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1 IN
LeID

IN
G

1.1 aaNLeIDING eN DOeL vaN Het pLaN
In 2009 is het bestemmingsplan “st. Geertruidentuin e.o.” vastgesteld. De aanleiding voor dit be-

stemmingsplan was het vertrek van het Deventer ziekenhuis richting de locatie op de rielerenk. 

In het spoor van de herontwikkeling van de st. Geertruidenlocatie zijn ook de aangrenzende 

voormalige sportvelden van vv Ijsselstreek en de voormalige parkeerplaats aan de H.j.p. Fes-

evurstraat meegenomen in het bestemmingsplan. belangrijk uitgangspunt voor de H.j.p. Fese-

vurstraat is een maximum van 15 woningen.

De precieze uitwerking van de H.j.p. Fesevurstraat-locatie was bij het opstellen van het bestem-

mingsplan nog niet bekend. Daarom is voor deze locatie gekozen voor een indirecte beslissings-

bevoegdheid, i.c. het vastleggen van de toekomstige woonbestemming met bijbehorende er-

ven en openbare ruimte in een globale, “uit te werken” bestemming.

Inmiddels is onder leiding van Woonbedrijf ieder1 gewerkt aan een stedenbouwkundig uitwer-

king voor de H.j.p. Fesevurstraat-locatie. Deze stedenbouwkundige uitwerking vormt de basis 

voor dit uitwerkingsplan.

Het project H.j.p. Fesevurstraat omvat de ontwikkeling van totaal 10 grondgebonden wonin-

gen (6 2-onder1-kap woningen en 4 vrijstaande woningen in het middendure segment) op de 

H.j.p. Fesevurstraat-locatie. De doelgroep voor deze ontwikkeling zijn doorstromers/gezinnen met 

wooncarrière.

Om bovenstaand project te kunnen realiseren is het noodzakelijk eerst een uitwerkingsplan vast 

te stellen.

1.2 LIGGING pLaNGebIeD
Het plangebied ligt ten noorden van het centraal station Deventer, aan de zuidzijde van de 

wijk Keizerslanden (zie afbeelding: topografische kaart). Het plangebied wordt globaal begrensd 

door de tesschenmacherstraat en de H.j.p. Fesevurstraat.
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1.3 HuIDIGe sItuatIe
Op dit moment is het plangebied een verlaten parkeerterrein, zoals te zien is op de foto’s hier-

naast. Het parkeerterrein werd gebruikt door bezoekers en personeel van het nabij gelegen voor-

malige ziekenhuis en is ontsloten op de H.j.p. Fesevurstraat. Op het parkeerterrein is een kleine 

speelplaats voor kinderen. Om het parkeerterrein is groen gesitueerd. 

1.4 LeesWIjzer
In de toelichting komen na deze inleiding aan de orde:

• een weergave van het juridisch- en beleidskader (hoofdstuk 2);

• een beschrijving van de toekomstige situatie, gebaseerd op het stedenbouwkundig concept 

H.J.P. Fesevurstraat (hoofdstuk 3);

• een beschrijving van de onderzoeken en verantwoording die mede bepalend zijn voor de 

ontwikkeling van het plangebied (hoofdstuk 4);

• een toelichting op de planopzet (hoofdstuk 5);

• een onderbouwing van de economische uitvoerbaarheid van het plan (hoofdstuk 6);

• een onderbouwing van de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan (hoofdstuk 7).

1 IN
LeID

IN
G
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2 jurID
IsC

H- eN
 beLeID

sKa
D

er
2.1 beLeIDsKaDer
Bestemmingsplan St. geertruidentuin e.o.

In het bestemmingsplan st. Geertruidentuin e.o. heeft de locatie de bestemming ‘Wonen - uit 

te werken’ (artikel 19). Deze bestemming is opgenomen (toentertijd nog op basis van artikel 11 

WrO) omdat tijdens de voorbereiding van het genoemde bestemmingsplan de invulling van de 

locatie nog niet bekend was. De voor ‘Wonen - uit te werken’ aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 

- wonen en beroep aan huis;

- tuinen;

- verkeers- en verblijfsvoorzieningen, waaronder begrepen wegen  met ten hoogste twee rijstro-

ken;

- fiets- en voetpaden;

- parkeervoorzieningen;

- speelvoorzieningen;

- bermen en andere groenvoorzieningen;

- watergangen en andere waterpartijen, en

- bij een en ander behorende andere voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen.

De geformuleerde uitgangspunten voor deze locatie (uitwerkingsgebied II) zijn:

- Op de locatie H.j.p. Fesevurstraat is ruimte voor maximaal 15 woningen.

- De doelgroep waarvoor  wordt gebouwd kan worden omschreven als het middensegment.

- De invulling van dit gebied zal zich schikken naar de karakteristiek van dit deel van de zieken-

huisbuurt. Dat houdt in dat er grondgebonden woningen zullen worden gebouwd.

- De woningen zullen vooral georiënteerd zijn naar de bestaande wegen, de tesschenmacher-

straat en de Fesevurstraat waarbij de rooilijnen van de bestaande bebouwing zo veel mogelijk 

worden aangehouden.

- De ruimte om een langzaamverkeerverbinding te maken in het verlengde van de eversstraat 

over de Geertruidentuin richting Ceintuurbaan blijft gewaarborgd. 

- parkeren vindt hoofdzakelijk op eigen terrein plaats.

- De goothoogte van de woningen mag maximaal 7 meter en de hoogte maximaal 11 meter 

bedragen.

De stedenbouwkundige uitwerking heeft de geformuleerde uitgangspunten als randvoorwaar-

den meegekregen en voldoet daarmee aan de uitgangspunten uit het bestemmingsplan st. 

Geertruidentuin e.o.

de Kroon van deventer

In de Kroon van Deventer, Ontwikkelingsvisie voor wijk 4 (juli 2005) zijn de plannen voor wijkverbe-

tering in wijk 4 tot 2015 opgenomen, met een concreet programma voor de periode tot 2010. Wijk 
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4 is opgedeeld in 4 deelgebieden, waarvan ziekenhuizen bestaande uit de delen st. jozef en Geertruidentuin 

er één is.

De ontwikkelingen in deze buurt zijn vooral ingegeven door het vertrek van de ziekenhuizen. De start van de 

nieuwbouw van het Deventer ziekenhuis op de rielerenk heeft in de eerste helft van 2004 plaatsgevonden, 

ondertussen is het afgerond. Nu zijn de locaties van de oude ziekenhuizen vrij als particuliere inbreidingslocaties. 

vanuit gemeentelijke optiek is de herontwikkeling van deze terreinen wenselijk, maar in de tijd niet gerelateerd 

aan de verdere herstructurering in wijk 4.

eén van de beoogde ontwikkelingen voor ziekenhuizen is dat voor de H.j.p. Fesevurstraat-locatie extra aan-

dacht moet zijn voor de overgang tussen bestaande woonbebouwing en nieuwbouw.

Conclusie

In de Kroon van Deventer is de herstructurering van de ziekenhuizen als ambitie omschreven.  Ook is de locatie  

H.J.P. Fesevurstraat specifiek in dit document genoemd. Dit document is een van de kaderstellende documen-

ten en als zodanig ook door de provincie aangegeven. Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat de ambitie uit 

dit document uitgevoerd kan worden.

