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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1   Algemeen 

Het oude Hoornwerk was een woonwijk van 265 huurwoningen, gebouwd eind jaren 1920 

begin jaren 1930. De woningen voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd en daarom is 

gekozen voor herstructurering van het hele gebied. Alle huizen zijn ondertussen gesloopt. 

Om de herstructurering van het gebied Hoornwerk planologisch-juridisch mogelijk te maken 

wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld ex artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro). Voor het plangebied vigeert momenteel het bestemmingsplan Hoornwerk 1978. 

Binnen dit planologische kader is de gewenste herontwikkeling niet mogelijk. 

De eerste fase van de herstructurering in het Hoornwerk heeft inmiddels plaatsgevonden 

door middel van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan. Het 'Ravelijn' (fase 1) - 

voorzien van 12 eengezinswoningen, 90 huurappartementen en 26 zorgeenheden - aan de 

noordoostzijde van het plangebied, is in februari 2008 opgeleverd. De verdere invulling van 

het Hoornwerk zal plaatsvinden in fase 2, met eiland 2 en 3. De nieuwe invulling van deze 

fase is al dermate ver uitgewerkt dat deze op hoofdlijnen definitief is. Derhalve kan in het 

bestemmingsplan hiervoor een gedetailleerde bestemming worden opgenomen. 

Dit betekent voor het bestemmingsplan dat is gekozen voor een gedetailleerde bestemming 

voor zowel fase 1 als fase 2. 

 

Op deze luchtfoto uit 1932 zijn het Hoornwerk en het slachthuisterrein duidelijk herkenbaar.  
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1.2   Ligging plangebied 

Het Hoornwerk is gelegen aan de zuidoostelijke rand van de Deventer binnenstad. Het 

Hoornwerk heeft een driehoekige vorm en is ingeklemd tussen de Mr. H.F. de Boerlaan aan 

de westzijde, de Verlengde Kazernestraat en de Snipperlingsdijk aan de noordzijde en het 

Overijssels Kanaal aan de oost- en zuidzijde. 

 

 

Globale ligging plangebied (rode cirkel) 

 

Ten noorden van de Verlengde Kazernestraat, op het voormalige slachthuisterrein, zijn een 

drietal nieuwe kantoorgebouwen en een aantal appartementen gerealiseerd. Dit gedeelte 

valt buiten het plangebied. 
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Globale begrenzing plangebied (rode lijn) 

Het plangebied wordt begrensd door de Snipperlingsdijk, het Overijssels kanaal, de Mr. H.F. 

de Boerlaan en de Verlengde Kazernestraat. Aan de zuidzijde op de hoek van de 

Hunneperkade en de Mr. H.F. de Boerlaan wordt een bestaand uitvaartcentrum in het 

bestemmingsplan meegenomen. Het Overijssels kanaal valt buiten het plangebied. 
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Vogelvlucht plangebied (onderaan de Snipperlingsdijk, fase 1 Ravelijn is reeds gerealiseerd) 

1.3   Geldende bestemmingsplannen 

In het plangebied gelden de bestemmingsplannen Hoornwerk 1978, Bergweide 1969 en 

Grachtengordel-Oost 2000. Binnen deze bestemmingsplannen is de nieuwe 

stedenbouwkundige opzet van het Hoorwerk niet te realiseren. Daarom wordt een nieuw 

bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro opgesteld. 

1.4   Leeswijzer 

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit een zevental 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 ontwikkelingsvisie die voor het gebied Hoornwerk is 

ontwikkeld. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de zogenaamde randvoorwaarden 

zoals milieu-aspecten, waterhuishouding en sociale veiligheid. 

In hoofdstuk 6 worden de juridische aspecten nader toegelicht. Er wordt een antwoord 

gegeven op de vraag hoe hetgeen in voorliggend plan is vastgelegd, juridisch wordt 

geregeld. Er wordt beschreven hoe de verbeelding en de planregels zijn opgebouwd en 

welke bestemmingen er in het plan voorkomen. Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven hoe 

de planregels moeten worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Tevens wordt ingegaan op 

handhaving. Ten slotte wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de economische en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.  
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

Aan de hand van een beschrijving van de historie en de ruimtelijke en functionele structuur, 

wordt in dit hoofdstuk de huidige situatie in het plangebied beschreven. 

2.1   Ontstaansgeschiedenis 

Deventer kreeg na het beleg tijdens de Tachtigjarige Oorlog een nieuwe vestinggordel die in 

opdracht van prins Maurits volgens het Oud-Nederlandse stelsel werd ontworpen. Onder 

leiding van Adriaan Anthoniszn, burgemeester van Alkmaar en vestingbouwkundige, werden 

tussen 1597 en 1621 rondom de stad aarden wallen, die bestand waren tegen 

kanonnenvuur, opgeworpen. In de wal lagen acht vijfhoekige bastions of bolwerken die 

werden omringd door een brede gracht. Ter bescherming van de muren en wallen (courtine) 

tussen de bolwerken werden in de gracht ravelijnen (een veelal vijfhoekig of redanvormig 

versterkt eiland dat zich aan de buitenkant van de vestingmuur bevindt) aangelegd. Aan de 

buitenoever van de gracht lagen de buitenwerken die eveneens uit wallen en muren 

bestonden. Rond het midden van de zeventiende eeuw was het vestingwerk van Deventer 

gereed en maakte het samen met de steden Doesburg, Zutphen en Zwolle deel uit van de 

IJssellinie, die het westen tegen invallen uit het oosten moest beschermen. Omstreeks 1700 

werd de vesting uitgebreid, bestaande uit een zesde ravelijn dat in het zuidelijk deel van de 

gracht werd aangelegd en acht lunetten die aan weerszijden van de ravelijnen kwamen te 

liggen. 

In 1742 kreeg de vesting zijn laatste uitbreiding en wel in de vorm van een aarden dubbele 

tenaille. De dubbele tenaille staat bekend onder de naam hoornwerk. Waarom de locatie 

hoornwerk is gaan heten is niet duidelijk. Een dubbele tenaille en een hoornwerk zijn beide 

buitenwerken, maar ze verschillen in vorm. 

De dubbele tenaille heeft ruim honderd jaar dienst gedaan. Na de invoering van de 

vestingwet in 1874 kon het vestingwerk van Deventer worden ontmanteld, waardoor de stad 

eindelijk de kans kreeg uit te breiden. Het hoornwerk was een van de eerste werken dat 

werd geslecht. Uit archiefonderzoek is gebleken dat het hoornwerk tussen 1877 en 1882 

moet zijn gesloopt. 

Het grondgebied waarop eens het hoornwerk lag kwam echter niet in handen van de 

gemeente Deventer maar bleef in eigendom van het Ministerie van Oorlog.  

Op last van het ministerie werd in 1882 een buskruitmagazijn op een deel van het 

voormalige hoornwerkterrein gebouwd. Voor de bouw moest het gebied eerst worden 

opgehoogd. Het magazijn was onderdeel van de nabijgelegen kazerne. 

In 1884 werd een militaire zwemplaats op het hoornwerk ingericht. In de bocht van de 

Snipperlingsdijk en de Kazernestraat werd het kanaal verbreed waardoor een zwemplaats 

ontstond. Op deze locatie verrees in 1928, het gemeentelijke slachthuis. 
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Situatie omstreeks 1570     Situatie omstreeks 1649,   

        na aanleg stadswallen en bastions 

 

Situatie omstreeks 1866,       Situatie omstreeks 1890,    

 na aanleg hoornwerk       na sloop van het hoornwerk en aanleg 

van het            zwembad en 

buskruitmagazijn 

In 1924 verleende de 'Vereniging tot verbetering van de woningtoestand in Deventer' aan de 

architect Knuttel de opdracht om een woonwijk te ontwerpen. Voordat er gebouwd kon 

worden moest het Overijssels Kanaal worden verlegd. Het kanaal lag eertijds ten 

noordoosten van het hoornwerk. Begin jaren twintig werd het kanaal enkele honderden 

meters verlegd en kwam zo ten zuiden van de nieuwe wijk te liggen. Het kanaal waterde 

zowel in de oude als de nieuwe situatie af op de buitengracht van de vesting. De grond 

waarop eens het Hoornwerk lag was nog steeds eigendom van het Ministerie van Oorlog. In 

1923 ruilde de gemeente Deventer deze grond met het ministerie voor een deel van de 

zuidelijker gelegen Bergweide. Het nieuw gegraven deel van het Overijssels Kanaal vormde 

de nieuwe eigendomsgrens tussen gemeente Deventer en de rijksoverheid. Nadat deze 

transactie had plaatsgevonden kon de bouw van de nieuwe wijk zijn aanvang nemen, 

daarvoor moest nog wel de grond worden opgehoogd. In 1926 waren de eerste 196 

woningen, twee winkelpanden en een werkplaats gereed. In opdracht van de 

woningbouwvereniging werden nog eens 69 woningen gebouwd, waarmee de wijk in 1932 

werd voltooid. 

Hoornwerk werd volgens het principe van een tuindorp gebouwd en bestond uit rijen vrijwel 

identieke eengezinswoningen. Het kleinschalige stratenpatroon werd afgewisseld door 

enkele pleinen. Tussen 1977 en 1979 werd de wijk gerenoveerd. Daartoe werden 28 

woningen gesloopt om zodoende ruimte voor parkeerplaatsen, plantsoen en woonerven te 

creëren. 
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2.2   Ruimtelijke structuur 

Het Hoornwerk is gelegen aan de zuidoostelijke rand van de Deventer binnenstad. Ten 

noorden van het plangebied in de driehoek Mr. H.F. de Boerlaan, Snipperlingsdijk en 

doodlopende Verlengde Kazernestraat liggen enkele kantoorgebouwen. Aan de oostzijde 

van deze driehoek is nog een groot appartementengebouw gelegen. 

Het plangebied is alleen vanaf de Snipperlingsdijk via de Verlengde Kazernestraat 

bereikbaar met gemotoriseerd vervoer. Aan de zuidoostzijde ligt het Overijssels kanaal met 

daarin 7 ligplaatsen voor woonboten. Dit kanaal schermt het plangebied af van het 

bedrijventerrein Bergweide. Langs het kanaal loopt een wandelpad. Dit pad doet dienst als 

aanrijroute voor de brandweer. Tussen dit pad en het kanaal staan verschillende bomen in 

het talud. Daarnaast bevindt zich aan de zuidwestzijde van het plangebied, ingeklemd 

tussen de Hunneperkade en de Mr. H.F. de Boerlaan, een uitvaartcentrum. 

2.3   Functionele structuur 

2.3.1   Wonen 

Het oude Hoornwerk kende een eenzijdige opbouw, met voornamelijk kleine 

(arbeiders)woningen. Het ontwerp voor het nieuwe Hoornwerk gaat uit van een grote 

differentiatie in woningentypen (zowel grondgebonden als appartementen) en in 

prijsklassen. 

De eerste fase van de wijkvernieuwing, eiland 1, is intussen gerealiseerd in de vorm van het 

wooncomplex Ravelijn. In dit project zijn 26 zorgeenheden opgenomen. Per twee woningen 

wordt het sanitair gedeeld. Elk cluster beschikt over eigen buitenruimte en groepsruimten. 

Per verdieping is er een teampost, personeels- en activiteitenruimte. Zorg en dienstverlening 

worden aangestuurd vanuit zorggroep de Leiboom. 

2.3.2   Maatschappelijke voorzieningen 

Ten zuidwesten van het herstructureringsgebied op de hoek van de Hunneperkade en de 

Mr. H.F. de Boerlaan is een uitvaartcentrum gevestigd. Het uitvaartcentrum wordt 

meegenomen in onderhavig bestemmingsplan. 

2.3.3   Groen en recreatie 

Het stedenbouwkundig plan voor het Hoornwerk heeft als titel meegekregen: “drie eilanden 

in het groen”. De eerste fase van het nieuwe Hoornwerk, het eerste eiland Ravelijn, is reeds 

gerealiseerd. Ook de omgeving is voor een deel ingericht. Op het binnenterrein zijn bomen 

geplant en rondom het 'eerste eiland' zijn paden, gras en een speelvoorziening aangelegd. 

De rest van het plangebied, waar de eilanden 2 en 3 geprojecteerd zijn, ligt thans nog braak. 
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2.3.4   Infrastructuur 

Langs de Mr. H.F. de Boerlaan bevond zich tot medio 2003 een spoortracé. Dit is inmiddels 

verwijderd. 

De Verlengde Kazernestraat is geen doorgaande weg voor gemotoriseerd verkeer. Wel is er 

een doorgang voor langzaamverkeer. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1   Inleiding 

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

provinciaal en gemeentelijk beleid. 

3.2   Europees- en rijksbeleid 

3.2.1   Nota ruimte (2006) 

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

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

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

ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen.  

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

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

het beleid behorende ruimtelijke investeringen en uitvoeringsacties.  

Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor een voldoende en tijdige 

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

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

aan te sluiten bij de vraag.  

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

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

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

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

verantwoordelijk voor planvorming en uitvoering. Het Rijk stimuleert herstructurering en 

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

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

steden.  

Conclusie 

Het voorliggende bestemmingsplan wordt opgesteld voor de realisatie van een 

binnenstedelijke herstructureringsopgave. Op de locatie van een reeds gesloopte woonwijk 

worden nieuwe woningen en appartementen gerealiseerd. Het bestemmingsplan past 

daarmee binnen het rijksbeleid. 
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3.2.2   Europese Kaderrichtlijn Water (2000) 

Duurzaam schoon oppervlaktewater en bescherming van het drinkwater voor de toekomst 

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

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

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

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

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

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

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

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

beschreven om aan het gewenste kwaliteitsniveau voor water te voldoen. 

Conclusie 

De kaderrichtlijn doet geen specifieke beleidsuitspraken die van belang zijn voor onderhavig 

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

beleid, waarin het beleid nader is geconcretiseerd. 

3.2.3   Het Nationaal Waterplan 

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

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

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

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

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

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

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

voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. 

