen, erven, plantsoenen, groenstroken, e.d.;
g. verkeersvoorzieningen in de vorm van inritten, parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen, e.d.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

a. Op de tot 'Gemengd' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken 
die ten dienste staan van deze bestemming;

b. De gezamenlijk oppervlakte van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, bij een hoofdgebouw mag:
1. op bouwpercelen met een oppervlakte tot 500 m2, niet meer dan 75 m2 bedragen; 
2. op bouwpercelen met een oppervlakte van 500 m2 tot 1000 m2, niet meer dan 100 m2 

bedragen;
3. op bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 1000 m2, niet meer dan 150 m2 

bedragen.
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3.2.2  Gebouwen

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 dient in de voorgevel-bouwgrens te worden gebouwd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' 

mogen de goothoogte en bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer bedragen dan is 
aangeduid; 

3.2.3  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';

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, overkapping: 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 zijdelingse 

bouwperceelgrens mag 
1. op bouwpercelen met een oppervlakte tot 300 m2 0 m bedragen;
2. op bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 300 m2 niet minder dan 1 m bedragen.

3.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. bouwwerk:, geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
'bouwvlak' en/of ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' worden gerealiseerd;

b. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m 

bedragen.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

a. artikel 3.2.2 onder c, in die zin dat de goothoogte aan de achterzijde van het hoofdgebouw 
mag worden verhoogd met ten hoogste 2 m, ten behoeve van de realisering van een 
dakopbouw;

b. artikel 3.2.3 onder a worden toegestaan dat een erker of ander ondergeschikt bouwdeel 
zoals entreepartij of balkon aan een op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouw 
kan 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;
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3. de oppervlakte niet meer dan 6 m2 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.

c. artikel 3.2.3 onder a worden toegestaan 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 m2 bedraagt; 

d. artikel 3.2.3 onder f worden toegestaan dat de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens 
mag worden verkleind tot 0 m;

3.3.2  Toepassingsvoorwaarden

De in het vorige lid genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mitsgeen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van 
bijgebouwen bij woningen ten behoeve van bewoning.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1  Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden toegestaan dat gronden worden gebruikt ten 
behoeve van zorgwoningen.

3.5.2  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 4  Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied

4.1  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.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Archeologisch rapport

Onverminderd de bouwregels bij de andere in artikel 4.1 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 4.1,

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.

4.2.2  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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4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

4.3.1  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 4.1, 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.

4.3.2  Uitzonderingen

Het in artikel 4.3.1 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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4.3.3  Archeologisch rapport

De aanvrager van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.3.1 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.

4.3.4  Toepassingsvoorwaarden

De in artikel 4.3.1 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.

4.4  Wijzigingsbevoegdheid

4.4.1  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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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  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.
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Artikel 6  Algemene bouwregels

6.1  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. 

6.2  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 omgevingsvergunning 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.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
b. het gebruik van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats van 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.

7.2  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 m2 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 

Breakfast-voorziening mag worden gerealiseerd mits:
1. de toeristisch recreatieve overnachtingsmogelijkheid niet als zelfstandige wooneenheid 

functioneert (de realisatie van een aparte kookgelegenheid is niet toegestaan);
2. het authentieke uiterlijk of de verschijningsvorm van de woning wordt 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.

7.3  Kleinschalige Kinderopvang

Gebruik van ruimten binnen een woning (i.c. hoofdgebouw , aanbouwen, uitbouwen en/of 
bijgebouwen), geen bedrijfswoning zijnde, ten behoeve van kinderopvang wordt overeenkomstig 
de bestemming aangemerkt, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en 
mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

a. het maximaal aantal kinderen dat gelijktijdig mag worden opgevangen is 6;
b. het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
c. het gebruik mag geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en geen 
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nadelige toename van de parkeerbehoefte hebben;
d. het perceel, waar ter plekke gelijktijdig niet meer dan 6 kinderen wordt opgevangen, heeft 

hoofdzakelijk een woonfunctie.

7.4  Afwijken van de gebruiksregels

7.4.1  Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden toegestaan dat kleinschalige kinderopvang in een 
bedrijfswoning wordt gevestigd mits:

a. aangetoond is dat de bestaande milieusituatie en externe veiligheidsituatie ter plaatse 
geen belemmering vormen voor de functie kinderopvang;

b. wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden zoals beschreven in artikel 7.3 Kleinschalige 
Kinderopvang
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

8.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

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

b. de bestemmingsregels worden toegestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;

c. de bestemmingsregels worden toegestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien 
een meetverschil daartoe aanleiding geeft.
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Artikel 9  Algemene wijzigingsregels

9.1  Bevoegdheid

9.1.1  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.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

10.1.1  Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee 
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

10.1.2  Bevoegdheid

Het bevoegd gezag kan eenmalig, in afwijking van het bepaalde in artikel 10.1.1, een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld 
in artikel 10.1.1 met maximaal 10%. 

10.1.3  Uitzondering

Artikel 10.1.1 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. 

10.2  Overgangsrecht ten aanzien van het gebruik

10.2.1  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.

10.2.2  Verbod verandering gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 10.2.1, 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.

10.2.3  Verbod hervatting strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 10.2.1, 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.
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10.2.4  Uitzondering

Artikel 10.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als 'Regels van het #bestemmingsplan Brinkgreverweg 22'.
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Bijlagen bij de regels

Bijlage 1  Staat van beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis
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Staat van beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis 
 
SBI-
Code   OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 
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01   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1P 1     

0111, 
0113 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1G 1     

0112   
Reproduktiebedrijven 
opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1G 1     

0112 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1G 1     

0112   
Handelsbemiddeling 
(kantoren) 0 0 10 0 10 1 1P 1     

0122   
Reparatie t.b.v. particulieren 
(excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1P 1     

0124 A 
Vervoersbedrijven (uitsluitend 
kantoren) 0 0 10 0 10 1 2P 1     

0124   
Overige dienstverlening t.b.v. 
vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2P 1     

0125   Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1P 1     

0125   
Expediteurs, cargadoors 
(kantoren) 0 0 10 0 

10 
D 1 1P 1     

0125 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1P 1     

0125 A 
Verhuur van en handel in 
onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1P 1     

014 A 

Computerservice- en 
informatietechnologie-
bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1P 1     

014   

Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk 
onderzoek 0 0 10 0 10 1 1P 1     

014 A 
Overige zakelijke 
dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 

10 
D 1 2P 1     

0142   
Artsenpraktijken, klinieken en 
dagverblijven 0 0 10 0 10 1 2P 1     

02   Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1 1P 1     

020   Ateliers, e.d. 0 0 10 0 10 1 2P 1     

0501.2   
Kappersbedrijven en 
schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1P 1     

0502 B 
Persoonlijke dienstverlening 
n.e.g. 0 0 10 C 0 

10 
D 1 1P 1     
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