2.2 jurIDIsCH KaDer
De Wet ruimtelijke ordening (Wro), die op 1 juli 2008 in werking is getreden, bepaalt in artikel 3.6, lid 1 onder b 

dat bij een bestemmingsplan kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders

met inachtneming van bij het plan te geven regels (en binnen het plan te bepalen grenzen) het bestemmings-

plan kunnen uitwerken. Deze mogelijkheid bestond ook reeds in de (oude) Wet op de ruimtelijke Ordening 

(artikel 11 WrO).

Het bestemmingsplan st. Geertruidentuin e.o. is vóór 1 juli 2008 in ontwerp ter inzage gelegd. Op 13 mei 2009 

heeft de gemeenteraad van Deventer het bestemmingsplan st. Geertruidentuin e.o. vastgesteld. Dit bestem-

mingsplan is op 19 augustus 2009 goedgekeurd door de provincie Overijssel.

procedure Uitwerkingsplan

artikel 9.1.5 Invoeringswet Wro bepaalt dat een voor een uitwerkingsplan op basis van een ‘oud’ moederplan 

de oude WrO van toepassing is, inclusief de procedurevoorschriften indien het ontwerp van dit uitwerkingsplan 

voor 1 juli 2009 ter inzage heeft gelegen.

Wordt het uitwerkingsplan met ingang vanaf 1 juli 2009 als ontwerp ter inzage gelegd dan geldt de Wro met het 

daarbij behorende procedurevoorschrift. In artikel 3.9a Wro is aangegeven dat afdeling 3.4 awb van toepas-

sing is met aanvullende regels voor de kennisgeving en de beschikbaarstelling.

Burgemeester en wethouders besluiten over het uitwerkingsplan binnen acht weken na afloop van de termijn 

van terinzageligging, uiteraard ervan uitgaande dat zij in het bestemmingsplan zelf zijn aangewezen als be-

voegd bestuursorgaan om het bestemmingsplan te mogen wijzigen op grond van artikel 3.6, lid 1 Wro. Het nu 

voorliggende uitwerkingsplan dient derhalve de procedure uit de Wro te doorlopen.
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vorm Uitwerkingsplan

artikel 8.1.2 bro geeft voor wat betreft de vormgeving en opmaak van het uitwerkingsplan aan-

vullend overgangsrecht. een uitwerkingsplan mag worden vormgegeven en ingericht in over-

eenstemming met het moederplan. Hierbij geldt als eis dat het ontwerp van het moederplan ter

inzage is gelegd voor 1 januari 2010. Dit geldt dus per definitie voor moederplannen die op basis

van de oude WrO zijn vastgesteld, maar ook voor moederplannen op basis van de Wro die ana-

loog ter inzage zijn gelegd tussen 1 juli 2008 en 1 januari 2010.

Het bestemmingsplan st. Geertruidentuin e.o. is opgezet volgens de oude WrO en voldoet ook 

niet aan de ruimtelijke standaard, de svbp2008. 

In de uitwerkingsregels wordt aangegeven dat de uitwerking dient te geschieden zodanig dat 

het bepaalde in de artikelen 6 (tuin), 7 (verkeer - wegen / verkeer – paden) en 8 (Wonen) zoveel 

mogelijk van toepassing is. Om de leesbaarheid en eenduidigheid in het plangebied te bewaren 

is er daarom voor gekozen de planregels op te stellen conform het moederplan en deze niet aan 

te passen aan de Wro en/of de svbp 2008. 

Relatie met ander wetgeving

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden.

In het nu voorliggende plan is deze wetswijziging, die gevolgen heeft voor de definities, het

instrumentarium en de procedurele bepalingen, eveneens niet verwerkt. Ook hier geldt dat ge-

zien de leesbaarheid en eenduidigheid is gekozen voor handhaving van de definities en bepa-

lingen uit de oude WrO. 
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3.1 WONINGOverzICHt
In dit plangebied aan de H.j.p. Fesevurstraat worden in totaal 10 woningen gerealiseerd. 5 gesi-

tueerd aan de H.j.p. Fesevurstraat en 5 aan de tesschenmacherstraat. Het gaat om 2-onder-1-

kap woningen en vrijstaande woningen. De maximale hoogte van de woningen mag 11 meter 

bedragen.

3.2 OpeNbare ruImte
In de openbare ruimte die bij het plan behoord komen een plantsoen en parkeerplaatsen. 

3.3 WeGeN eN parKereN
Het parkeren aan de tesschenmacherstraat gaat plaatsvinden op eigen terrein en naast elkaar. 

Het parkeren aan de H.j.p. Fesevurstraat vindt plaats voor de woningen in het plantsoen.

Er komt een fiets- en wandelverbinding tussen de Tesschenmacherstraat en de H.J.P. Fesevurstraat 

met een entree van de rollecatetijn. Door deze verbinding zijn er meer routes naar het centrum 

van Deventer vanuit de achterliggende wijken. 
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4.1 INLeIDING
Het besluit ruimtelijke ordening stelt in artikel 3.1.1.(onder f.) dat inzicht dient te worden gegeven 

in de uitvoerbaarheid van het plan. bovendien dient het bestuursorgaan bij de voorbereiding 

van het besluit (tot vaststelling van het bestemmingsplan) de nodige kennis te vergaren omtrent 

de relevante feiten en de af te wegen belangen (awb, artikel 3.2). Wanneer gebruik wordt ge-

maakt van de mogelijkheid die artikel 3.6, lid 1b van de wet biedt, dan kan het onderzoek deels 

worden uitgevoerd op het moment dat een uitwerkingsplan wordt voorbereid. In dit hoofdstuk 

wordt verslag gedaan van het onderzoek dat is verricht ten behoeve van de in dit

plan mogelijk gemaakte ontwikkelingen, zodat voldaan wordt aan de onderzoeksverplichtingen 

van het besluit ruimtelijke ordening.

bij de voorbereiding van het bestemmingsplan st. Geertruidentuin e.o. is reeds voldoende aan-

dacht besteed aan de milieuaspecten van bouwplan. In het kader van het nu voorliggende 

uitwerkingsplan worden de onderzoeken kort samengevat.

4.2 Water
Beleid waterschap 

Hieronder worden kort de belangrijkste doelstellingen omschreven. 

Duurzaam schoon oppervlaktewater en bescherming van het drinkwater voor de toekomst. Dat 

zijn, heel in het kort, de belangrijkste doelstellingen van de europese Kaderrichtlijn Water (KrW) en 

het Waterbeheer 21e eeuw, die voortaan samengaan via het Nationaal bestuursakkoord Water. 

In 2005 is een regionaal bestuursakkoord water ondertekend. Het regionale bestuursakkoord Wa-

ter is voorbereid door de provincie Overijssel en het Waterschap Groot salland, in overleg met de 

gemeenten Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, raalte, staphorst, zwarte Waterland en zwolle. Het 

doel van het regionaal bestuursakkoord Water voor West-Overijssel is:

- het versterken van de binding met het Nationaal bestuursakkoord Water en het vastleggen van 

afspraken tussen betrokken partijen over de uitvoering daarvan;

- het gemeenschappelijk voorbereiden van de aanpak van de wateropgaven en de uitvoering 

van noodzakelijke maatregelen in de periode 2007-2015;

- het vergroten van de betrokkenheid van de maatschappij en haar bestuurlijke vertegenwoor-

digers bij het aanpakken van de wateropgaven;

- het versterken van de onderlinge samenwerking tussen betrokken partijen.