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

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

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

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

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

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

plannen en besluiten. 

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

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

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

Conclusie 

In dit bestemmingsplan is aandacht besteed aan de waterhuishouding door het opstellen 

van een waterplan. De resultaten van dit plan zijn verwerkt in een waterparagraaf 5.5 

Waterhuishouding. Voor het overige doet het Waterplan geen specifieke beleidsuitspraken 

die van belang zijn voor onderhavig bestemmingsplan.  
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3.2.4   Europese richtlijn overstromingsrisico's (2007) 

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

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

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

watertoets.  

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

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

betere bescherming tegen overstromingen: een voorlopige risicobeoordeling (gereed in 

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

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

Voor woon- en werkgebieden dienen rampenplannen opgesteld te worden. 

Conclusie 

Het Hoornwerk ligt binnen een dijkring. Gevolg hiervan is dat voor de nieuwe woonwijk 

aandacht besteed dient te worden aan de overstromingsrisico's. De maatregelen die 

genomen moeten worden zijn geen onderdeel van het bestemmingsplan. 

3.3   Provinciaal en (boven)regionaal beleid 

3.3.1   Omgevingsvisie Overijssel (2009) 

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

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

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

gevarieerde en voldoende woonmilieus voor iedereen die in Overijssel wil wonen. Hierbij 

gaat het om een voldoende en flexibel aanbod van woonmilieus, die voorzien in de vraag. 

De visie zet in op differentiatie in woonmilieus die nu en in de toekomst voldoende ruimte 

bieden aan de huisvesting van alle doelgroepen. Dit stelt een duidelijke opgave zowel aan 

nieuwbouw als aan herstructurering. Hiervoor is een sterke gemeentelijke regie en regionale 

afstemming onmisbaar. 

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

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

woningbouwopgave eerst door herstructurering, transformatie of inbreiding moet worden 

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

woonomgeving kan uitbreiding van het stedelijk gebied plaatsvinden.  

Met gemeenten worden prestatieafspraken gemaakt en in de Omgevingsverordening 

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

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

Waterhuishouding 

Het waterbeleid is in de Omgevingsvisie beschreven vanuit diverse thema's: veiligheid, 

wateroverlast, watercondities voor mens, landbouw, natuur en landschap en betrouwbare en 

continue drinkwatervoorziening en bescherming industriële winningen. In het Hoornwerk zijn 

geen van deze thema's van toepassing.  Er is geen sprake van mogelijke vormen van 

wateroverlast en het plangebied ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied.  
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Conclusie 

Met genoemd beleid dient met name bij nieuwe ontwikkelingen in het onderhavige 

plangebied rekening te worden gehouden. Ook is het provinciale beleid mede richtinggevend 

en kaderstellend geweest voor het gemeentelijke beleid en werkt het ook op deze indirecte 

wijze door op onderhavig bestemmingsplan. 

3.3.2   Omgevingsverordening Overijssel (2009) 

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de 

verordening. De Omgevingsverordening Overijssel 2009 heeft onder andere de status van 

Ruimtelijke verordening in de zin van artikel 4.1 Wet ruimtelijke ordening. Meer dan in 

voorgaande verordeningen is het uitgangspunt van de Omgevingsverordening dat er niet 

meer geregeld wordt dan nodig is voor het belang zoals dat in de Omgevingsvisie is 

verwoord. 

Om met name het onderscheid tussen de bebouwde stads- en dorpsomgeving en de 

onbebouwde groene omgeving scherp te houden, wordt sterker gestuurd op het principe 

'inbreiding gaat voor uitbreiding'. Door middel van de SER-ladder wordt de verplichting 

opgelegd om eerst de mogelijkheden te benutten binnen gebieden die al een stedelijke 

functie hebben, voordat een claim mag worden gelegd op gebieden die nu nog een groene 

functie hebben.  

Met het juridisch-planologisch mogelijk maken van de herontwikkeling van het Hoornwerk 

wordt aangesloten op bovenstaand provinciaal beleid. 

In de Omgevingsvisie heeft de provincie haar beleid met betrekking tot de fysieke 

leefomgeving omschreven. De Omgevingsverordening dient slechts als waarborg voor een 

deel van dat beleid. Andere onderdelen kunnen beter gewaarborgd worden door middel van 

bijvoorbeeld subsidies of samenwerkingsverbanden. De Omgevingsverordening telt 

daarnaast ook als Milieuverordening, Waterverordening en Verkeersverordening.  

Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn rode draden in de verordening. De sturing daarop 

is vertaald in generieke regels. Dit betekent dat alle andere onderdelen in de verordening 

altijd in combinatie met de bepalingen ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid toegepast 

moeten worden. 

De gemeenteraad van Deventer wordt in de verordening gevraagd om in elke 

bestemmingsplan te onderbouwen dat de beoogde ontwikkeling bijdraagt aan de versterking 

van de ruimtelijke kwaliteit. Aan deze onderbouwing wordt de eis gesteld dat inzichtelijk 

moet worden gemaakt hoe is omgegaan met de provinciale vier-lagenbenadering, de 

bijbehorende Catalogus Gebiedskenmerken 2009 en welk ontwikkelingsperspectief van 

toepassing is. 

Ruimtelijke ordening 

Wonen 

In het kader van sturen op ruimtelijke kwaliteit geldt het principe van concentratie van 

stedelijke bebouwing. Dit houdt in dat stedelijke opgaven zoveel mogelijk geconcentreerd 

moeten worden in stedelijke netwerken, voor Deventer is dit de Stedendriehoek. Daar mag 

gebouwd worden voor de bovenregionale behoefte.  
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Daarnaast wordt sterk gestuurd op het principe 'inbreiding gaat voor uitbreiding'. Door 

middel van de SER-ladder wordt de verplichting opgelegd om eerst de mogelijkheden te 

benutten binnen gebieden die al een stedelijke functie hebben, voordat een claim mag 

worden gelegd op gebieden die nu nog een groene functie hebben.  

De provincie zet in op differentiatie in woonmilieus om nu en in de toekomst voldoende 

ruimte te kunnen bieden aan de huisvesting van alle doelgroepen. De provincie voorziet een 

afname van groei van de bevolking en wijzigingen in de samenstelling van de bevolking 

(vergrijzing, huishoudensverdunning). Gemeenten zullen in gemeentelijke woonvisies 

moeten aangeven hoe zij in een teruglopende woningbouwmarkt de regie voeren om de 

woningvoorraad ook in de toekomst te laten aansluiten op de behoeften van hun inwoners. 

Een essentieel element in de verordening is dat de gemeenten verplicht zijn om hun 

woningbouwplannen af te stemmen met de buurgemeenten. Basis voor deze afstemming 

zijn de gemeentelijke woonvisies.  

Waterhuishouding 

De omgevingsvergunning geeft regels voor het omgaan met water. Het gaat om regels en 

bepalingen voor  zowel kwantitatief als kwalitatief omgaan met water. 

In IPO-verband zijn afspraken gemaakt over inhoudelijke afstemming van 

waterverordeningen van provincies die te maken hebben met provinciegrensoverschrijdende 

waterschappen. Afgesproken is dat provincies waarin het kleinste deel van het grondgebied 

van het waterschap valt, de verordening overneemt “van de provincie waarin het grootste 

deel van het grondgebied van het waterschap valt. Voor Deventer betekent dit dat in het 

gebied van waterschap Veluwe (de Hoven e.o.) en waterschap Rijn& IJssel (Bathmen e.o. 

en het gebied ten zuiden van de Schipbeek) de Waterverordening van de provincie 

Gelderland geldt. 

Drinkwaterbescherming  

Voor het ruimtelijk ordeningsbeleid is het uitgangspunt dat het risico op vervuiling van het 

grondwater binnen grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden wordt 

tegengegaan. Er zijn daartoe bepalingen opgenomen die risicovolle activiteiten weren en 

ruimte bieden voor ontwikkelingen die bijdragen aan kwalitatief goed grondwater. 

Watergebiedreservering 

Door klimaatverandering neemt de kans op overstroming en wateroverlast toe. Daarom zijn 

primaire watergebieden aangewezen, die water in extreme situaties kunnen bergen om 

overlast in andere gebieden te voorkomen. In deze gebieden mag worden gebouwd mits het 

waterbergend vermogen niet wordt aangetast.  

Gebieden met risico op overstroming zijn gebieden die omgeven zijn door primaire 

waterkeringen en waar bij een doorbraak het risico bestaat dat het gebied onder water loopt. 

De verordening schrijft voor dat voor alle gebieden met risico op overstroming een 

overstromingsrisicoparagraaf wordt opgenomen in de toelichting bij bestemmingsplannen. 

Voor essentiële waterlopen geldt dat er aan weerszijden een strook van 100 m wordt 

aangewezen die er voor moet zorgen dat dit gebied gevrijwaard wordt van ontwikkelingen 

die nu en in de toekomst belemmerend kunnen werken voor het waterafvoerend en 

waterbergend vermogen van deze waterlopen. 
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Milieubeschermingsgebieden met de functie waterwinning 

Het is  verboden om in de beschermingsgebieden van (openbare) drinkwaterwinningen 

schadelijke stoffen te gebruiken en/of  handelingen te verrichten, die de grondwaterkwaliteit 

kunnen aantasten, zonder beschermende maatregelen of voorzieningen te treffen. Het 

betreft hier waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones. 

Normering 

In de Omgevingsverordening 2009 worden normen vastgelegd voor regionale waterkeringen 

en voor wateroverlast. Regels zijn opgesteld voor het beheer van het watersysteem en voor 

beheer en instandhouding van vaarwegen. De Provincie heeft een register opgesteld voor 

registratie van grondwateronttrekking en infiltratie.  

Conclusie 

Met voorgaand beleid dient in het onderhavige plangebied rekening te worden gehouden. 

Ook is het provinciale beleid mede richtinggevend en kaderstellend geweest voor het 

gemeentelijke beleid en werkt het ook op deze indirecte wijze door op onderhavig 

bestemmingsplan. 

3.3.3   Het Waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Groot Salland  

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

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

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

watersysteem (samenhang tussen grondwater en oppervlaktewater in relatie tot 

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

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

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

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

afvalwaterketen is er een functionele samenhang tussen rioleringsstelsel en 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. Gemeente en waterschap werken samen aan optimalisering 

en kostenbesparing 

Conclusie 

Met voorgaand beleid dient in het onderhavige plangebied rekening te worden gehouden. In 

het waterhuishoudkundig plan is opgenomen hoe in het plangebied wordt omgegaan met de 

waterhuishouding. Ook is het provinciale beleid mede richtinggevend en kaderstellend 

geweest voor het gemeentelijke beleid en werkt het ook op deze indirecte wijze door op 

onderhavig bestemmingsplan. 

3.3.4   Nota Rioleringsbeleid 2007 

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

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

Daarbij wordt rekening gehouden met allerlei rijksontwikkelingen en -inzichten.  

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

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

regenwater. 
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Conclusie 

In het waterhuishoudkundig plan is opgenomen hoe in het plangebied wordt omgegaan met 

riolering. 

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

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

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

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

vastgesteld. 

De visie maakt samen met de al eerder vastgestelde Regionale structuurvisie 

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

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

ontwikkeling in de zeven gemeenten.  

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

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

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

programma's en projecten waar mogelijk lokaal worden gerealiseerd.  

Conclusie 

De ontwikkeling van het Hoorwerk past als herstructureringsopgave binnen de 

uitgangspunten van de Regionale Structuurvisie. 

3.4   Gemeentelijk beleid 

3.4.1   Structuurplan Deventer 2025 (2004) 

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

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

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

van de aantrekkelijkheid en gevarieerdheid van de bestaande wijken. 

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

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

verschillende inbreidingslocaties. Inbreiding en stedelijke herstructurering worden zoveel 

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

verbeteren van de openbare ruimte. De totale woningbouwcapaciteit op inbreidingslocaties 

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

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

stedenbouwkundige randvoorwaarden stellen indien er sprake is van een 

bestemmingsplanherziening. 

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

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

omringende landschap wordt ingezet op het realiseren en versterken van zogenaamde 

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

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

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

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

ontwikkelingsperspectief voor Deventer Stad.  

Specifiek gekeken naar het plangebied blijkt dat de bestaande (reeds gesloopte) woonwijk 

een zwakke sociale en fysieke structuur heeft. Om deze reden wordt herstructurering 

voorgestaan. Leidend principe bij de herstructurering is verbetering van de sociale kwaliteit 

van buurten en wijken. Herstructurering moet volwaardige, gedifferentieerde woonmilieus 

opleveren, met aandacht voor sociale cohesie door buurtbinding, betrokkenheid, 

verantwoordelijkheidsgevoel, levendigheid en veiligheid. Uitgangspunt bij herstructurering is 

om voor iedere te slopen woning minstens één nieuwe woning terug te bouwen binnen de 

herstructureringsgebieden. In de oude situatie stonden in het Hoornwerk 265 woningen. In 

de nieuwe situatie wordt minimaal dit aantal woningen teruggebouwd. In het 

stedenbouwkundig ontwerp van november 2010 zijn circa 313 woningen opgenomen. De 

herstructurering voldoet dus aan dit uitgangspunt.  

Conclusie 

De herstructurering van het Hoornwerk past binnen de uitgangspunten van het Structuurplan 

Deventer 2025. 

3.4.2   Gemeentelijk waterbeleid (2007) 

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

Gemeentelijk Rioleringsplan (2010-2015). 

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

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

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

Waterplan staan de belangrijkste maatregelen die de waterorganisaties de komende jaren 

samen willen treffen. Ieder jaar wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld. 

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

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

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

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

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

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

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

klimaatverandering aandacht.   

Conclusie 

In het waterhuishoudkundig plan is opgenomen hoe in het plangebied wordt omgegaan met 

de waterhuishouding. 

3.4.3   Omgevingsvisie externe veiligheid (2007) 

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

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

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

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

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

plangebied wordt aan dit ambitieniveau voldaan. 
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Conclusie 

In het plangebied is rekening gehouden met de externe veiligheid. Hier is in 5.3.5 Externe 

veiligheid een  paragraaf aan gewijd. 