 

Het waterschap Groot salland hanteert de driestapsstrategieën vasthouden-bergen-afvoeren 

(kwantiteit) en schoon houden-scheiden-zuiveren (kwaliteit). Het waterschap hanteert als uit-

gangspunt het afkoppelen van hemelwater van de riolering als de waterkwaliteit dit toelaat. Hier-

bij geldt oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem als eerste voorkeur. Als dat niet mogelijk 

is kan water (in eerste instantie via een bodempassage) worden geloosd op oppervlaktewater
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Oppervlaktewater

er zijn binnen het plangebied geen waterpartijen aanwezig die waterstaatkundig gezien een functie hebben

Hemelwater

van de verharde oppervlakken komen vanwege het risico van vervuiling alleen de terrein- en dakoppervlakken 

voor afkoppeling in aanmerking. Tevens mogen geen uitlogende materialen worden gebruikt. Infiltratie van het 

hemelwater van de verharde oppervlakken ter plaatse kan in voldoende mate op eigen terrein worden gere-

aliseerd en wordt derhalve niet afgewenteld.

vuilwater

Het rioolstelsel rond de Geertruidenlocatie is een zogenaamd gemengd systeem, dat wil zeggen dat het afval-

water en het hemelwater via één buizenstelsel worden afgevoerd. Omdat er via het afvalwaterriool ook hemel-

water wordt afgevoerd kan het riool dit niet altijd aan en wordt bij zeer hevige regenval overgestort op het op-

pervlaktewater. mede om het overstorten van afvalwater te beperken wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk 

schoon hemelwater af te koppelen door dit ter plaatse te infiltreren in de bodem. Daarbij moet uitspoeling van 

schadelijke stoffen naar grond- en oppervlaktewater voorkomen worden.

Grondwater

In stedelijk gebied is sprake van vergroting van verhard oppervlak in vergelijking met het landelijke gebied zoals 

het was voordat er gebouwd werd. afhankelijk van het afvoer- en bufferingsysteem voor het hemelwater leidt 

dit tot wijziging (verlaging) van de grondwaterstand in het gebied door verminderde aanvulling en mogelijk ver-

snelde afvoer. Mede hierom wordt ernaar gestreefd het hemelwater ter plaatse te infiltreren. Stedelijk gebied 

vereist een grotere ontwateringsdiepte (afstand tussen maaiveld en grondwater) dan een terrein met agrari-

sche bestemming of natuurgebied.

Drinkwaterwinning

Het her te ontwikkelen gebied Geertruidenlocatie ligt in het grondwaterbeschermingsgebied  (diepe boringen) 

Ceintuurbaan – zutphenseweg.

Naast het algemene (beschermings)beleid is het volgende voor de waterwinning van belang. In het milieube-

leidsplan Overijssel en in de verordening Fysieke Leefomgeving Overijssel is voor winning een boringsvrije zone 

aangewezen. Dit betekent dat er  naast een verbod op boringen vanaf 50 meter onder het maaiveld ook 

de mogelijkheid tot ontheffing bestaat. Hierdoor wordt voorkomen dat de beschermende Eemkleilaag wordt 

doorbroken.

Waterbeleid gemeente

In het gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 is vastgelegd  dat de opvang van het hemelwater van de verharde 

oppervlakken deels op eigen terrein wordt gerealiseerd. Onderzocht moet worden of schoon hemelwater lo-

kaal kan worden geïnfiltreerd in de bodem. Infiltratie kan plaatsvinden door gebruik te maken van bijvoorbeeld 

infiltratiekratten. De inhoud van de infiltratievoorziening kan worden bepaald op 10 mm van het aan te sluiten 
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verharde oppervlak. Alle buien tot 10 mm worden dan volledig geïnfiltreerd in de bodem. Van alle 

zwaardere buien wordt eveneens 10 mm direct in de bodem geïnfiltreerd, terwijl het overige water 

via een afwateringsvoorziening wordt afgevoerd en opgevangen in een retentievoorziening.

4.3 eCOLOGIe
sinds 1 april  2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild voorkomende in-

heemse planten en dieren. De Flora- en faunawet heeft belangrijke consequenties voor ruimtelijke 

plannen.

bij ruimtelijke plannen met mogelijke gevolgen voor beschermde planten  en dieren is het verplicht 

om vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van algemene verbodsbepalingen. 

Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden of er maatregelen genomen kun-

nen worden om dit te voorkomen, of de gevolgen voor beschermde soorten te verminderen. 

Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling of is het mogelijk van de minister van LNv 

ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te krijgen voor activiteiten op het gebied van 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

voor het onderhavige plan is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van de nieuw-

bouwplannen. Hieronder staan de conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek (memo  

Flora en Fauna d.d. 20 april 2012, arcadis) naar voren zijn gekomen.

Conclusies en aanbevelingen

Op grond van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

• In het gebied komen soorten voor die volgens de Flora- en faunawet worden beschermd.

• Door naleving van het ecologisch protocol kan een deel van de negatieve gevolgen voor be-

schermde soorten voorkomen of beperkt worden.

• Niet alle schade is te vermijden, waardoor mogelijk voor enkele zoogdieren, amfibieën, broed-

vogels en vleermuizen verbodsbepalingen worden overtreden. voor algemene zoogdieren en 

amfibieën (tabel 1) gelden vrijstellingen.

• Voor de overige soorten geldt geen vrijstelling. Door te werken volgens de voorwaarden zoals 

genoemd in paragraaf 3.5 van de quickscan ecologie kan schade aan vleermuizen en broed-

vogels voorkomen worden. Indien men zich aan dit ecologisch protocol houdt, is geen nader 

onderzoek noodzakelijk. Wanneer dit niet mogelijk is dient nader onderzoek naar vleermuizen 

en broedvogels plaats te vinden. 

• Voor de vrijgestelde soorten en niet beschermde soorten blijft wel de zorgplicht gelden. Aan de 

zorgplicht kan worden voldaan door tijdens de uitvoering de maatregelen uit het ecologisch 

protocol te volgen.

Op grond van dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan.

• Zorg dat de inrichting van het terrein zoveel mogelijk geschikt wordt gemaakt voor vogels en 
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vleermuizen door afwisseling te creëren tussen bebouwing, open ruimte en groenstructuren. Door groenstruc-

turen te clusteren ontstaat een aantrekkelijker broedgebied. 

• Maak bij het planten van de bomen en struiken zoveel mogelijk gebruik van inheemse soorten.

4.4 arCHeOLOGIe
Het gehele plangebied heeft een middelhoge tot hoge verwachting (zie afbeelding archeologische verwach-

tingskaart). 

Het terrein is in gebruik als parkeerplaats en derhalve niet bebouwd, vandaar dat er mogelijk nog archeologi-

sche resten te verwachten zijn. Om de aard en omvang van de verstoring binnen het plangebied te kunnen 

vastleggen, is een booronderzoek uitgevoerd. 

Booronderzoek

Het aangetroffen vondstmateriaal is voor zover dateerbaar afkomstig uit de Nieuwe tijd. Omdat het materiaal 

uit verstoorde en opgebrachte lagen (esdek en recente ophogingspakketten) afkomstig is zegt het weinig over 

de archeologische waarde van het plangebied.

tot de bouw van het ziekenhuis bestond de toplaag uit een esdek. bij de bouw van het ziekenhuis is het terrein 

vrijwel geheel tot, en soms ver in de C-horizont afgegraven. als gevolg hiervan ontbreekt een intact bodempro-

fiel. Doordat de C-horizont op  veel plaatsen vrij diep verstoord is zijn er ook geen sporen van bewoning meer 

te verwachten of enkel de zeer diepe sporen. De combinatie van verstoring en de onzekere herkomst van het 
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vondstmateriaal leiden tot de conclusie dat er geen archeologische waarden in het plangebied 

te verwachten zijn.

Conclusies 

De kans op het aantreffen van intacte archeologische waarden op het terrein van het voormalig 

ziekenhuis (inclusief de parkeerplaats aan de Fesevurstraat) is zeer gering. Daarom is een nader 

archeologisch onderzoek daar niet noodzakelijk en is het terrein aan de Fesevurstraat vrijgege-

ven. De archeologische waarden vormen daar derhalve geen belemmering voor de uitvoering 

van de bouwplannen.

4.5 bODemKWaLIteIt
In het kader van de nieuwbouwplannen binnen het plangebied is door syncera een verkennend 

bodemonderzoek (b06b0188, datum 13 oktober 2006) uitgevoerd. Doel van het onderzoek is het 

verkrijgen van inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de vaste bodem en het grondwater.

De resultaten van het onderzoek op de Fesevurstraatlocatie zijn de volgende:

- ter plaatse van de parkeerplaats van het ziekenhuis is een puinverharding (voornamelijk be-

staande uit baksteen) aangetroffen. De puinverharding heeft een dikte variërend van 40 tot 70 

centimeter. verder zijn in de bodem geen bijzonderheden waargenomen. 

- In de bovengrond (inclusief bodemlaag direct onder puinverharding) zijn lokaal licht verhoogde 

gehalten aan koper, kwik, lood, zink, eOX en/of paK aangetoond. De aangetoonde gehalten 

overschrijden de streefwaarden, maar blijven beneden de toetsingswaarden voor nader on-

derzoek. van de overig geanalyseerde parameters zijn geen gehalten aangetoond boven de 

streefwaarden.

- In de ondergrond zijn, van de geanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven 

de streefwaarden.

- In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan arseen aangetoond. Het aangetoonde 

gehalte overschrijdt de streefwaarde, maar blijft beneden de toetsingswaarde voor nader on-

derzoek. van de overig geanalyseerde parameters zijn geen gehalten aangetoond boven de 

streefwaarden.

Conclusies van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NeN-5740. ter plaatse van de parkeerplaats is een puin-

verharding aangetroffen met een dikte variërend van 40 cm tot 70 centimeter. In de bovengrond 

zijn licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, lood, zink, eOX en/of paK aangetoond. In het 

grondwater is een licht verhoogd gehalte aan arseen aangetoond. De aangetoonde gehalten 

overschrijden de streefwaarden, maar vormen geen aanleiding voor nader onderzoek en/of (sa-

nerings)maatregelen. van de overig geanalyseerde parameters zijn geen gehalten aangetoond 

boven de streefwaarden. In de ondergrond zijn, van de geanalyseerde parameters, geen gehal-
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ten aangetoond boven de streefwaarden.

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek bestaan er, met betrekking tot de bodem-

kwaliteit, geen bezwaren tegen de geplande nieuwbouw op de locatie parkeerplaats H.j.p. Fesevurstraat.

4.6 GeLuID
In de Wet geluidhinder is bepaald dat iedere weg een geluidszone heeft. een zone is in feite een akoestisch 

aandachtsgebied. De breedte van de zone wordt bepaald door het aantal rijstroken en de ligging van de 

weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied. Conform artikel 74 lid 1 van de Wet geluidhinder (Wgh) bedraagt de 

zonebreedte van een weg in stedelijk gebied:

- 200 meter voor een weg van een of twee rijstroken;

- 350 meter voor een weg met drie of meer rijstroken.

Dit geldt op dit moment niet voor de in artikel 74 lid 2 Wgh genoemde uitzonderingen, te weten:

- wegen gelegen binnen een woonerf;

- wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

In deze uitzonderingsgevallen is de weg als niet-gezoneerd te beschouwen. 

Op de H.j.p. Fesevurstraat en de tesschenmacherstraat geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Deze wor-

den als niet-gezoneerd beschouwd. echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de geluids-

belasting, afkomstig van het verkeer op deze wegen, ook beschouwd te worden. ten gevolge van voornoem-

de wegen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (arcadis, rapportnummer 110623/Ce7/106/000670, datum 6 

augustus 2007). voor de locaties waarvan de invulling nog niet bekend was zijn de geluidscontouren bepaald. 

De ligging van de geluidscontouren voor de voorkeursgrenswaarde van 48 db zijn als volgt:

- H.j.p. Fesevurstraat: op 10 meter uit de wegas.

met deze afstanden is in de stedenbouwkundige uitwerking rekening gehouden, waardoor dit plan voldoet 

aan de eisen gesteld voor het geluid.

4.7 LuCHtKWaLIteIt
Op grond van het besluit Luchtkwaliteit is onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit binnen het plangebied (ar-

cadis, rapportnummer 110623/Ce7/106/000670, datum 6 augustus 2007).

uit de resultaten van het onderzoek volgt dat langs geen van de te beschouwde wegen in geen van de on-

derzochte jaren een overschrijding van de normen (grenswaarden en plandrempelwaarden) voor de stoffen 

stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (PM10 of “fijn stof”), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), benzeen (C6H6) 

en koolmonoxide (CO) is geconstateerd. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in het besluit Luchtkwaliteit 

2005 en zal het milieuaspect luchtkwaliteit de doorgang van het plan niet in de weg staan.
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4.8 eXterNe veILIGHeID
bij externe veiligheid gaat het om gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets 

mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De 

daaraan verbonden risico’s moeten aanvaardbaar blijven. bij het bepalen van de risico’s van 

transport van gevaarlijke stoffen wordt onderscheid gemaakt tussen het individuele risico en het 

groepsrisico. Op basis van de risicokaart van de provincie Overijssel en informatie van de ge-

meente Deventer, kan worden geconcludeerd dat het plangebied niet binnen de invloedsfeer 

van lpg-tankstations, industriële koelinstallaties (ammoniakreservoirs) of andere risicovolle inrich-

tingen die toetsing aan het besluit externe veiligheid inrichtingen (bevi) vereisen ligt. er bevinden 

zich in of nabij het plangebied evenmin risicovolle goederentransportstromen (frequente aan- en 

afvoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor), die een nadere analyse van de veiligheids-

risico’s vereisen. toetsing aan de richtlijnen in de Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stof-

fen (rNvGs) en de circulaire ‘zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen 1984’ wordt 

daarom niet noodzakelijk geacht. Op basis van deze informatie mag worden geconcludeerd 

dat er op grond van de externe veiligheid geen bezwaren bestaan tegen uitvoering van de 

bouwplannen binnen het projectgebied.

4.9 beDrIjveN eN mILIeuzONerING
De rond het plangebied aanwezige bedrijven behoren voor het grootste deel tot de detailhan-

del en dienst- en zorgverlenende sector. Dit soort bedrijven is veelal ingedeeld in milieucategorie 

1 en 2, waarbij een beperkte invloed geldt voor de directe woonomgeving. mogelijke overlast 

wordt voldoende beperkt door de voorschriften op grond van de Wet milieubeheer. aan de 

zuidoostzijde van het plangebied is het voetbalstadion De adelaarshorst gelegen. voor dit sport-

complex zijn milieuvergunningen verleend, waarin voorschriften zijn opgenomen ter bescherming 

van de woonomgeving. Het sportcomplex levert geen onacceptabele hinder op.