3.4.4   Milieu- en duurzaamheidsbeleid Deventer 

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

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

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

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

 ruimtelijke ontwikkeling en milieu: behoud van bestaande milieukwaliteiten, verantwoord 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

 economische ontwikkeling en milieu: een duurzame ontwikkeling en betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid van ondernemers staat centraal; 

 maatschappelijke ontwikkeling en milieu: de betrokkenheid van de burger. 

 

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

Duurzaam Deventer in juni 2009 bestuurlijk vastgesteld. Deze visie bevat de kaders en 

beleidsrichtingen op hoofdlijnen voor het nieuwe milieuprogramma dat naar verwachting 

binnenkort wordt vastgesteld. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een nieuwe 

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

toekomstbestendigheid van ons leefmilieu, zal Deventer zich ontwikkelen tot een vitale, 

duurzame en innovatieve gemeente.  

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

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

inzet nodig is: 

 klimaat  

 ecologie  

 afval  

 

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

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

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

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

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

ecologische waarden in nieuwe en gewijzigde bestemmingsplannen gerespecteerd en 

eventueel gecompenseerd. 

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

nieuwe milieubeleid worden voorstellen gedaan om de hoeveelheid restafval terug te 

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

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

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

gebiedsontwikkelingen volgens dit principe plaatsvinden. 

Conclusie 

In het Hoornwerk wordt geadviseerd aandacht te besteden aan de duurzaamheidsambities. 

Minimaal zal moeten worden voldaan aan de duurzaamheidseisen zoals zijn opgenomen in 

het Bouwbesluit. 
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3.4.5   Sociale Structuurvisie (2004) en Sociaal Programma (2005) 

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

te bouwen aan wijken en dorpen waar het prettig leven is.  

In 2004 en 2005 zijn respectievelijk de Sociale Structuurvisie en het Sociaal Programma 

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

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

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

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

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

'Uitvoeringsschetsen voorzieningen en accommodaties in Deventer'  vastgesteld door de 

gemeenteraad op 26 september 2007.  

Enkele uitgangspunten uit dit beleid die worden meegenomen in bestemmingsplannen zijn 

als volgt: 

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

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

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

vormgeven van haar regierol op accommodaties wil de gemeente nadrukkelijk alle 

bestaande accommodaties betrekken (denk aan verzorgingshuizen, sportkantines, 

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

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

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

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

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

zorgknooppunt, een wijkvoorzieningencentrum, een Kulturhus. 

 

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

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

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

Later moeten die functies omgevormd kunnen worden in bijvoorbeeld zorg en 

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

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

Conclusie  

In dit bestemmingsplan is met voornoemde uitgangspunten rekening gehouden. Binnen de 

groenvoorziening is ruimte voor speelplaatsen voor jongeren. Vanwege de nabije ligging van 

het centrum en bestaande voorzieningen in de omgeving is er geen behoefte aan nieuwe 

maatschappelijke accommodaties zoals scholen of een wijkvoorzieningencentrum. 
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3.4.6   Speelbeleidsplan Deventer 'Kiezen voor kwaliteit' 

Er is een nieuw Speelbeleidsplan Visie op spelen 'samen spelen kun je overal' (2010) 

De gemeente Deventer onderstreept het belang van voldoende én veilige kinderspeelruimte 

in de directe woonomgeving. Het budget voor het beheer, het onderhoud en het tijdig 

vervangen (revisie) van álle huidige speelvoorzieningen was echter niet meer toereikend om 

een veilig gebruik te kunnen garanderen. In samenspraak met de toenmalige 

raadscommissie RFO en de 6 wijkteams is daarom besloten te kiezen voor minder, maar 

gegarandeerd veilige, beter ingerichte, zorgvuldig over de wijken verdeelde speelplekken in 

buurten, wijkparken, in speeltuinen en op schoolpleinen.  

De opgave voor de komende jaren is: 

 biedt speelruimte op maat; voldoende, toegankelijke en veilige speelruimte afgestemd 

op de aard / omvang van de behoefte in de wijk; 

 kies voor een integrale benadering;  

 haal het maximale uit beschikbare budgetten. 

 

Conclusie 

Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor het behalen van de doelstellingen uit het 

speelbeleidsplan. Door in het bestemmingsplan binnen de bestemmingen 'Groen' en 

'Verkeer - verblijfsgebied' de mogelijkheid op te nemen speelvoorzieningen te realiseren, 

wordt voldoende ruimte geboden de opgave uit het Speelbeleidsplan te realiseren. 

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

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

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

advies over een evenwichtig over de stad verspreid aanbod van informele 

ontmoetingsplekken voor jongeren. 

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

informeel ontmoeten. De categorieën zijn: 

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

Slechts enkele voorzieningen als bankjes e.d.); 

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

activiteiten kunnen ontplooien. Voorbeelden: trapveldje, basketbalveldje); 

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

omwonenden te beperken. Vaak grotere voorzieningen aanwezig. Voorbeelden: 

overkapping, skatebaan, verharding). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

voor het zoeken naar een geschikte locatie. 

Conclusie 

In het bestemmingsplan is binnen de bestemmingen 'Groen' en 'Verkeer - verblijfsgebied' de 

mogelijkheid opgenomen speelvoorzieningen te realiseren, waaronder ook 

jongerenontmoetingsplaatsen. 

3.4.8   Woonvisie 2008+ 

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

wonen bestaat uit vier uitgangspunten:  

1. Voldoende woningen, van goede kwaliteit  

2. Een ongedeelde samenleving, op wijkniveau  

3. Keuzevrijheid voor alle inwoners  

4. Aanjagen van de doorstroming, beperken van de scheefheid  

 

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

Conclusie 

In de Woonvisie is voor het Hoornwerk aangegeven dat de herstructureringsplannen voor 

het Hoornwerk worden doorgezet. Het programma ligt hiervoor vast.  

3.4.9   Raamwerkovereenkomst Transformatie Deventer 

In januari 2003 is door de Gemeente Deventer, Woonunie (nu Woonbedrijf Ieder1), 

Hanzewonen en Rentré Wonen de Raamwerkovereenkomst Transformatie Deventer 

2003-2013 ondertekend. Deze raamwerkovereenkomst regelt formeel de taakstelling voor 

de transformatieopgave zoals deze in het structuurplan is aangegeven, namelijk de 

transformatie van 4.000 woningen in 10 jaar in de gemeente Deventer. In de overeenkomst 

wordt afgesproken dat de betrokken partijen de opgaven integraal benaderen, waarbij wordt 

gekeken naar de woningvoorraad, de woonomgeving en de sociale infrastructuur. De 

aanpak is gezamenlijk, maar met op verschillende onderdelen individuele 

verantwoordelijkheid en individuele uitwerking. De uitgangspunten voor de transformatie zijn 

als volgt geformuleerd: 

Transformatie draagt in wijken buurten en straten bij aan: 

 Verbetering van de sociale (en sociaal-economische) kwaliteit; 

 Evenwicht in de woningvoorraad en hogere kwaliteit van woonmilieus; 

 Verbetering van de ruimtelijke structuur en ruimtelijke kwaliteit. 

 

Transformatie gaat ongewenste segregatie tegen en bevordert zo nodig gedifferentieerde 

wijken en buurten. Ze zorgt voor een duurzame ontwikkeling van de stad, waarbij de 

beschikbare ruimte in de ontwikkelingsgebieden optimaal wordt benut.  

De transformatie van de woningvoorraad kan bijdragen aan een hogere sociale kwaliteit. 

Maar voor verbetering van cohesie, buurtbinding, levendigheid en veiligheid is meer nodig 

dan een aanpak van woningen en openbare ruimte. Naast het basisprogramma voor lokaal 
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sociaal beleid, zoals dat in alle wijken wordt aangeboden, zijn specifieke inspanningen, met 

name op het terrein van het samenleven van bewoners, in de ontwikkelingsgebieden nodig.  

Het totale aantal nieuw te bouwen woningen in de ontwikkelingsgebieden is minimaal gelijk 

aan het aantal te slopen woningen. Voor de totale opgave geldt een terugbouwdoelstelling 

van minimaal 1:1. Ruimtelijke, programmatische en sociale mogelijkheden in een 

afzonderlijk ontwikkelingsgebied, deelgebied of project, kunnen tot hogere of lagere 

dichtheden dan het totaalgemiddelde leiden. In de periodieke monitoring wordt de 

realiseerbaarheid vastgesteld; zo nodig wordt de doelstelling bijgesteld. 

Conclusie 

De ontwikkeling van het Hoornwerk past binnen de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in 

de Raamwerkovereenkomst Transformatie Deventer. 

3.4.10   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. Gezien het voornamelijke woonkarakter van het Hoornwerk is 

nieuwvestiging niet mogelijk.  

Conclusie 

Dit bestemmingsplan sluit de vestiging van seksinrichtingen in de wijk Hoornwerk specifiek 

uit. Hiermee wordt met onderhavig bestemmingsplan uitvoering gegeven aan het 

prostitutiebeleid. 
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3.4.11   Groenbeleidsplan (2007) 

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

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

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

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

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

behouden  blijven en waar mogelijk versterkt worden.  

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

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

gedefinieerd. 

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

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

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

ontwerpen en vervolgens tot ontwerpbewust beheren'. 

De ambities uit het Groenbeleidsplan zijn: 

 ruimte voor groen in en om de stad; 

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

 duurzaamheid in inrichting, beheer en onderhoud van het groen; 

 inspringen op nieuwe stedelijke ontwikkelingen; 

 een handleiding bieden voor de praktische invoering van de groenvisie in de praktijk. 

 

Conclusie 

De visie op het Hoornwerk is het wonen in het groen. Naast de te ontwikkelen woningen 

wordt er veel aandacht besteed aan de inrichting van het groen. Het bestemmingsplan biedt 

voldoende ruimte aan de realisatie van de doelstellingen in het Groenbeleidsplan. 

3.4.12   Beleidsnota Beroep en bedrijf aan huis (2007) 

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

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

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

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

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

een ongewenste verkeersaantrekkende werking hebben of voor anderen overlast met zich 

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

Een beroep of bedrijf aan huis is toegestaan indien: 

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

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

 er mag geen onevenredige hinder en overlast worden veroorzaakt; 

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

 er mag geen horeca, detailhandel of groothandel plaatsvinden; 

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

toegestaan; 

 er mag geen duidelijk waarneembare nadelige invloed zijn op de verkeerssituatie. 
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In afwijking van het verbod op horeca mag binnen de woonbestemming onder bepaalde 

voorwaarden wel een Bed & Breakfast voorziening worden gerealiseerd. Naast 

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

overnachtingsmogelijkheid, waarbij het zelfstandig functioneren als wooneenheid dient te 

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

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

toeristisch-recreatieve overnachtingsmogelijkheid is 4. 

Conclusie 

In Hoornwerk is sprake van een woonbestemmingen die gebruik maakt van de mogelijkheid 

om een beroep of bedrijf aan huis te hebben. Onderhavig bestemmingsplan sluit hiermee 

aan op het beleid uit bovengenoemde nota. 

3.4.13   Welstandsnota gemeente Deventer (2004) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

namelijk: 

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

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

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

huidige kwaliteit van het gebied; 

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

behouden; 

 niveau 4, welstandsvrij: er worden geen eisen gesteld. 

 

Conclusie 

De wijk Hoornwerk is een van de deelgebieden in de welstandsnota waarvoor een aparte 

beschrijving is opgenomen. Voor het gebied geldt vanwege de aanwezigheid van het 

singelplan als historische onderlegger, alsmede het grote publieke belang toetsingsniveau 1 

(bijzonder). 

Voor het Hoornwerk is een beeldkwaliteitplan (november 2010) opgesteld. Het 

beeldkwaliteitplan zal als aanvullend hoofdstuk op de welstandsnota worden vastgesteld. 
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3.4.14   Interim beleid hogere grenswaarden 

Het interim beleid hogere grenswaarden is op 20 maart 2007 vastgesteld door het college 

van burgemeester en wethouders. In de beleidsregel is beschreven in welke gevallen en op 

welke voorwaarden de gemeente een hogere grenswaarde verleent. Voor 

wegverkeerslawaai, als gevolg van een aanwezige weg is dat voor nog niet geprojecteerde 

woningen buiten de bebouwde kom in de gevallen dat de woningen: 

1. verspreid gesitueerd worden, of  

2. ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid, of  

3. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of  

4. ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing.  

 

Burgemeester en wethouders zullen alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten 

hoogste toelaatbare geluidsbelasting vaststellen, indien voldoende verzekerd wordt, dat de 

verblijfsruimten, alsmede de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige 

scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij 

overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daartegen verzetten. 

Conclusie 

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat het vaststellen van een hogere waarde 

noodzakelijk is voor wegverkeerslawaai en industrielawaai. In paragraaf 5.3.2 wordt 

ingegaan op de geluidsituatie van het Hoornwerk.  
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Hoofdstuk 4  Ontwikkelingsvisie 

4.1   Stedenbouwkundige visie & randvoorwaarden 

4.1.1   Stedenbouwkundige hoofdopzet 

Het stedenbouwkundig plan voorziet in drie bebouwingsmassa's die als eilanden in het 

groen liggen. Deze eilanden worden ontsloten vanuit de Verlengde Kazernestraat en 

strekken zich uit naar het zuiden tot het Overijssels Kaneel. De bebouwing op de eilanden 

wordt aan de randen geconcentreerd, waardoor ervaarbaar grotere objectmatige eenheden 

ontstaan. De eilanden zijn zodanig gesitueerd dat de open ruimten binnen en buiten de 

bebouwing door middel van zichtlijnen en uitzichten met elkaar verbonden zijn.  

Voor het gebied Grachtengordel-Oost direct ten noorden van het plangebied (ROC & 

voormalig Slachthuisterrein) is dezelfde filosofie gehanteerd, zodat er sprake is van een 

groter en herkenbaar geheel.  