4.10 LeIDINGeN eN straaLpaDeN
er bevinden zich in en nabij het plangebied geen straalpaden, ondergrondse en bovengrondse 

leidingen die belemmeringen voor de voorgestane ontwikkeling met zich meebrengen.

4.11 sOCIaLe paraGraaF
Nieuwe ontwikkelingen in het plangebied worden getoetst aan sociale ontwerpuitgangspunten 

die aan de globale inrichting van de openbare ruimte en de fysieke inrichting kunnen worden 

gesteld. uitgangspunt daarbij is dat de vraag van de burger centraal staat, er aandacht is voor 

verschillende levensfasen van bewoners en voor slimme combinaties van functies en voorzie-

ningen die de combinatie van werk en zorg mogelijk maken. In het plangebied is plaats voor 

iedereen, ook voor kwetsbare groepen. buurten en wijken hebben verschillende woonmilieus en 

leefstijlen en bieden de mogelijkheid tot het combineren van functies zoals bijvoorbeeld woon-
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werkpanden. 

Wanneer bijzondere woningen voor senioren of andere zorgvragers gebouwd gaan worden dan moet het 

bestemmingsplan in principe ook de mogelijkheid hebben om zorg en andere functies vanuit een bepaald 

gebouw of centrum of iets dergelijks aan te bieden. tot slot is het belangrijk dat wijken en buurten gelegenheid 

bieden tot ontmoeting, aan eisen van sociale veiligheid voldoen en gebouwd en ingericht worden volgens het 

politiekeurmerk veilig wonen. 

Sociale veiligheid 

bij sociale veiligheid gaat het erom dat de omstandigheden in de openbare buitenruimte, met name wegen, 

langzaam verkeersroutes, paden en groenvoorzieningen, zodanig zijn, dat mensen zich daar veilig voelen en 

dat ook daadwerkelijk zijn. bij de realisering van de nieuwe bebouwing en de bijbehorende voorzieningen zal 

aandacht worden besteed aan maatregelen ter handhaving en verbetering van de sociale veiligheid. In het 

onderhavige geval betreft sociale veiligheid aspecten als “zichtbaarheid”, “overzichtelijkheid”, “aanwezigheid 

van (andere) weggebruikers”, “uitwijkmogelijkheden”, maar ook “toegankelijkheid” en “duidelijkheid van route 

en bewegwijzering”. essentieel is in de onderhavige situatie dat voorzien wordt in een overzichtelijke langzaam-

verkeersstructuur met daaraan aangepaste groenvoorzieningen (bijvoorbeeld: paden niet afschermen met 

hoogopgaande beplanting) en goede verlichting van met name de langzaam verkeersstructuur. Gespreid 

over het gebied zal sprake zijn van woonbebouwing, met vandaar uit uitzicht op de openbare ruimte rondom 

die bebouwing. 

bij de uitvoering van maatregelen op het gebied van de sociale veiligheid voor de bebouwing en de invulling 

van de openbare ruimte worden de normen van het politiekeurmerk veilig Wonen als basis gehanteerd.
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5.1 pLaNmetHODIeK
De planmethodiek van het uitwerkingsplan ‘H.j.p. Fesevurstraat’ sluit aan bij de gebruikelijke 

praktijk, zoals die tijdens de WrO werd gebruikt. Het bestemmingsplan bestaat uit juridisch bin-

dende voorschriften en een plankaart en gaat vergezeld van voorliggende toelichting. aan de 

bestemmingen zijn bouw- en gebruiksvoorschriften gekoppeld.

De bouw- en gebruiksvoorschriften maken inzichtelijk welke bouw- en gebruiksmogelijkheden 

worden toegestaan. De bestemmingen zijn aangegeven op de plankaart, zodat inzichtelijk 

wordt weergegeven wat er op welk perceel is toegestaan. Daarnaast kunnen ook aanvullende 

harde randvoorwaarden worden aangegeven op de plankaart. De toelichting, die niet juridisch

bindend is, biedt inzicht in de onderbouwing van het stedenbouwkundig plan en geeft aanvul-

lende informatie over het plangebied en is derhalve voor het bestemmingsplan van belang.

5.2 INDeLING vOOrsCHrIFteN
De voorschriften bestaan uit 4 hoofdstukken, te weten;

1. Inleidende bepalingen;

2. Bestemmingsbepalingen;

3. Algemene bepalingen, en;

4. Overgangs- en slotbepalingen.

5.2.1 InleIdende BepAlIngen (HoofdStUK 1)

Dit hoofdstuk biedt een nadere uitleg over verscheidene aspecten die van belang zijn voor een

eenduidige en heldere interpretatie van het bestemmingsplan. Dit gebeurt door middel van een

omschrijving van de begrippen die in het bestemmingsplan worden gebruikt. Daarnaast is er ook

een artikel opgenomen waarin verklaard wordt hoe technische bepalingen als hoogtes, breed-

tes, percentages, het meten van oppervlaktes, en dergelijke gemeten dan wel berekend wor-

den. Ook de wijze van het bepalen van het peil wordt omschreven. 

5.2.2 BeStemmIngSBepAlIngen (HoofdStUK 2)

In dit hoofdstuk zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de in het plangebied gelegen gron-

den opgenomen. De bestemmingen zijn gerangschikt op alfabet. 

Om de helderheid en de inzichtelijkheid van de voorschriften te bevorderen, is er een uniforme 

indeling voor elke bestemming gehanteerd, waarbij een onderscheid gemaakt is tussen gebruiks- 

en de bouwmogelijkheden.

Per bestemming is de volgende indeling gehanteerd;

Gebruik:

- bestemmingsomschrijving

In de doeleindenomschrijving wordt aangegeven welke functies er binnen de bestemming wor-

den toegestaan.
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bouwen:

- bouwvoorschriften

De bouwvoorschriften geven het kader van de bouwmogelijkheden aan door middel van maximale bouw-

hoogten, bebouwingspercentages en dergelijke. In deze voorschriften is de volgende driedeling als basis terug 

te vinden;

1. (hoofd)gebouwen;

2. bijgebouwen;

3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

- vrijstelling van de bouwvoorschriften

De vrijstelling van de bouwvoorschriften zorgt in specifieke gevallen voor een verruiming van de bouwmogelijk-

heden.

5.2.3 Algemene BepAlIngen (HoofdStUK 3)

Dit hoofdstuk van de voorschriften bevat algemene bepalingen (bijvoorbeeld een algemene wijzigingsbe-

voegdheid). 

De algemene bepalingen zijn;

- antidubbeltelbepaling

een bepaling die voorkomt dat grond die al eerder is ingebracht bij de beoordeling van een bouwplan niet 

nogmaals wordt meegeteld.

- algemene gebruiksbepalingen:

een bepaling die alle gebruik van gronden en bouwwerken dat in strijd is met de bepalingen van de betref-

fende bestemming verbiedt.

- algemene vrijstellingsbepalingen:

deze bepaling zorgt in specifieke gevallen voor een verruiming van de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

- algemene wijzigingsbepalingen:

wijzigingsbevoegdheden van burgemeester en wethouders voor ontwikkelingen die nu nog niet vaststaan c.q. 

kleine afwijkingen op de plankaart in verband met de praktische uitvoering van het plan.

- algemene procedurebepalingen:

voor zover van toepassing, zijn voor de vrijstellingen en de wijzigingen procedurebepalingen opgenomen.

5.2.4 SlotBepAlIngen (HoofdStUK 4)

Deze bepalingen vormen de afsluiting van de voorschriften van het bestemmingsplan. Het zijn  bepalingen die 

in principe voor alle bestemmingen gelden. 

De overgangs- en slotbepalingen omvatten de volgende bepalingen:

- strafbepaling:

deze bepaling geeft aan welke overtredingen van de voorschriften worden aangemerkt als strafbare feiten in 

de zin van artikel 1a, onder 2o van de Wet op de economische Delicten.
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- overgangsbepaling:

bepaling die betrekking heeft op het overgangsrecht. bestaande bebouwing op het moment 

van tervisielegging van het plan, mag blijven bestaan, ook in het geval van strijd met de bebou-

wingsregels. Het gebruik van grond en opstallen, dat afwijkt van de voorschriften ten tijde van

het van kracht worden van het bestemmingsplan, mag gehandhaafd blijven.

- slotbepaling:

deze bepaling geeft de titel van het bestemmingsplan aan.

5.3 bestemmINGeN
toelichting op de in dit bestemmingsplan opgenomen bestemmingen: 

verkeer - Wegen/ verkeer - paden: Artikel 5

De voor verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor de wegen en paden, parkeervoorzie-

ningen en groen.

Wonen: Artikel 6

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen en tuinen. 
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Gelet op het bepaalde in artikel 6.12 Wro, moet de gemeente een exploitatieplan vaststellen 

voor gronden waarop een in het besluit ruimtelijke ordening aangewezen bouwplan is voorge-

nomen. Indien in de beginfase van een project een anterieure overeenkomst is afgesloten, hoeft 

geen exploitatieplan opgesteld te worden. 

Initiatiefnemer heeft met de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten. behoudens kos-

ten voor ambtelijke voorbereiding en begeleiding van het planproces zijn er geen kosten voor 

de gemeente in exploitatieve sfeer. De ontwikkelingen bevinden zich op particulier terrein en de 

ontwikkeling betreft een particulier initiatief. 

De gemeente heeft inzicht gehad in de exploitatieopzet van de bouwplannen. Daaruit blijkt, dat 

het plan economisch uitvoerbaar is.
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7.1 OverLeG met bevOLKING
Dit uitwerkingsplan omhelst een klein bouwplan zonder risicovolle bestemmingen, vandaar dat 

wordt gekozen om geen inspraak te houden.

7.2 OverLeG met INstaNtIes
Dit uitwerkingsplan, dat voorziet in woningbouw middels inbreiding past binnen categorie a1 van 

de “vooroverleglijst ruimtelijke plannen”, zodat vooroverleg met de provincie niet noodzakelijk is. 

met het waterschap heeft in het kader van het opstellen van het inrichtingsplan en het opstellen 

van het waterhuishoudkundigplan nader overleg plaatsgevonden.  

Het ontwerp uitwerkingsplan is middels een kennisgeving wel toegezonden aan het waterschap 

en de provincie. De provincie heeft daarop laten weten dat het plan past binnen het provinciaal 

ruimtelijk beleid. Het waterschap heeft om nadere informatie gevraagd en na intensief overleg 

en aanvullende stukken in de vorm van een waterhuishoudkundigplan heeft ook het waterschap 

laten weten in te kunnen stemmen met het voorliggende uitwerkingsplan.
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artIKeL 1 - beGrIppeN

1  het plan

het uitwerkingsplan H.J.P. Fesevurstraat, vervat in deze voorschriften en de plankaart;

2  de plankaart

de kaart (met het nummer 120308 WEE 12024 Fesevurstraat) die deel uitmaakt van het plan;

3  aan- of uitbouw

een al of niet voor bewoning bestemd gebouw dat aan een woning is aangebouwd en daar-

mee in directe verbinding staat; 

4  ander bouwwerk

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

5  bebouwing

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;

6  bebouwingspercentage

de oppervlakte van de bebouwing binnen het bestemmingsvlak of in voorkomend geval het 

bouwvlak, boven peil, uitgedrukt in een percentage van de oppervlakte van dat vlak;  

7  beroepsactiviteit aan huis

het beroepsmatig uitoefenen van activiteiten op administratief, juridisch, medisch, therapeu-

tisch, educatief, kunstzinnig, maatschappelijk of daarmee gelijk te stellen gebied, in de woning 

en de daarbij behorende aanbouwen en bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie; onder 

deze activiteiten zijn niet begrepen horeca of detailhandel, behoudens detailhandel als onder-

geschikte nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende beroepsmatige activiteit;  

8  bestaande voorgevelrooilijn goothoogte, hoogte, oppervlakte, bijgebouw, overkapping, 

plaats, omvang, inhoud 

voorgevelrooilijn goothoogte, hoogte, oppervlakte, bijgebouw, overkapping, plaats, omvang, in-

houd, zoals die of dat op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaat 

of rechtens mag bestaan;   

9  bestemmingsgrens

een op de plankaart als zodanig aangegeven lijn, die de grens vormt tussen bestemmingsvlak-

ken;
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10  bestemmingsvlak

een op de plankaart door bestemmingsgrenzen begrensd vlak van gronden met eenzelfde bestemming;  

11  bijgebouw

een bij een woning behorend gebouw, zoals een garage, berging of hobbyruimte, dat niet in directe 

verbinding staat met de woning en dat niet voor bewoning is bestemd;  

12  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk;

13  bouwgrens

een op de plankaart als zodanig aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak;  

14  bouwvlak

een op de plankaart door bouwgrenzen begrensd vlak van gronden waarbinnen gebouwen zijn toege-

staan; 

15  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indi-

rect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;    

16  brutovloeroppervlakte

de vloeroppervlakte van alle voor mensen toegankelijke ruimten binnen een gebouw;  

17  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en leveren 

van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de uitoefening van een 

beroeps- of bedrijfsactiviteit;  

18  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden om-

sloten ruimte vormt; 
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19  horeca (II en IIIb)

1. horeca II:

vormen van horeca, waar in hoofdzaak maaltijden worden verstrekt en/of gelegenheid 

tot overnachten wordt geboden, en waarvan de exploitatie doorgaans geen aantas-

ting van het woon- en leefklimaat veroorzaakt, zoals restaurants en andere eetgelegen-

heden, traiteurs en hotels, en

2. horeca IIIb:

vormen van horeca, waar naast kleine etenswaren, in hoofdzaak alcoholvrije dranken 

worden verstrekt, welke vormen zich naar exploitatie en openingstijden richten op win-

kelvoorzieningen en doorgaans geen aantasting van het woon- en leefklimaat veroor-

zaken, zoals snackbars, broodjeszaken, lunchrooms en coffeeshops;

20  maatschappelijke voorzieningen

voorzieningen ter zake van religie, verenigingsleven, cultuur, onderwijs, opvoeding, kinderop-

vang, gezondheidszorg, bejaardenzorg en andere openbare en bijzondere dienstverlening en 

voorzieningen;

21  onderkomen

een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming onttrokken, vaar- of voertuig, ark of 

caravan, voorzover dat of die niet als een bouwwerk is aan te merken, alsook een tent;       

22  peil

a. voor een gebouw waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg grenst: de hoogte van die 

weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;