De relatief dichte eilanden worden gescheiden door uitbundige en royale groene wiggen. De 

groene ruimtes zijn autovrij. Hierdoor is het mogelijk een grotere kwaliteit aan het 

omliggende groen mee te geven. Er hoeven immers geen wegen aangelegd te worden die 

het groen zouden versnipperen. Dit is ook de reden om de scheiding tussen privé tuinen en 

openbaar groen heel subtiel vorm te geven door op een aantal plaatsen hoogteverschillen 

(zoals haha's) toe te passen. De inrichting van het groen is parkachtig. Naast de 

hoogteverschillen wordt er ook gewerkt met speelelementen.   

Het parkeren is bij eiland 1 en 3 (deels) ondergronds gebracht. Overig parkeren vindt plaats 

op maaiveld in het openbaar gebied en op eigen terrein. 

De eilanden zijn voor fietsers en voetgangers aan alle zijden benaderbaar. Ook hulpdiensten 

kunnen de eilanden aan alle zijden bereiken, ook via het pad langs het kanaal aan de 

zuidzijde.  

4.1.2   Eiland 1 

Dit eiland grenst aan de Snipperlingsdijk. Om de toegang tot het woongebied duidelijk te 

maken draait het gebouw zich van de weg af en opent de Verlengde Kazernestraat zich aan 

deze zijde.  

Het complex is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen.  

4.1.3   Eiland 2 

Eiland 2 bevat woningen in drie woonzones: Langs de Verlengde Kazernestraat 

stadswoningen, aan de parkzijde rondom geschakelde brede parkwoningen en aan de 

binnenzijde hofwoningen. 

Het eiland wordt voor auto's van binnenuit ontsloten waardoor het groene, rustige karakter 

tussen de eilanden gewaarborgd blijft. De interne ontsluiting bestaat uit één rondgaande 

straat. Hieraan bevinden zich de voortuinen en/of de entrees van de woningen. 
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Bij de woningen aan het park is ruimte om te parkeren op eigen terrein. Voor de overige 

woningen worden parkeerplaatsen aangelegd aan de Verlengde Kazernestraat en in de 

binnenstraten. Alle woningen zijn voor bewoners met de auto bereikbaar via een tweetal 

doorgangen die verbonden zijn met een interne ontsluitingslus. Voor fietsers en voetgangers 

zijn er naast de toegang via de binnenstraat ook toegangen richting het groen. 

De stadswoningen zullen een hoogte van 3 tot 4 lagen krijgen. Hieronder kan een schuin 

dak vallen, maar het is ook mogelijk de woningen plat af te dekken. De gevelhoogte aan de 

Verlengde Kazernestraat is bij voorkeur minimaal 3 lagen. Indien hiervan wordt afgeweken 

dient dit overtuigend architectonisch te worden opgelost in relatie tot het profiel van de 

Verlengde Kazernestraat. De woningen hebben aan de achterkant een ruimte achtertuin. 

De parkwoningen zullen 3 bouwlagen hoog worden. Ook hier valt de mogelijkheid van een 

schuin dak onder. De woningen aan de parkzijde hebben een voortuin en worden met een 

natuurlijk groen element gescheiden van de weg. Aan de parkkant hebben de woningen een 

terras die aansluit op een collectieve gazonstrook. De grens van het gazon met het park 

wordt vormgegeven door een muurtje dat onderdeel uitmaakt van de architectuur. Hierachter 

bevindt zich de zogenaamde 'haha', een talud naar het park. De haha functioneert als een 

natuurlijke barrière tussen het openbaar park en de privétuinen. Tevens doet de haha dienst 

als waterbuffer en inrichtingselement voor de afwatering van eiland 2. 

De hofwoningen krijgen een hoogte van 2 tot 3 lagen waarvan 2 lagen volledig uitgebouwd. 

Ook hier kan weer een schuin dak gerealiseerd worden. Aan de voorkant van de woningen 

wordt een Delftse stoep gecreëerd met ruimte voor een glazen erker en gevelbeplanting. De 

woningen hebben aan de achterzijde een ruime achtertuin. 

4.1.4   Eiland 3 

Dit eiland grenst aan de Mr. de Boerlaan en de Verlengde Kazernestraat. Aan de Mr. de 

Boerlaan is aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing aan deze straat. Er worden 

twee  appartementengebouwen opgericht in dezelfde rooilijn als de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB). Het noordelijke gebouw heeft ook dezelfde hoogte (5 lagen op een 

plint) als de SVB.  

In het eiland zijn twee hoogteaccenten aanwezig, welke zorgen voor een dynamisch en 

afwisselend beeld. De kop aan de zuidzijde vormt een hoogteaccent van 10 bouwlagen op 

een plint waardoor het een kop vormt die uitkijkt richting de binnenstad. Aan de noordzijde 

bevindt zich een hoogteaccent van 8 bouwlagen op een plint. Deze ligt terug ten opzichte 

van de Mr. de Boerlaan. Beide torens liggen aan de informele route naar het groen. Het 

zuidelijke hoogteaccent markeert de plek waar het woongebied en het kanaal samenkomen.  

Aan de noordzijde van het eiland wordt aan de Verlengde Kazernestraat een overbouwing 

gerealiseerd, welke begint bij de derde bouwlaag. Hierdoor ontstaat een bebouwingsvrije 

ruimte van 2 bouwlagen. Hierdoor blijven zichtlijnen vanuit beide kanten van de Verlengde 

Kazernestraat behouden. 

Het eiland bevat appartementen langs de Mr. de Boerlaan en aan de Verlengde 

Kazernestraat. Het valt binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan om hier ook 

zorgwoningen te vestigen. Voor de appartementen aan de Mr. de Boerlaan zullen de 

buitenruimten vanwege verkeerslawaai aan de binnenzijde van het eiland gerealiseerd 

worden. Ook is het een mogelijkheid om aan de straatkant inpandige of afgesloten 

buitenruimten te creëren in de vorm van loggia's en erkers. De appartementen gelegen aan 

het park krijgen een balkon aan de parkzijde. 
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De parkeerplaatsen bevinden zich voor een deel in een half verdiepte parkeergarage, die 

aan het zicht wordt onttrokken door het maaiveld vanaf de weg in de richting van het eiland 

op te laten lopen. De overige parkeerplaatsen bevinden zich op maaiveld aan de 

binnenstraat van het eiland.  

Aan de parkzijde bevinden zich een aantal brede parkwoningen met een hoogte van 3 

bouwlagen. Uitgangspunt is dat de woningen plat worden afgedekt. De woningen worden 

ontsloten vanaf het binnenterrein van het eiland. De woningen hebben allen ruimte voor een 

auto op eigen terrein. Aan de parkkant hebben de woningen een buitenruimte in de vorm 

van een terras. Dit terras ligt hoger dan het park. Het groen van het park wordt direct 

doorgetrokken tot het terras. 

4.2   Bouwprogramma 

4.2.1   Eiland 1 

Eiland 1 is reeds gerealiseerd. De bouwmassa van eiland 1 wordt door onderbrekingen in de 

gevelwand in drie afzonderlijke bouwmassa's gedeeld. Het meest oostelijke deel is het 

atriumblok. De noordwand van het atriumblok grenst aan de Snipperlingsdijk en bestaat uit 5 

bouwlagen, de zuidwand is gericht op het park en bestaat uit 4 bouwlagen.  

De voortzetting van de wand aan de zijde van de Snipperlingsdijk wordt gevormd door een 

bouwblok met 6 lagen. Aan de parkzijde neemt de bouwhoogte af tot 3 lagen. 

Het bouwplan is Ravelijn genoemd en bestaat uit 12 eengezinswoningen, 90 appartementen 

en 26 zorgeenheden. Onder het eiland, beneden maaiveld, zijn een parkeerdek met 169 

parkeerplaatsen (waarvan 4 voor mindervaliden) en 102 bergingen gebouwd. 

4.2.2   Eiland 2 

In Eiland 2 is ruimte voor circa 55 eengezinswoningen. Hiervan worden circa 15 opgericht 

als stadswoningen, 22 parkwoningen en 18 stadswoningen. De kavels hebben een 

oppervlakte van circa 92 m2 tot circa 185 m2.  

De bouwvlakken zijn niet bepaald per woning, maar per woonblok. Binnen de bouwvlakken 

is ook de ruimte opgenomen waar erkers gerealiseerd kunnen worden.  

De parkwoningen zijn geschakeld met garages. Het behoort tot de mogelijkheden van het 

bestemmingsplan om de hoofdbouw van deze parkwoningen uit te breiden op de verdieping 

boven de garage.   

4.2.3   Eiland 3 

Binnen eiland 3 worden circa 130 woningen gerealiseerd. Hiervan zijn circa 122 

meergezinswoningen (waaronder ook de mogelijkheid tot zorgwoningen) en 8 

eengezinswoningen. 

De wand aan de Mr. de Boerlaan krijgt een hoogte van maximaal 20 meter, waarin 5 

bouwlagen op plint gerealiseerd kunnen worden. Het zuidelijk hoogteaccent bestaat uit 10 

lagen op een plint, met een maximale hoogte van 32 meter. In de plint wordt de deels 

verdiepte parkeergarage gerealiseerd.  
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Het noordelijk hoogteaccent aan de Verlengde Kazernestraat bestaat uit 8 lagen op een 

plint, hier is de maximale bouwhoogte 28 meter.  

De eengezinswoningen zijn geschakeld met garages. Het behoort tot de mogelijkheden van 

het bestemmingsplan om de hoofdbouw van deze parkwoningen uit te breiden op de 

verdieping boven de garage. 

4.3   Openbare ruimte 

In het Voorlopig Inrichtingsplan Hoornwerk (oktober 2010) is een beschrijving van de 

inrichting van de buitenruimten opgenomen. 

Het inrichtingsplan sluit aan bij het stedenbouwkundig plan van de eilanden in het groen. De 

drie eilanden worden met behulp van een verharde plint verankerd aan de Verlengde 

Kazernestraat. Het resterende deel van de buitenruimte is vormgegeven als woon- en 

buurtpark. Het park sluit aan bij de informele en groene sfeer van de oevers van het 

Overijssels Kanaal. 

Om het open en groene karakter van het gebied zoveel mogelijk te waarborgen is gezocht 

naar mogelijkheden om gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te concentreren aan de rand 

van het plangebied. De interne ontsluiting van de drie eilanden geschiedt via de Verlengde 

Kazernestraat. De Verlengde Kazernestraat ontsluit vervolgens op de Snipperlingsdijk. De 

Snipperlingsdijk zorgt voor de verbinding met de rest van Deventer.  

4.3.1   Groen 

Tussen de eilanden in komen groene wiggen die grotendeels bestaan uit gras. In deze 

groene wiggen worden grondlichamen opgeworpen waardoor hoogteverschillen ontstaan. 

De grondlichamen vormen een eigentijdse verwijzing naar de voormalige vestingwerken, 

waarin het plangebied is gesitueerd. Het reliëf dat hierbij ontstaat sluit aan bij de inrichting 

van de buitenruimte in het kantorengebied aan de noordzijde van de Verlengde 

Kazernestraat.  

In de groene wiggen worden verscheidene bomen geplant. Aan de kant van de Verlengde 

Kazernestraat zal er een meer gesloten bladerdek ontstaan, in de richting van het Kanaal zal 

een meer open boomstructuur ontstaan. 

Een locatie tussen het Overijssels Kanaal en het parallel hieraan gelegen wandelpad zal 

worden aangewezen als hondenuitlaatzone. 

De overgang van openbaar naar privé aan de oostelijke en westelijke zijde van eiland 2 

wordt gevormd door een haha. Deze haha geeft visueel de illusie dat het gras van het park 

tot aan de terrassen van de woningen komt. Dichterbij zorgt de haha echter voor een 

barrière tussen park en woningen. De haha's doen bovendien dienst als wadi's voor de 

afwatering van eiland 2. Op de bodem van de haha's komen zwerfkeien van verschillende 

afmetingen te liggen. 

4.3.2   Spelen 

Het park voorziet in twee speelplekken, voor kinderen van 3 t/m 7 jaar en voor kinderen van 

8 t/m 12 jaar. Rondom de speelplekken zal boomschors komen te liggen. Dit is tevens de 

valondergrond van de speeltoestellen. 
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4.3.3   Verkeersruimten 

De Verlengde Kazernestraat wordt ingericht als fietsstraat en erfontsluitingsweg. De auto's 

zijn te gast. De fietsroute in de Verlengde Kazernestraat sluit aan bij de bestaande 

fietspaden langs de Mr. de Boerlaan en de Snipperlingsdijk. 

De Verlengde Kazernestraat wordt eenzijdig ontsloten vanaf de Snipperlingsdijk. De 

woningen van eiland 1 en 3 worden van binnenuit ontsloten. Deze eilanden zijn met een 

hellingbaan en een trappartij toegankelijk vanaf de Verlengde Kazernestraat. 

Langs de Mr. de Boerlaan wordt een fietspad en voetpad aangelegd met een soortgelijke 

inrichting zoals is toegepast aan de overzijde van de Mr. de Boerlaan. 

In eiland 1 en 3 wordt een (deels) verdiepte parkeergarage aangelegd. Overige 

parkeerplaatsen bevinden zich op eigen terrein danwel in het openbaar gebied. In paragraaf 

5.6.2 wordt nader ingegaan op het onderdeel parkeren. 

In het gebied is een wandelcircuit ontworpen voor openbaar gebruik en voor bewoners. 

Vanuit de kantoren is het mogelijk een ommetje door het gebied te maken via de 

wandelpaden in het park. 

4.3.4   Verlichting 

Langs de Mr. de Boerlaan wordt de bestaande verlichting doorgezet. Langs de Verlengde 

Kazernestraat en de binnenstraat van eiland 2 wordt dezelfde verlichting geplaatst. In het 

park komt geen verlichting. 

4.4   Beeldkwaliteit 

Voor het Hoornwerk is een beeldkwaliteitplan 'Sfeer en identiteit in Hoornwerk' opgesteld 

(november 2010). Het beeldkwaliteitplan zal als aanvullend hoofdstuk op de welstandsnota 

worden vastgesteld. 

Voor alle opstallen dienen natuurlijke materialen te worden toegepast. De afwerking/ 

behandeling van het materiaal dient de natuurlijke verschijningsvorm van het materiaal intact 

te laten. Dus hout transparant geolied of gebeitst, steen naturel toegepast en glas 

transparant. 

Een van de uitgangspunten is dat de hoofdvolumes van de eilanden per eiland rondom aan 

de buitenzijde hetzelfde materiaal hebben. Er kan rondom gekozen worden uit baksteen in 

het spectrum donkergeel tot mangaan aangevuld met steunkleuren in het gamma grijs, 

beige en wit. Door eenvoudige en robuuste materialisering binnen dit basispalet staan de 3 

eilanden met elkaar in verband, waardoor de indruk ontstaat van een groot op elkaar 

afgestemd geheel. 

Een ander uitgangspunt is een rijke en tastbare materialisatie en zorgvuldige geïntegreerde 

detaillering. Eenvoud en vakmanschap met overwegend stedelijk en strak materiaalgebruik 

en detaillering, geen rustieke (landelijke, eenvoudige) toepassingen. 

In het beeldkwaliteitplan komt de volgende thematiek naar voren: 

 De eilanden zijn familie van elkaar; 

 De woningen kennen een overwegend extraverte oriëntatie; 

 De eilanden hebben een krachtige gestalte en een gevarieerde volumeopbouw; 

 Er is sprake van een robuuste en eenduidige materialisering per eiland; 
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 Er wordt gebruik gemaakt van dynamische, rondgaande hoeken (eventueel met 

uitkragingen); 

 Er is sprake van een stijlvol en uitnodigend gevelbeeld; 

 Er wordt gebruik gemaakt van een rijke en tastbare materialisatie en een zorgvuldige 

geïntegreerde droge detaillering; 

 De overheersende kleurstelling loopt van tinten in het spectrum donkergeel tot mangaan 

aangevuld met steunkleuren in het gamma grijs, beige en wit; 

 Er is interactie tussen het gebouwontwerp en de openbare ruimte.  

4.5   Bestaande situatie 

Het bestaande uitvaartcentrum op de hoek van de Mr. de Boerlaan en de Hunneperkade 

blijft gehandhaafd en wordt in dit bestemmingsplan opgenomen.  
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Hoofdstuk 5  Randvoorwaarden 

5.1   Grondgebruik, bodemgesteldheid & geomorfologie 

Op de geologische kaart is de locatie van het plangebied aangemerkt als jonge rivierklei 

afzetting minder dan 50 cm dik op rivierzand afgewisseld met rivierklei meer dan 50 cm dik 

op rivierzand. Het plangebied maakt deel uit van het voormalig overstromingsgebied van de 

IJssel. Ten opzichte van de stad Deventer een relatief laaggelegen terrein, tussen 4.00 en 

4.50 m + NAP. 

Het uitgevoerde booronderzoek laat zien dat de bodem in de eerste 3 m vanaf het maaiveld 

uit zwak tot humeus matig fijn tot matig grof zand bestaat, afgewisseld door dunne klei-, 

veen-, leem-, en kleiige zandlagen. 

Het laatste deel van het Overijssels Kanaal, de gekanaliseerde benedenloop van de 

Schipbeek, begrenst het plangebied aan de zuid(oost)zijde. Het kanaal waterde af op de 

gracht van de vesting die vervolgens via de haven uitmondde in de IJssel. Ten zuiden van 

het plangebied lag eens de Bergweide, een laaggelegen terrein dat werd gebruikt voor het 

weiden van vee. Na het dempen van de oude haven werd de nieuwe haven hier gegraven 

en werd het bedrijventerrein Bergweide aangelegd. 

5.2   Archeologie, cultuurhistorie en monumenten 

5.2.1   Archeologie 

Volgens de Gewijzigde Monumentenwet 1988 en de wet op de Archeologische 

Monumentenzorg is het verplicht om in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling aandacht 

te schenken aan mogelijk aanwezige archeologische waarden. Indien planontwikkelingen 

bodemverstoringen tot gevolg hebben en daarbij archeologische waarden in het geding 

kunnen komen is de initiatiefnemer tegenwoordig verplicht om archeologisch onderzoek te 

laten verrichten. 

5.2.1.1   Archeologische vindplaatsen 

Volgens de Gewijzigde Monumentenwet 1988 en de wet op de Archeologische 

Monumentenzorg is het verplicht om in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling aandacht 

te schenken aan mogelijk aanwezige archeologische waarden. Indien planontwikkelingen 

bodemverstoringen tot gevolg hebben en daarbij archeologische waarden in het geding 

kunnen komen is de initiatiefnemer tegenwoordig verplicht om archeologisch onderzoek te 

laten verrichten. 

 

Bij toekomstige bouwplannen zullen de resten van de vesting in het plangebied, bestaande 

uit de dubbele tenaille, worden aangesneden. Afhankelijk van de diepte van de toekomstige 

bouwputten zullen de eventuele resten daaronder worden vergraven. Daarbij bestaat de 

kans dat overblijfselen uit de perioden van vóór de aanleg van de vesting zullen worden 

aangetroffen. De voormalige tenaille ligt in het westelijke segment van het plangebied ter 

hoogte van eiland 2 en eiland 3.  

Het gebied van eiland 2 ligt voor een gedeelte en eiland 3 bijna in het geheel in het 

verdedigingswerk. Na het slopen van de woningen en het opruimen van de verharding, 

kabels en leidingen heeft archeologisch proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. 
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5.2.1.2   Archeologisch onderzoek 

Door de gemeentelijk Archeoloog is het plangebied nader beschouwd en is een 

archeologisch beleidsadvies geschreven (nr. 139, d.d. 15 oktober 2008, aangevuld op 07 juli 

2009). 

Het plangebied heeft op de verwachtingskaart een gevarieerde verwachting. De 

vestingwerken en de Snipperlingsdijk hebben een hoge verwachting, het gebied ten zuiden 

van de Snipperlingsdijk heeft een middelhoge verwachting en de uiterste zuidoostrand heeft 

een matige verwachting. In de grachten van de vesting zullen oudere archeologische resten 

zijn vergraven, daarom hebben deze geen verwachting. 

Op het deel van de vesting waar de voormalige woonwijk het Hoornwerk, gebouwd in de 

jaren '20 en '30 van de 20e eeuw, lag, heeft proefsleuvenonderzoek in 2006 en 2009 

plaatsgevonden. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat over het gehele terrein voorafgaand aan de bouw van de 

voormalige woonwijk een pakket zand is opgespoten met een dikte van ongeveer 1 m. Op 

meerdere plaatsen werden pakketten opgebrachte grond aangetroffen, die werden afgedekt 

door hellende lagen vette leem. Vermoedelijk gaat het hier om resten van de wallichamen 

van het Hoornwerk. Deze waren volledig uit zand opgebouwd en hadden waarschijnlijk geen 

fundering of opbouw van baksteen. De lemen mantel diende om het zandlichaam van de wal 

te behoeden voor erosie door wind of water. Het terrein binnen de wallichamen was 

geëgaliseerd en verhard met zeer vast aangestampt baksteengruis. Buiten de wallen kon 

het verloop van de vestinggrachten worden aangetoond. 

Door dit proefsleuvenonderzoek is een duidelijk beeld ontstaan van de vestingwerken op 

deze plaats. Verder archeologisch onderzoek aan de vesting is in deze wijk niet 

noodzakelijk. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn de onderkant van de vestingwerken en natuurlijke 

ondergrond niet bereikt. Onder de wallen kunnen daarom mogelijk nog oudere resten 

worden aangetroffen. Echter, omdat het plangebied voor de aanleg van de vesting een 

laaggelegen gebied was, worden hier geen nederzettingsresten verwacht, maar mogelijk 

sporen van activiteiten die buiten de nederzetting plaatsvonden. Hierbij moet gedacht 

worden aan: visweren, afvaldumps, aanlegsteigers en dergelijke. Daarnaast bestaan er nog 

vragen over de geomorfologie van de natuurlijke ondergrond. Het is niet duidelijk hoe dit 

gebied past in bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis van de IJssel en of er voor het 

ontstaan van de IJsselstroom, zoals we die nu kennen, mogelijk beken door het gebied 

hebben gestroomd. 

Het gebied waar proefsleuvenonderzoek heeft plaatsgevonden, heeft geen archeologische 

verwachting meer. Het betreft hier de locaties waar de toekomstige bebouwing is gepland. 

De zones hieromheen zijn niet onderzocht, hier blijft de verwachting gehandhaafd.  

Ten zuiden van het appartementencomplex aan de Snipperlingsdijk, eiland 1, ligt nog een 

terrein met een middelhoge verwachting. Dit terrein is waarschijnlijk niet zwaar verstoord 

door de aanleg van de woonwijk het Hoornwerk, gezien de ophoging die werd waargenomen 

tijdens het proefsleuven onderzoek ten westen van dit terrein. 

 

Voor de delen in het plangebied waarvoor nog een hoge of middelhoge verwachting geldt, is 

op de verbeelding een dubbelbestemming Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied 

opgenomen. 
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Archeologische verwachtingswaarde plangebied Hoornwerk (na uitvoering 

proefsleuvenonderzoek) 

5.2.1.3   Advies 

Wanneer in het plangebied grootschalige ingrepen zullen plaatsvinden op locaties met een 

middelhoge en hoge verwachting, is archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

Als de ingreep een verstoring oplevert die kleiner is dan 100 m2, is archeologisch onderzoek 

niet noodzakelijk. Eventuele vondsten dienen wel te worden gemeld bij de gemeentelijk 

archeoloog, conform de Monumentenwet. 

Als de ingreep een verstoring oplevert van 100 m2 of meer en dieper is dan 50 cm, dient 

voorafgaand aan de werkzaamheden archeologisch onderzoek plaats te vinden. 

5.2.1.4   Selectiebesluit 

De delen van de vestingwerken waar proefsleuvenonderzoek heeft plaatsgevonden kunnen 

worden vrijgegeven. De niet onderzochte zones hebben de weergegeven verwachting. 

Indien hier werkzaamheden plaats vinden moet eerst nader onderzoek worden uitgevoerd.  

5.2.2   Cultuurhistorie en monumenten 

Er is in het plangebied geen zichtbare cultuurhistorie meer aanwezig. Alle eventuele 

cultuurhistorische waarden zitten onder de grond. De ontstaansgeschiedenis van het 

plangebied is al uiteengezet in § 2.1 Ontstaansgeschiedenis. 

Ook zijn en waren in het plangebied geen monumenten aanwezig. 
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5.3   Milieuaspecten 

5.3.1   Bodem 

Door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is in februari 2002 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het Hoornwerk. Het bodemonderzoek is 

gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN-5740 (NNI 1999) voor onverdachte terreinen (ONV). 

Hierbij is rekening gehouden met hogere achtergrondwaarden.  

In de vaste bodem zijn lokaal licht verhoogd gehalten aan zware metalen, EOX, PAK en/of 

minerale olie aangetoond. In de ondergrond zijn geen gehalten aangetoond boven de 

streefwaarden. In het grondwater zijn lokaal licht verhoogde gehalten aan zware metalen en 

vluchtige aromaten aangetoond. De aangetoonde licht verhoogde gehalten overschrijden de 

streefwaarden en vormen geen aanleiding tot nader onderzoek en/of 

(sanerings)maatregelen. 

Op de (voormalige) locatie Snipperlingsdijk 22 en nabij de Douwelerstraat 27 (te ontdempen 

dam) zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd. Op de locatie Snipperlingsdijk 22 was sprake 

van een geval van ernstige verontreiniging met PAK (> 25 m
3
 grond verontreinigd met 

PAK-gehalten boven de interventiewaarden). Bij de te ontdempen dam was sprake van een 

niet ernstig geval van verontreiniging (< 25 m
3
). In respectievelijk 2005 en 2007 zijn op deze 

locaties saneringen uitgevoerd. Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft 

ingestemd met de resultaten van de sanering. Op de locaties zijn, na sanering, maximaal 

licht verhoogde gehalten achtergebleven. Op basis van de resultaten van de sanering 

bestaat er geen aanleiding voor aanvullende maatregelen en/of gebruiksbeperkingen. 

5.3.1.1   Asbest 

Binnen het plangebied “Hoornwerk” is in 2002 een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd. 

Bij de visuele beoordeling van de individuele monsters is bij monstergat 105 (voormalige 

speelplaats) asbest verdacht plaatmateriaal waargenomen. Analytisch is tevens in een 

proefgat in het (voormalig) openbaar groen niet hechtgebonden asbest (losse vezels) 

aangetroffen. In de overige gaten zijn geen asbest verdachte materialen waargenomen. 

Het huidige gebruik ter plaatse van boring 105 is een parkeerdek met appartementen. In de 

grond van boring 105 is in 2002 428,8 mg/kg d.s. aan asbest aangetoond. Tijdens de 

sloopwerkzaamheden in 2005 is asbest verwijderd. De verontreiniging ter plaatse van het 

voormalige openbaar groen is hierna niet meer visueel door de milieukundig begeleider van 

Oranjewoud vastgesteld. 

Door de aanwezigheid van een verharding ter plaatse van de voormalige speelplaats (nu 

eiland 1) is geen contact met eventuele verontreiniging mogelijk. De locatie is in feite 

gesaneerd en risico's voor direct contact zijn niet aanwezig. 

5.3.1.2   Conclusie 

De algemene kwaliteit van de vaste bodem en het grondwater binnen het plangebied 

'Hoornwerk' vormen geen belemmering voor de huidige en toekomstige bestemming (wonen 

met/zonder tuin). 
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5.3.2   Geluid 

5.3.2.1   Algemeen 

De Wet geluidhinder schrijft voor dat bij toepassing van een procedure als bedoeld in artikel 

3.1 van de Wet ruimtelijke ordening voor het aspect wegverkeerslawaai en industrielawaai 

akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.  