23  recreatieve voorzieningen

voorzieningen ter zake van recreatie binnen gebouwen, zoals tafeltennis-, fitness-, bowling-, snoo-

ker- en biljartcentra, sauna’s, ballet-, dans- en sportscholen en daarmee naar de aard vergelijk-

bare voorzieningen; onder recreatieve voorzieningen is hier geen horeca, seksinrichting of speel-

automatenhal begrepen;

24  scheidingslijn

een op de plankaart als zodanig aangegeven lijn, die de grens vormt tussen delen van vlakken, 

waarvoor verschillende bouw- of andere bepalingen gelden;
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25  seksinrichting

een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke, besloten ruimten, waarin bedrijfs-

matig of op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen worden verricht; onder een hiervoor 

bedoelde inrichting worden in elk geval verstaan: een bordeel;

26  voorgevel

de naar de weg gekeerde of aan de voorzijde van een gebouw gelegen gevel of, indien het een ge-

bouw betreft met meerdere zodanige gevels, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden aange-

merkt;

27  voorgevelrooilijn

de lijn die horizontaal loopt door het buitenwerks vlak van de voorgevel, tot aan de perceelsgrenzen.
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artIKeL 2 - WIjze vaN meteN
voor de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten en berekend:  

1  de goothoogte van een gebouw

vanaf peil tot de bovenkant van de goot, het boeiboord of daarmede gelijk te stellen construc-

tiedeel;   

2  de hoogte van een bouwwerk

vanaf peil tot het hoogste punt van het bouwwerk, op of aan dat bouwwerk bevestigde onder-

geschikte delen, zoals lift- en trappenhuisopbouwen, balustrades, schoorstenen, vlaggenmasten 

en antennes niet meegerekend;

3  de inhoud van een gebouw

boven peil, tussen de buitenwerkse gevelvlakken, harten van scheidsmuren en buitenwerks dak-

vlakken, met inbegrip van erkers en dakkapellen;

4  de oppervlakte van een gebouw of ander bouwwerk

de oppervlakte van de verticale projectie van het gebouw of ander bouwwerk op het onderlig-

gende horizontale vlak, buitenwerks en tot harten van scheidsmuren; uítstekende ondergeschikte 

bouwdelen van beperkte omvang, zoals dakoverstekken, entreeoverkappingen, open buiten-

trappen en gevelelementen niet meegerekend
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artIKeL 3 - verKeer - WeGeN/ verKeer - paDeN
3.1 bestemmingsomschrijving

De op de plankaart als “verkeer - Wegen / verkeer - paden” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. verkeersvoorzieningen, die hierna zijn aangegeven met de nadere bestemming die op de plankaart 

in het betreffende bestemmingsvlak is aangeduid:

Code nadere 

bestemming

Nadere bestemming

v - W a. wegen, met ten hoogste twee rijstroken, met een ontsluitings- en ver-

blijfsfunctie;

en bovendien voor:

b. fiets- en voetpaden;

c. parkeervoorzieningen;

d. bermen en andere groenvoorzieningen;

e. speelvoorzieningen;

f.  watergangen en andere waterpartijen;

g. overige, bij een en ander behorende voorzieningen, waaronder be-

grepen bushaltes en nutsvoorzieningen.
v - pa a. voetpaden en langzaamverkeersroute;

b. speelvoorzieningen.

3.2 bouwvoorschriften

3.2.1  toegestane bouwwerken

Op de gronden als bedoeld in lid 3.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. ondergeschikte gebouwen en andere bouwwerken voor nutsvoorzieningen, zoals abri’s, telefooncel-

len, kabelkasten en gemaalgebouwtjes, met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstof-

fen, en

b. bij de bestemming behorende andere bouwwerken, zoals lichtmasten, aanwijsborden, verkeerstekens 

en -regelinstallaties, straatmeubilair en beeldende kunstwerken.
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3.2.2  bouwen

voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 3.2.1, gelden de volgende bepalingen:

a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 15 m² bedragen;

b. de hoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

bouwwerken max. hoogte
Gebouwen 4 meter
Lichtmasten, aanwijsborden, verkeerstekens en -regelinstallaties, straatmeubi-

lair en beeldende kunstwerken

15 meter

c. Overige andere bouwwerken (in het bijzonder afscheidingen, hekwerken en poorten) zijn niet 

toegestaan.

2 bestem
m

IN
G

sbepa
LIN

G
eN



12

artIKeL 4 - WONeN
4.1 bestemmingsomschrijving

De op de plankaart als “Wonen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen,

en bovendien voor:

b. beroep aan huis, en

c. tuinen en erven.

4.2 bouwvoorschriften

4.2.1  toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 4.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. gebouwen, waaronder begrepen maximaal 10 woningen uitsluitend vrijstaand of twee-aan-een-ge-

bouwd,

b. aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen,

c. andere bouwwerken, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair, niet zijnde overkappingen. 

4.2.2  bouwen

voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 4.2.1, gelden de volgende bepalingen:

a. het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd.

b. de goothoogte en hoogte van woningen mogen niet meer bedragen dan op de plankaart is aange-

geven;

c. aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen be-

stemmingsvlakken, op ten minste 1 m achter de voorgevelrooilijn van de woning waarbij ze horen;

d. van aan- of uitbouwen mag de diepte, gemeten uit de gevel van de betreffende woning en de ver-

lengden daarvan niet meer dan 3 m bedragen;

e. de gezamenlijke oppervlakte van bouwvergunningplichtige bijgebouwen en overkappingen mag bij 

elke woning niet meer dan 50 m² bedragen;

f.  van aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag de goothoogte niet meer dan 3,5 m 

bedragen en de hoogte niet meer dan 5 m;

g. de hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

bouwwerken max. hoogte
erf- of perceelafscheidingen 1,20 meter
Overige, andere bouwwerken 5 meter
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4.3 Specifieke gebruiksvoorschriften

4.3.1  Omvang beroep aan huis

De gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep aan 

huis mag niet meer bedragen dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende 

woning en de daarbij behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen.

4.4 vrijstelling van de bouwvoorschriften

4.4.1  vrijstelling drie-aan-een-gebouwde woningen

burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met toepassing van atikel 9 (algemene procedure-

bepalingen), vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 4.2.1 onder a, ten behoeve van het 

éénmalig bouwen van drie-aan-een-gebouwde woningen, mits daardoor geen onevenredig 

nadelige gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen betreffende beschaduwing, privacy 

en gebruiksmogelijkheden van die percelen.

4.4.2  vrijstelling overkappingen

burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met toepassing van atikel 9 (algemene procedure-

bepalingen), vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 4.2.2 onder c, ten behoeve van het 

bouwen van overkappingen zonder eigen wanden: 

a. tot een oppervlakte van 30 m², en

b. tot een hoogte van 3,5 m,

mits daardoor geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen be-

treffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die percelen.