In de Wet geluidhinder is geregeld dat voor wegverkeerslawaai een voorkeurgrenswaarde 

van 48 dB in acht moet worden genomen, waarbij de hoogst toelaatbare gevelbelasting 63 

dB bedraagt. Voor industrielawaai geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een 

maximale toelaatbare gevelbelasting van 55 dB(A ). 

Het vaststellen van hogere grenswaarden is een bevoegdheid van het college van 

burgemeester en wethouders. Het beleid van de gemeente Deventer is weergegeven in het 

interim-beleid 'Wet geluidhinder- beleid t.a.v. de voorkeursgrenswaarden en de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting'. In deze beleidsregel is vastgelegd onder welke voorwaarden 

van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting gebruik  kan  worden gemaakt.  

Bij brief van 27 februari 1997 (kenmerk MAB 96/3626) hebben Gedeputeerde Staten van 

Overijssel voor een aantal gebieden binnen de gemeente Deventer voor wegverkeerslawaai 

een algemene ontheffing verleend tot 55 dB(A) LAeq. Conform de overgangregels van de 

Wet geluidhinder met betrekking tot de dosismaat Lden komt 55 dB(A) LAeq overeen met 53 

dB Lden. Praktisch gezien betekent deze gebiedsgerichte algemene ontheffing dat bij 

(planologisch) nieuwe situaties binnen de aangewezen gebieden er tot een geluidbelasting 

van 53 dB Lden (inclusief aftrek artikel 110g van de Wgh) er geen hogere 

grenswaardenbesluit genomen hoeft te worden. Deze ontheffing geldt alleen voor woningen 

langs bestaande wegen.  

5.3.2.2   Akoestisch onderzoek 

Ten behoeve van de voorgenomen herontwikkeling van het Hoornwerk is voor eiland 2 en 3 

(eiland 1 is al gerealiseerd) een akoestisch onderzoek verricht (kenmerk B02013.000123, 

datum 18 november 2010 door Arcadis). Doel van het onderzoek is om de geluidsbelasting 

vanwege industrielawaai en wegverkeerslawaai ter plaatse van woningen vast te stellen. 

Hierna volgen de samenvatting en de conclusie van dit onderzoek. 

Op diverse woningen van eiland 2 en 3 van het plangebied wordt de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB voor wegverkeerslawaai en 50 dB(A) industrielawaai overschreden. De 

grenswaarde van 63 dB voor wegverkeerslawaai en 55 dB(A) voor industrielawaai wordt op 

geen enkel punt overschreden. 

Eiland 2 

Op eiland 2 wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai op 15 woningen 

overschreden. De geluidsbelasting vanwege wegverkeer is op eiland 2 echter niet hoger dan 

de algemene hogere waarde van 53 dB. Deze algemene hogere waarde is in 1997 door de 

provincie Overijssel vastgesteld voor de bebouwde kom van de gemeente Deventer 

(kenmerk MAB 96/3626, datum 25 februari 1997). 

Op eiland 2 wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege industrielawaai op 54 woningen 

overschreden. Deze waarde ligt wel onder de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) 

voor stedelijk gebied. 

Eiland 3 
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Op eiland 3 wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai op 100 woningen 

overschreden. De geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de Mr de Boerlaan is voor 89 

woningen en vanwege wegverkeer op de Kazernestraat voor 9 woningen hoger dan de 

algemene hogere waarde van 53 dB. De geluidsbelasting is maximaal 61 dB. 

Op eiland 3 wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege industrielawaai op 91 woningen 

overschreden. Deze waarde ligt onder de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) voor 

stedelijk gebied. 

Bron- en overdrachtsmaatregelen om de geluidsbelasting terug te dringen 

Gezien het grote aantal geluidsbronnen op het bedrijventerrein en de hoge ligging van de 

geluidsbronnen is het om kostentechnische redenen niet mogelijk om bronmaatregelen te 

treffen waarmee de geluidsbelasting op eiland 2 en 3 van het plangebied Hoornwerk wordt 

teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde. Maatregelen in de overdracht worden vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk geacht. Op basis van het subcriterium 'vervanging 

bestaande bebouwing' kunnen hogere waarden worden vastgesteld door de gemeente 

Deventer. 

Voor de Mr. De Boerlaan is nagegaan of bronmaatregelen, zoals het aanbrengen van een 

dunne deklaag met een reductie van ca. 3 dB ten opzichte van dicht asfaltbeton, toegepast 

kan worden. De wegdelen waar dit kan worden toegepast zijn echter te gering in lengte. 

Nabij de kruisingen met Snipperlingsdijk en Kazernestraat is het vanwege wringkrachten - 

door optrekkend en afremmend verkeer - niet mogelijk om een dergelijk wegdektype toe te 

passen. Overdrachtsmaatregelen in een stedelijke omgeving zijn vanwege overwegende 

bezwaren van stedenbouwkundige aard niet mogelijk. Ook voor wegverkeer geldt dat op 

basis van het subcriterium 'vervanging bestaande bebouwing' een hogere waarde 

vastgesteld kan worden door de gemeente Deventer. 

Voor de meeste nieuw te projecteren woningen langs de Mr de Boerlaan is sprake van een 

tweezijdige geluidsbelasting. Hierdoor is het creëren van een geluidsluwe zijde niet mogelijk. 

Een andere stedenbouwkundige invulling van het plan leidt niet tot een situatie waarbij voor 

alle woningen een geluidsluwe zijde wordt gecreëerd. De geluidsbronnen op het 

bedrijventerrein zijn zodanig hoog gelegen dat deze tot ver in het plangebied binnendringen. 

Afscherming door een andere oriëntatie van de woningen leidt derhalve voor de woningen 

langs de Mr. de Boerlaan niet tot een geluidsluwe zijde. 

Cumulatie 

Indien er sprake is van het aanvragen van een hogere waarde dient gekeken te worden naar 

cumulatie. Cumulatie geldt voor onderliggend project vanwege de verschillende wegvakken 

en vanwege de geluidsbelasting van wegverkeer en industrielawaai. Voor eiland 2 bedraagt 

de gecumuleerde geluidsbelasting maximaal 60 dB. Hiermee wordt de grenswaarde van 63 

dB niet overschreden. Voor eiland 3 bedraagt de gecumuleerde geluidsbelasting maximaal 

67 dB. Hiermee wordt de grenswaarde van 63 dB overschreden. De gecumuleerde 

geluidsbelasting bedraagt voor eiland 3 voor het pand met de gevel direct aan de Mr. H.F. 

De Boerlaan meer dan 63 dB. Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat bij het 

bepalen van de gecumuleerde geluidsbelasting er geen rekening wordt gehouden met de 

aftrek van 5 dB voor wegverkeerslawaai conform artikel 110g WGH. Wel dient bij het 

bepalen van de binnenwaarde (gevelisolatie) rekening te worden gehouden met deze 

gecumuleerde geluidsbelastingen. Voor de overige gevels van de panden van eiland 3 wordt 

de grenswaarde van 63 dB niet overschreden. 

Over het algemeen leiden de gecumuleerde geluidsbelastingen niet tot onacceptabele 

hogere geluidsbelastingen dan de afzonderlijk vast te stellen hogere waarden.  
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5.3.2.3   Conclusie 

Voor eiland 2 en 3 van het plangebied Hoornwerk dienen hogere waarden te worden 

vastgesteld. Samengevat gaat het om de volgende hogere waarden: 

Eiland 2: 

 industrielawaai: 54 woningen met een geluidsbelasting tot maximaal 54 dB(A). 

 

Eiland 3: 

 wegverkeerslawaai Mr de Boerlaan: 89 woningen met een geluidsbelasting tot 61 dB; 

 wegverkeerslawaai Kazernestraat: 9 woningen met een geluidsbelasting tot maximaal 

55 dB; 

 industrielawaai: 91 woningen met een geluidsbelasting tot 55 dB(A). 

 

Het besluit hogere waarden wordt niet vastgesteld voor een specifiek aantal woningen. Bij 

het besluit is een kaartje gevoegd waarop per bouwblok van de nieuw op te richten 

bebouwing is weergegeven welke hogere waarde geldt.  

5.3.3   Luchtkwaliteit 

Het wetsvoorstel voor de wijziging van de 'Wet milieubeheer' is op 15 november 2007 in 

werking getreden en vervangt het 'Besluit luchtkwaliteit 2005'. De wet is één van de 

maatregelen die de overheid heeft getroffen om: 

 negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van 

luchtverontreiniging aan te pakken; 

 mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de overschrijdingen van 

de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

 

Gelijktijdig met de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen is het 'Besluit niet in betekenende 

mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' van 30 oktober 2007 in werking getreden. Een project 

draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie fijn stof (PM10) of stikstofdioxide 

(NO2) in de buitenlucht als de 3% grens niet wordt overschreden. Hiermee wordt bedoeld 

3% van de grenswaarde van 40  ìg/m3 ('microgram per kubieke meter') voor de 

jaargemiddelde concentratie fijn stof of stikstofdioxide. Dit betekent dat feitelijk een toename 

van maximaal 1,2 ìg/m3 toelaatbaar wordt geacht. 

Voor projecten die wél in betekenende mate bijdragen aan de concentraties is het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) relevant. Met ingang van 1 augustus 2009 

is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van kracht. Dit betekent dat 

sinds 3 augustus 2009 zowel het NSL als de onderliggende Saneringstool (het 

rekeninstrument) openbaar zijn en dat voor de onderbouwing van NSL-projecten kan worden 

verwezen naar het NSL wanneer het gaat om de effecten op luchtkwaliteit. Voor initiatieven 

ligt de NIBM-grens bij 1.500 woningen (welke ontsloten worden op één ontsluitingsweg), 

voor kantoorlocaties ligt de grens bij 100.000 m2 bruto vloeroppervlakte.  

Het project 'Hoornwerk, eiland 2 & 3' betreft de realisatie van minder van 1500 woningen. Op 

basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat onderhavig project 'niet in 

betekenende mate' bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Een nader onderzoek naar de 

luchtkwaliteit is derhalve niet noodzakelijk. 
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5.3.4   Geurhinder 

Industriële emissies van schadelijke stoffen, afkomstig van het nabij gelegen bedrijventerrein 

Bergweide, zijn thans niet zodanig dat de luchtkwaliteit in de woonomgeving van het 

Hoornwerk daaronder te lijden heeft. De tolueenemissie van diepdrukkerij Roto Smeets 

Deventer, die in dit verband als meest relevant is aan te merken, voldoet aan de 

Nederlandse Emissie Richtlijnen Lucht en levert door een grote afvoerhoogte en verdunning 

in de buitenlucht, verwaarloosbare concentraties op in de (woon)omgeving. De 

geurbelasting vanwege bedrijventerrein Bergweide heeft niet geleid tot geurklachten 

afkomstig van de voormalige bewoners van het Hoornwerk. Dat wil niet zeggen dat de 

locatie geurvrij is. Wel heeft in de afgelopen jaren bij enkele relatief grote bronnen een 

geursanering plaatsgevonden, door maatregelen en ook door het beëindigen van 

bedrijfsactiviteiten. Daarmee is de totale, cumulatieve geurbelasting naar een lager niveau 

teruggedrongen. Na deze saneringen resteert een acceptabel hinderniveau in de 

omliggende woonwijken, waaronder Hoornwerk. Uit in het verleden uitgevoerde 

geuronderzoeken is gebleken dat de geuremissies ter plaatse van het Hoornwerk vanwege 

omliggende bedrijven niet leidt tot overschrijding van de geldende geurnormering. 

5.3.5   Externe veiligheid 

De risiconormen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in het “Besluit Externe Veiligheid 

Inrichtingen” (BEVI). In dit besluit zijn milieukwaliteitseisen op het gebied van externe 

veiligheid geformuleerd. De bij het besluit behorende ministeriële regeling “Regeling Externe 

Veiligheid Inrichtingen” (REVI) werkt de afstanden, de referentiepunten en de wijze van 

berekenen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico verder uit ter uitvoering van 

het BEVI. De Regeling tot wijziging van de REVI is op 1 juli 2007 in werking getreden.  

Daarnaast zijn de Handreiking Verantwoording Groepsrisico van VROM en de Handleiding 

externe veiligheid inrichtingen hulpmiddelen voor de wijze waarop volgens het BEVI met het 

externe veiligheidsrisico's moet worden omgegaan relevant. 

Het BEVI verplicht het bevoegd gezag op basis van de Wet milieubeheer om 

veiligheidsafstanden aan te houden tussen gevoelige objecten en risicovolle bedrijven. In het 

besluit zijn gevoelige objecten gedefinieerd als kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 

De te realiseren woningen zijn kwetsbare objecten. 

Plaatsgebonden risico (PR) 

In het BEVI zijn normen opgenomen voor de kans dat één persoon buiten het 

inrichtingsterrein overlijdt als gevolg van een calamiteit bij het bedrijf (plaatsgebonden 

risico). 

Groepsrisico (GR) 

In het Bevi zijn normen opgenomen voor de kans dat meerdere personen buiten het 

inrichtingsterrein overlijden als gevolg van een calamiteit bij het bedrijf (groepsrisico). Voor 

het groepsrisico wordt een oriëntatiewaarde gegeven en geldt voor nieuwe situaties een 

verantwoordingsplicht voor het bevoegd gezag.  
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5.3.5.1   Groepsrisico voor herstructurering 

In opdracht van MRE partners, namens Woonbedrijf Ieder1, heeft Oranjewoud/Save een 

risicoberekening (projectnr. 234548 - 100958 - DI04 van 24 november 2010) uitgevoerd voor 

onderhavige ruimtelijke ontwikkeling. Het Hoornwerk is gesitueerd nabij het 

goederenemplacement en tegenover het ROC. In verband met handelingen met treinen met 

gevaarlijke stoffen op het goederenemplacement moet inzicht worden gegeven in de invloed 

van het plan op de risicosituatie en dan met name de invloed op het groepsrisico.  

Het Hoornwerk is voor een deel gelegen binnen de 300 m zone van het emplacement ten 

zuiden van het goederenemplacement. De minimale afstand van het Hoornwerk tot de 

ongevalslocaties op het emplacement bedraagt 280 m tot eiland 1 en tot de overige locaties 

(eiland 2 en 3) meer dan 300 m. 

Het vigerende bestemmingsplan voor het Hoornwerk uit 1978 kent alleen woningbouw. In 

2006 is vrijstelling verleend voor één appartementencomplex (wooncomplex, deels 

gezondheidszorgfunctie), te weten eiland 1. Eiland 1 is inmiddels gerealiseerd.  

Uit de groepsrisicoberekeningen blijkt dat de hoogte van het groepsrisico in de nieuwe 

situatie ongewijzigd blijft ten opzichte van de oude situatie ondanks een lichte toename van 

het aantal mensen op de locatie.   

Dit wordt veroorzaakt omdat Hoornwerk: 

a. ruimschoots buiten de afmetingen van een vuurbal veroorzaakt door een mogelijke LPG 

BLEVE
*
  ligt, maar deels (eiland 1 en een klein deel van eiland 2) wel binnen de 

1%-letaliteitsafstand; 

b. voor de QRA alleen in de invloedssfeer van één mogelijke ongevalslocatie op het 

emplacement ligt en voor het grootste gedeelte buiten de 300 m zone gelegen is; 

is de conclusie gerechtvaardigd dat de nieuwe ontwikkeling geen nadelige invloed zal 

hebben op de hoogte van het groepsrisico. Dit geldt des te meer omdat de faalfrequentie 

voor een BLEVE door brand op de ene relevante ongevalslocatie lager (ca. een factor 2) is 

dan de faalfrequenties voor een BLEVE op de andere locaties. 

* Een BLEVE (uitgesproken als blevvie) is een afkorting voor "boiling liquid expanding vapour explosion" (kokende 

vloeistof-gasexpansie-explosie). Dit is een soort explosie die kan voorkomen als een houder (tank) met een brandbare vloeistof onder druk 

openscheurt. 

5.3.5.2   Zelfredzaamheid 

De wijk is voorzien van een net van wandel- en fietsroutes waarover langs het kanaal in 

zuidwestelijke richting van de risicobron af gevlucht kan worden via de Mr. H.F. de Boerlaan. 

De Verlengde Kazernestraat is een alternatief in die vluchtrichting. Vluchten in zuidoostelijke 

richting is mogelijk via de Snipperlingsdijk en de Schonenvaarderstraat. De ontsluiting van 

de woningen in het plangebied sluiten goed bij de vluchtrichtingen aan. De alarmering via de 

sirenes is goed hoorbaar in het gebied.  

5.3.5.3   Bereikbaarheid op planniveau 

Het plangebied ligt op korte afstand van de brandweerkazerne en is bereikbaar voor de 

hulpdiensten via twee routes. De kortste route via de Snipperlingsdijk en een alternatief via 

de Hunneperkade en de Mr. H.F. de Boerlaan waarbij zowel de Verlengde Kazernestraat als 

de wandel/fietsroute toegankelijk zijn voor brandweervoertuigen.  
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5.3.5.4   Bestrijdbaarheid  

Ten behoeve van het rangeren met gevaarlijke stoffen op het spoorwegemplacement en het 

doorgaande vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor is een Rampenbestrijdingsplan spoor 

opgesteld. Het plan beschrijft specifiek hoe bij een zwaar ongeval op het spoor of het 

emplacement met gevaarlijke stoffen welke organisatorische maatregelen worden getroffen 

en welke middelen worden ingezet om het ongeval te bestrijden en het gebied te ontruimen.   

Het plangebied wordt voorzien van voldoende brandkranen. 

5.3.5.5   Eindafweging 

De vervangende nieuwbouw op de locatie laat geen wijziging in de hoogte van het 

groepsrisico zien. Dit wordt veroorzaakt door de relatief gunstige ligging ten opzichte van de 

mogelijke ongevalslocaties op het emplacement. De mogelijkheden om de wijk te 

ontvluchten en de mogelijkheden die de hulpdiensten hebben om de wijk te bereiken zijn 

goed. Uit oogpunt van externe veiligheid is er sprake van een acceptabele invulling op deze 

locatie.  

5.3.6   Bedrijven & milieuzonering 

In de directe nabijheid van het plangebied voor woningbouw liggen enkele omliggende 

bedrijven op het bedrijventerrein Bergweide met de daarbij behorende milieuzonering. Voor 

de milieuzonering worden richtafstanden gehanteerd volgens de VNG publicatie Bedrijven 

en milieuzonering (december 2006). Geluid is hiervoor de belangrijkste parameter. 

Uit het geluidsonderzoek van Arcadis blijkt dat ten behoeve van industrielawaai de 

optredende geluidsbelasting conform het door de gemeente aangeleverde zonemodel wordt 

gerespecteerd. Er worden geen bronmaatregelen voorgesteld. Het heeft dus geen 

aanscherping tot gevolg, hetgeen betekent dat de bedrijfsvoering conform de vergunning 

mogelijk blijft. De bedrijven worden dus niet benadeeld ten opzichte van de huidige situatie. 

In de rapportage van Arcadis is opgenomen dat is uitgegaan van de recentelijk verleende 

milieuvergunning. De geluidsituatie in het rapport is bijgewerkt tot oktober 2010. 

Voor de overlast die de woningen ondervinden van het bedrijventerrein is het belangrijk op 

te merken dat in de oude situatie de lage woonbebouwing op dezelfde afstand van het 

industrieterrein gelegen was. Hier is vroeger bij de vergunningverlening voor de bedrijven 

rekening mee gehouden.  

De nieuwe woningbouw past binnen het zonemodel dat geldt voor het bedrijventerrein. Er 

bestaat voldoende ruimtelijke scheiding tussen beide functies. Op het gebied van 

milieuzonering doen zich geen problemen voor. 

5.3.7   Ecologie 

Voor het plangebied is in oktober 2004 een quick scan (d.d. 15 november 2004) in het kader 

van de natuurbeschermingswetgeving uitgevoerd. De scan heeft tot doel om inzicht te 

verkrijgen in de aanwezigheid van in het kader van natuurbeschermingswetgeving 

beschermde soorten.  

Daarnaast is ingegaan op de effecten van de ruimtelijke ingreep binnen het plangebied op 

deze soorten. Op het moment dat de quick scan werd uitgevoerd waren nog niet alle 

woningen in het Hoornwerk gesloopt. 
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In deze quick scan is geconcludeerd dat met de voorgenomen ingreep: 

 geen negatief effect zal optreden op beschermde planten; 

 geen uitspraak is te doen over de effecten op vleermuizen, doordat het onderzoek in 

november is uitgevoerd (winterslaap); 

 naar verwachting geen negatieve effecten op andere zoogdieren, vissen, amfibieën, 

reptielen en beschermde ongewervelden zullen optreden; 

 een lokaal en tijdelijk verlies van biotoop voor algemene broedvogels zal plaatsvinden. 

De gunstige staat van instandhouding is echter niet in het geding; 

 naar verwachting geen verstoring van wezenlijke invloed van zoogdieren en vogels zal 

plaatsvinden. 

 

Om een uitspraak over de effecten van de ingreep op vleermuizen te kunnen doen, is op 21 

april en 12 mei 2005 aanvullend veldonderzoek uitgevoerd door Bureau Waardenburg bv. Er 

zijn verschillende foeragerende dwergvleermuizen waargenomen, verblijfsplaatsen zijn 

echter niet in de wijk aangetroffen. De conclusie is dat de wijk Hoornwerk geen grote 

betekenis voor vleermuizen heeft. Inmiddels zijn alle opstallen gesloopt. 

Er zijn geen plannen om het Overijssels Kanaal om te leggen en/of gedeeltelijk te dempen. 

Aangezien ook anderszins geen verstoring van het waterleven wordt voorzien, is geen 

ecologische inventarisatie in en rond het kanaal noodzakelijk. 

Derhalve zijn er geen belemmeringen voor het realiseren van de voorgenomen ontwikkeling. 

5.3.8   Duurzaamheid 

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

groenvoorzieningen, zuinig grondstoffengebruik, efficiënt ruimtegebruik en duurzaam 

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

toegekend krijgen.  

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

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

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

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

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

van duurzaam bouwen en energiebeleid.  

In 1998 is landelijk de Energie Prestatie op Locatie (EPL) geïntroduceerd. De EPL is een 

maat voor de energetische kwaliteit voor een gehele bouwlocatie, inclusief de 

energievoorziening die voor en/of in deze locatie is aangelegd. De EPL kent een schaal van 

0 tot 10, waarbij 10 staat voor een ideaalsituatie waarbij geen fossiele brandstoffen worden 

gebruikt. Bij nieuwbouwlocaties moet het principe van de 'trias energetica' worden 

meegenomen. In het Milieubeleidsprogramma 2007-2008 stelt de gemeente Deventer de 

EPL voor nieuwbouwlocaties op 7.0. Deze norm kan onder meer gehaald worden door het 

plaatsen van zonneboilers, warmtepompen en het efficiënt en zuinig verlichten van wegen 

en paden. Voor de verschillende deelgebieden van de herstructurering zal een 

verdiepingsslag uitgevoerd moeten worden, waar concreet op gebouwniveau maatregelen 

worden uitgewerkt.  
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Op gebouwniveau hanteert de gemeente het GPR-gebouwsysteem als basis voor de 

kwaliteitseisen aan woningen/gebouwen. Het GPR systeem is een registratiesysteem dat 

prestaties weergeeft van items op het gebied van milieu en (woon-)kwaliteit. Voor elk thema 

geeft GPR Gebouw een kwaliteitsscore op een schaal van 1 tot 10. Hoe hoger de kwaliteit - 

of hoe lager de milieubelasting - hoe hoger de score. Een score van 5 komt - indien relevant 

- overeen met het niveau van het Bouwbesluit. Het systeem kent zes thema-onderdelen en 

wel: Energie, Materialen, Afval, Water, Gezondheid en Woonkwaliteit. De ontwikkelende 

partij zal een sublicentie van het softwarepakket aangeboden worden. De 

duurzaamheidsambities voor de nieuwbouw in Hoornwerk worden in samenspraak met de 

initiatiefnemer woonbedrijf Ieder1 en aan de hand van GPR Gebouw vastgesteld. 

5.4   Kabels  & leidingen 

In het plangebied zijn de gebruikelijke leidingen en energie voorzieningen aanwezig. Het 

gaat hier onder andere om electriciteits-, gas en rioolleidingen. Als gevolg van de 

voorgenomen herontwikkeling zal deze infrastructuur worden aangepast.  

In het plangebied loopt (deels) onder de Verlengde Kazernestraat een 

hoofdwatertransportleiding. Ook aan de overkant van het Overijssels kanaal loopt een 

hoofdwatertransportleiding. Deze leidingen zijn op de verbeelding weergegeven en worden 

in de regels beschermd middels een dubbelbestemming Leiding - Water.  

Verder komen in het plangebied geen ondergrondse en bovengrondse leidingen voor die 

een planologische of juridische bescherming behoeven. 

5.5   Waterhuishouding 

5.5.1   Inleiding 

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

Wet ruimtelijke ordening. Eén van de oorzaken van wateroverlast is de wijze waarop 

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

verdroging van natuurgebieden, 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.  

5.5.2   Bodemopbouw 

Vanaf maaiveld wordt regionaal gezien een dik watervoerend pakket bestaande uit zeer fijn 

tot zeer grof zand aangetroffen. Lokaal kunnen zich hierin kleilagen bevinden. De onderkant 

van dit pakket bevindt zich naar verwachting op ca. NAP -35 m. 

Het maaiveld in het plangebied varieert van ca. NAP +7,5 m tot +6,3 m. Het plangebied is 

dus relatief vlak te noemen. Het voorgesteld peil voor het plangebied bedraagt Nap +7,0 m. 

De bodemopbouw tot ca. MV -2,0 à -2,7 m (NAP +4,7 à +3,7 m) bestaat uit zeer fijn tot zeer 

grof, zwak tot sterk ziltig zand. De doorlatendheid van dit zandpakket bedraagt minimaal 7,3 

m/dag.  
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Ter plaatse van HB2 wordt in het zandpakket van MV -1,0 tot -1,6 m (NAP +5,6 tot +5,0 m) 

een slecht doorlatende kleilaag aangetroffen. Onder het zandpakket wordt tot ca. MV -3,0 à 

(minimaal) -4,0 m (NAP +3,7 à max. +2,4 m) een slecht doorlatend kleipakket aangetroffen. 

Het daaronder aangetroffen zandpakket is naar verwachting (zeer) goed doorlatend. Voor de 

doorlatendheid van de beide zandpakketten wordt een rekenwaarde gehanteerd van 7,0 

m/dag. 

5.5.3   Grondwater en oppervlaktewater 

Ten noorden van het plangebied ligt het Overijssels Kanaal. Het waterpeil in dit kanaal wordt 

(ook in de toekomst) gehandhaafd op ca. NAP +5,75 m. Het kanaal heeft een infiltrerende 

werking naar de directe omgeving. 

Op ca. 750 m ten zuidwesten van de locatie stroomt de IJssel. De IJssel staat door middel 

van een sluis in verbinding met het Overijssels Kanaal. De IJssel heeft een belangrijk 

drainerende invloed op de stijghoogten in het watervoerend pakket. Echter gezien de 

afstand tot de projectlocatie wordt geen grote invloed op de waterhuishoudkundige situatie 

van de projectlocatie verwacht.  

Op de locatie is op de meeste plaatsen een kleilaag aanwezig op geringe diepte. De 

stijghoogte van het diepe grondwater is beduidend lager dan die van het freatische 

grondwater. Dit houdt in dat indien de kleilaag wordt doorboord het freatische grondwater via 

deze gaten kan wegstromen naar het diepere grondwaterpakket. 