4.4.3  vrijstelling hoogte erf- of perceelafscheidingen

burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met toepassing van artikel 9 (algemene procedure-

bepalingen), vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 4.2.2, onder g, ten behoeve van het 

bouwen van erf- of perceelafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn:

a. tot een hoogte van 2 m 

mits daardoor geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen be-

treffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die percelen.
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artIKeL 5 - aNtI-DubbeLteLbepaLING
Op enig terrein mag niet zodanig worden gebouwd, dat daardoor op hetzelfde of een ander terrein een 

toestand, die aan het plan voldoet, daaraan niet meer zou voldoen of een afwijking van het plan zou 

worden vergroot
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artIKeL 6 - aLGemeNe GebruIKsbepaLINGeN
6.1 Gebruiksverbod

Het is verboden de in het plan begrepen gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze of 

tot een doel, strijdig met de in het plan aan deze gronden gegeven bestemming en met het in 

of krachtens het plan ten aanzien van het gebruik van deze gronden en bouwwerken bepaalde. 

als strijdig gebruik wordt in ieder geval aangemerkt, het gebruik als of ten behoeve van een 

seksinrichting

6.2 vormen van verboden gebruik

een verboden gebruik als bedoeld in lid 6.1 , is in ieder geval het gebruik van onbebouwde gron-

den:

a. als stand- of ligplaats van onderkomens;

b. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of niet afge-

dankte stoffen, voorwerpen en produkten;

een en ander tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van 

de gronden.

6.3 vrijstelling van het gebruiksverbod

burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 6.1 , indien strikte toe-

passing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door 

dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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artIKeL 7  aLGemeNe vrIjsteLLINGsbepaLINGeN
7.1 vrijstellingen

burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van deze voorschriften:

a. ten behoeve van het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut, 

zoals gasdrukregelstations, wachthuisjes, telefooncellen en transformatorhuisjes, waarvan de hoogte 

niet meer dan 3 m en de inhoud niet meer dan 100 m³ mag bedragen ;

b. uitsluitend indien en voor zover afwijkingen ten aanzien van grens of richting van wegen en paden 

en ligging van bestemmings- en bouwgrenzen, scheidingslijnen, voorgevelrooilijnen en grenzen van 

aanduidingen noodzakelijk zijn ter aanpassing van het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke 

toestand van het terrein, mits die afwijkingen ten opzichte van hetgeen op de plankaart is aangege-

ven niet meer dan 5 m bedragen;

c. voor afwijkingen van bepalingen, gesteld ten aanzien van maten en percentages, mits die afwijkingen 

beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten en percentages ;

d. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een hoogte van 20 m;

e. ten behoeve van het bouwen van masten en bijbehorende installaties voor telecommunicatie, al of 

niet op of aan gebouwen of andere bouwwerken, tot een hoogte van 40 m vanaf peil, waarbij als 

voorwaarde kan worden gesteld dat gebruik dient te worden gemaakt van bestaande masten voor 

telecommunicatie en/of andere bestaande hoge objecten, zoals hoge gebouwen, reclamezuilen, 

lichtmasten en/of hoogspanningsmasten, indien deze aanwezig zijn binnen een redelijke afstand van 

de gevraagde locatie . 

7.2 procedure bij vrijstelling

Het verlenen van vrijstelling als bedoeld in lid 1, onder a, voor zover het daarbij betreft het bouwen van 

gebouwen en onder d en e, geschiedt met toepassing van artikel 9 (algemene procedurebepalingen).
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artIKeL 8 - aLGemeNe WIjzIGINGsbepaLINGeN
8.1 Wijziging grenzen bestemmingen en aanduidingen

burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met toepassing van artikel 9 (algemene 

procedurebepalingen),de grenzen van bestemmingen en aanduidingen, en scheidingslijnen op 

de plankaart als volgt te wijzigen:

a. van vlakken met de hierna vermelde bestemmingen en aanduidingen mogen de grenzen met 

ten hoogste de daarbij aangegeven maat worden verschoven en mogen de oppervlakten 

met ten hoogste de daarbij aangegeven percentages worden verkleind of vergroot:

vlakken met de bestemming max. grensverschuiving max. oppervlaktewijziging
verkeer-Wegen / verkeer-paden 10 meter -10% +10 %
Wonen 5 meter -20% +20%

b. scheidingslijnen mogen uitsluitend binnen de betreffende bestemming met ten hoogste 5 m 

worden verschoven.
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artIKeL 9 - aLGemeNe prOCeDurebepaLINGeN
In de gevallen dat in deze voorschriften toepassing van deze procedurebepalingen is voorge-

schreven, gelden de volgende bepalingen:

a. het ontwerpbesluit tot vrijstellingverlening, wijziging of uitwerking ligt met bijbehorende stukken 

gedurende vier weken voor een ieder ter inzage;

b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging vooraf bekend in één of meer dag-, 

nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, alsmede op de gebrui-

kelijke wijze;

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid van belanghebbenden om 

gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit naar voren 

te brengen bij burgemeester en wethouders;

d. burgemeester en wethouders delen aan hen die zienswijzen naar voren hebben gebracht de 

beslissing daaromtrent mede;

e. de aanbieding ter goedkeuring van een besluit tot wijziging of uitwerking aan gedeputeerde 

staten gaat vergezeld van de ingediende zienswijzen en de beslissing daaromtrent van burge-

meester en wethouders, met dien verstande dat de aanbieding ter goedkeuring achterwege 

blijft, voor zover:

1. gedeputeerde staten in hun besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan hebben 

verklaard dat een wijziging of uitwerking hun goedkeuring niet behoeft, én 

2. gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit tot wijziging of uitwer-

king niet van zienswijzen daaromtrent is gebleken.

3 a
LG

em
eN

e bepa
LIN

G
eN



20

artIKeL 10 - straFbepaLING
Overtreding van het verbod, gesteld in artikel 6, lid 6.1 wordt hierbij aangeduid als een strafbaar feit en 

daarmee als een economisch delict als bedoeld in artikel 1a, onder 2 van de Wet op de economische 

delicten
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artIKeL 11 - OverGaNGsbepaLING
11.1 Overgangsrecht bouwen

een bouwwerk dat op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaat 

of in uitvoering is, dan wel na dat tijdstip rechtens is of mag worden gebouwd, en dat afwijkt  

van het in of krachtens het plan - behoudens in dit artikel - bepaalde, mag als zodanig op de 

bestaande plaats en in de bestaande omvang blijven staan en mag, mits de afwijkingen niet 

worden vergroot:

a. uitsluitend gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd of

b. geheel worden vernieuwd, indien het door een calamiteit is getroffen, mits de aanvraag voor 

een bouwvergunning is ingediend binnen twee jaar nadat het bouwwerk door de calamiteit 

is getroffen.

11.2 vrijstelling vergroten bouwwerk

burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 11.1, 

ten behoeve van het vergroten van de inhoud van het betreffende bouwwerk tot 110% van de 

bestaande inhoud, mits de overige afwijkingen niet worden vergroot. 

11.3 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik dat op het tijdstip van het onherroepelijk worden van de goedkeuring van het plan 

van in het plan begrepen gronden en bouwwerken in afwijking van het plan - behoudens het in 

dit artikel bepaalde - wordt gemaakt, mag worden voortgezet en gewijzigd, mits de afwijkingen 

van het plan niet worden vergroot.

11.4 uitsluiting van overgangsrecht gebruik

Lid 11.3 is niet van toepassing indien: 

a. het betreft een in dat lid bedoeld gebruik dat reeds in afwijking van het vóór het onderhavige 

plan geldende bestemmingsplan is begonnen ná het onherroepelijk worden van de goedkeu-

ring van dat bestemmingsplan, én

b. burgemeester en wethouders tijdig aan overtreder kenbaar hebben gemaakt dat sprake is 

van strijdig gebruik en dat ze in voortzetting daarvan niet berusten
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artIKeL 12 - sLOtbepaLING
 
Het plan kan worden aangehaald als uitwerkingsplan “H.j.p. Fesevurstraat”.
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