De gemiddeld hoogste grondwaterstand bevindt zich op NAP +5,2 m (stijghoogte) en de 

laagst gemeten grondwaterstand op NAP +3,4 m (stijghoogte). Voor de aanleghoogte van 

de gebouwen (bovenkant vloer) en wegen wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van 

minimaal 100 centimeter ten opzichte van de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Bij het 

bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Om 

wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een 

drempelhoogte van 20 cm boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lagere, beneden het 

maaiveld gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het 

voorkomen van wateroverlast. De ontwateringsdiepte moet voldoende zijn 

5.5.4   Hemelwater 

Algemeen geldt dat de hemelwaterafvoer van het gemengde stelsel riool dient te worden 

afgekoppeld, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Het hemelwater dient ter plaatse te worden 

geïnfiltreerd en bij zware regenval moet het overtollige water afgevoerd kunnen worden naar 

het oppervlaktewater. Ter plaatse infiltreren is goed mogelijk mits de slecht doorlatende laag 

wordt doorbroken. Overtollig water kan eenvoudig naar het Overijssels Kanaal worden 

afgevoerd. 

De inmiddels gesloopte woonwijk Hoornwerk was aangesloten op het gemengde stelsel van 

Deventer. Gemeente en Waterschap stellen dat Hoornwerk mag worden beschouwd als een 

geval van afkoppeling van bestaand verhard oppervlak en dat het niet om een geval van 

uitbreiding van verhard oppervlak gaat. Voor het Waterschap is daarnaast van belang dat de 

afvoer van regenwater naar het Overijssels Kanaal niet toeneemt ten opzichte van de oude 

situatie. 

Het Waterschap geeft de voorkeur aan bovengrondse infiltratievoorzieningen zoals wadi's 

en vijvers. In individuele gevallen wordt echter de toepassing van ondergrondse 

voorzieningen (IT-riool) ook toegestaan. Hiervoor gelden de volgende beperkingen: 
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 Het toepassen van drainage voor de verlaging van de grondwaterstand is niet 

toegestaan; 

 Berging kan in principe slechts plaatsvinden boven de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand. 

De gemeente heeft een voorkeur voor bovengrondse voorzieningen als daar voldoende 

ruimte voor is. Ondergrondse voorzieningen zijn toegestaan mits deze goed te beheren en 

onderhouden zijn. 

Eisen 

Als bergingseis wordt een infiltratievoorziening van 10 mm (per m² verhard oppervlak) 

gehanteerd. Hierdoor neemt de afvoer van regenwater naar het kanaal niet toe ten opzichte 

van de vroegere situatie met een gemengd stelsel. Voor het drempelniveau van de 

gebouwen dient rekening gehouden te worden met een T=100-situatie. Eventueel aan te 

leggen halfverdiepte parkeervoorzieningen vragen speciale aandacht. 

In de woonwijk mag als gevolg van regenval niet vaker dat eens per 2 jaar kortdurend water 

op straat staan. Het regenwater dient naar de buitenzijde van de woningen te worden geleid 

en vervolgens afgevoerd naar een infiltratievoorziening. Zand en bladeren dienen 

afgevangen te worden door de kaveleigenaar. 

 

Infiltratiemogelijkheden 

 Voor ondergrondse berging van infiltrerend regenwater is, uitgaande van de beschikbare 

grondwatergegevens en gemeten maaiveldhoogten, voldoende ruimte beschikbaar; 

 De aanwezige zandlagen zijn goed doorlatend en daarmee geschikt voor infiltratie. Van 

belang is wel dat de tussenliggende klei- en veenlaag doorbroken worden; 

 Om de leeglooptijd te verkorten en de bedrijfszekerheid te vergroten is het noodzakelijk  

(sleuven) grondverbetering onder de voorzieningen aan te brengen door de kleilaag 

heen. Door deze grondverbeteringen kan de verticale afvoer naar diepere zandlagen 

worden vergroot. 

 

Mogelijkheden voorzieningen projectlocatie 

 Voor de aanleg van bovengrondse voorzieningen (zoals wadi of vijver) is ruimte 

beschikbaar al zijn er wel infiltratieriolen nodig om het water in de wadi's te krijgen.  

 Op sommige plaatsen zal het nodig zijn om grondverbetering toe te passen, zodat 

infiltreren van regenwater goed mogelijk is. 

5.5.5   Afvalwater 

Het oorspronkelijk rioolstelsel in het gebied is een zogenaamd gemengd stelsel, dat wil 

zeggen dat het huishoudelijk afvalwater en het regenwater van de verharde oppervlakken, 

daken en wegen, in één buizenstelsel, worden afgevoerd naar de aan de Roland Holstlaan 

gelegen zuiveringsinstallatie (via een vrijverval systeem, gemalen en persleidingen).  

Het gemengde stelsel is verwijderd uit het gebied en voor de afvoer van het huishoudelijk 

afwater wordt een vuilwaterstelsel gerealiseerd. Dit stelsel sluit aan op de riolering in de 

Verlengde Kazernestraat. 
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5.5.6   Verslag overleg met relevante waterbeheerders 

Het waterschap Groot Salland is in dit geval de relevante waterbeheerder. Met het 

betreffende waterschap is overleg gevoerd tijdens de voorbereiding op dit 

ontwerpbestemmingsplan. 

In december 2010 hebben het waterschap en de gemeente aan de hand van een notitie 

gereageerd op het nieuwe waterplan Hoornwerk fase 2 en 3. Op basis van deze reactie is 

het waterplan aangepast en die is ter beoordeling ingediend bij het waterschap en de 

gemeente. 

5.6   Verkeer & parkeren 

5.6.1   Verkeer 

Om het open en groene karakter van het gebied zoveel mogelijk te waarborgen is gezocht 

naar mogelijkheden om gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te concentreren aan de rand 

van het plangebied. De interne ontsluiting van de drie eilanden geschiedt via de Verlengde 

Kazernestraat. De Verlengde Kazernestraat ontsluit vervolgens op de Snipperlingsdijk. De 

Snipperlingsdijk vormt voor gemotoriseerd verkeer de toegang tot de wijk. De aansluiting 

van de Verlengde Kazernestraat op de Mr. H.F. de Boerlaan maakt geen onderdeel uit van 

de doorgaande structuur voor gemotoriseerd verkeer. De aansluiting wordt zodanig 

vormgegeven dat hulpdiensten, in geval van calamiteiten, wel gebruik kunnen maken van 

deze route. Ook het pad langs het kanaal is slechts in gebruik als calamiteiteningang voor 

hulpdiensten. 

De Verlengde Kazernestraat maakt onderdeel uit van een belangrijke doorgaande route voor 

langzaamverkeer. Ook in de nieuwe situatie zal de Verlengde Kazernestraat deze functie 

behouden.  

5.6.2   Parkeren 

In dit bestemmingsplan is gekozen om in de algemene bouw- en gebruiksregels (artikel  

12.3 en 13.1) regels op te nemen die stellen dat bij het bouwen van een gebouw voldaan 

dient te worden aan de in de Bijlage 1 genoemde parkeernormen. In deze bijlage is een 

aantal toepassingsregels opgenomen die aangeven hoe de parkeernormen toegepast 

moeten worden. 

Op grond van artikel 15.2 is het mogelijk dat er met een omgevingsvergunning van de 

parkeernormen wordt afgeweken. Afwijking is mogelijk als door bijzondere omstandigheden 

op overwegende bezwaren wordt gestuit of voor zover op andere wijze in de nodige 

parkeerruimte wordt voorzien. Ontheffing is pas aan de orde indien en voor zover het 

redelijkerwijs fysiek onmogelijk of uit stedenbouwkundig, esthetisch, historisch, 

monumentaal of verkeersveiligheidsoogpunt ongewenst is op of onder het bouwperceel 

extra parkeergelegenheid te realiseren. Bij deze ontheffing wordt opgemerkt dat het voor het 

bezoekersaandeel zeer gewenst kan zijn ontheffing te verlenen voor aanleg van 

uitwisselbare parkeerplaatsen op openbaar terrein, niet zijnde het eigen bouwperceel. 

Daarom wordt onder voorwaarden een soepel ontheffingsbeleid voorgestaan om de wens 

om voldoende openbare parkeergelegenheid te realiseren niet in de weg te staan.  
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Daarnaast kent het plan in artikel 16.1 sub b een wijzigingsbevoegdheid om de 

parkeernormen aan te passen indien maatschappelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding 

geven. 

In onderstaande tabel is voor het plangebied de parkeerbalans weergegeven. In de 

parkeerbalans is aangegeven welke parkeerbehoefte er bestaat per eiland naar aanleiding 

van de parkeernorm. Tevens is aangegeven hoeveel parkeerplaatsen worden gerealiseerd, 

naar aanleiding van het stedenbouwkundig plan (november 2010). 

  behoefte Te realiseren n.a.v. stedenbouwkundig plan 

 type norm aantal 

woningen 

totaal 

aantal 

pp 

Eigen 

terrein 

binnenstraat/bi

nnengebied 

ten zuiden van 

Verlengde 

Kazernestraat 

parkeer

garage 

totaal 

aantal 

pp 

Eiland 1 eengezinswoningen 1,3 102 133     144 

 zorgwoningen 0,4 26 11      

Eiland 2 eengezinswoningen 1,3 55 72 22 42 18  82 

Eiland 3 eengezinswoningen 

en appartementen 

1,3 130 169 8 50 16 95 169 

Totaal   313 385     395 

 

De 144 parkeerplaatsen voor eiland 1 zijn reeds gerealiseerd binnen de ruimte van eiland 1. 

Uit bovenstaande parkeerbalans volgt dat er bij een parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen 

per woning voor eiland 2 en 3 een overschot van 10 parkeerplaatsen is. Hierbij wordt 

opgemerkt dat het aantal woningen een indicatie is zoals is opgenomen in het 

stedenbouwkundig ontwerp uit november 2010. Uitgangspunt is dat na realisatie er 1,3 

parkeerplaatsen per gerealiseerde woning in het plangebied aangelegd moeten zijn. 

5.7   Sociale veiligheid 

Naast een aantrekkelijke en aanpasbare woonomgeving zal de woonomgeving vooral ook 

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

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

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

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

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

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

aandacht vraagt, betreft: 

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

menging tuin- en straatgericht wonen, overzichtelijkheid van stratenpatronen, 

parkeervoorzieningen en openbare verlichting; 

 vrijliggende groenvoorzieningen: vooral de waarborging van overzichtelijkheid; 

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

woonbebouwing; 

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

herstellen; 

 jeugdopvang: creëren van adequate speel- en ontmoetingsplekken. 

 

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

normeringen genoemd in het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen als basis worden 

gehanteerd. Deze normeringen houden in dat naast extra eisen op woningniveau bovenop 
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de eisen in het bouwbesluit, eisen worden gesteld aan een woongebouw/wooncomplex en 

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

spelen hierbij een cruciale rol. 
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Hoofdstuk 6  Juridische plan opzet 

6.1   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 § 6.2 wordt 

ingegaan op de opzet van dit bestemmingsplan. Ten slotte wordt in § 6.3 aandacht gegeven 

aan de handhaving van de bestemmingsplanregels.  

Overgang van analoog naar digitaal 

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

oorspronkelijke wetsvoorstel is namelijk ook de verplichting opgenomen om ruimtelijke 

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

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

digitaliseringsverplichting geldt per 1 januari 2010. Dit betekent dat bestemmingsplannen 

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

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

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

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

Standaardisering 

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

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

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

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

standaardregels voor benamingen, kleuren en verschijningsvorm van bestemmingen of 

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

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

6.2   Planopzet 

6.2.1   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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Op de verbeelding zijn met behulp van kleuren aan de gronden bepaalde bestemmingen 

toegekend. In de regels is aangegeven welke doeleinden op de betreffende gronden zijn 

toegestaan. De opzet van de regels en verbeelding sluit aan bij een standaardregeling, zoals 

die in recente bestemmingsplannen van de gemeente Deventer wordt toegepast en voldoen 

aan het SVBP2008.  

 

In de regels is het hiervoor vermelde beleid op juridische wijze vertaald. Tezamen met de 

verbeelding vormen de regels het instrument waaraan de ruimtelijke ontwikkelingen binnen 

het plangebied worden getoetst.  

De planregels van het bestemmingsplan zijn ondergebracht in vier hoofdstukken:  

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

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

 

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

bestemming bevat dit hoofdstuk planregels, welke specifiek voor die bestemming gelden; 

 

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

bestemmingen betrekking hebben en die vooral om praktische redenen zijn ondergebracht 

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

anti-dubbeltelbepaling; 

 

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

meer het overgangsrecht en de titel van het bestemmingsplan. 

6.2.2   Hoofdstuk 1: Inleidende regels 

De artikelen 1 en 2 bevatten begripsomschrijvingen respectievelijk planregels omtrent de 

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

verdienen enkele voor de dagelijkse gebruikspraktijk belangrijke begrippen aandacht. Het 

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

wordt ingegaan op de definitie van woning.  

Bestemmingsvlak  

Een bestemmingsvlak is een op de verbeelding aangegeven vlak met eenzelfde 

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

bestemmingsvlak met die bestemming.  

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. 
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Bouwperceel  

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

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

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

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

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

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

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

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

een bestemmingsvlak. Bouwvlakken geven aan waar binnen een bouwperceel gebouwen 

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

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

bouwvergunningvrije bouwwerken. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behandeling van bouwvergunningaanvragen. 

Woning 

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

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

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

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

woongroepen, begeleid zelfstandig wonen, e.d. 

6.2.3   Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels 

6.2.3.1   Algemeen 

De planregels zien, zoals volgt uit de verbeelding, op drie “wooneilanden”, een 

uitvaartcentrum en de verkeers- en groenvoorzieningen in en rond het plangebied. 

Wooneiland 1 is inmiddels al gerealiseerd middels een vrijstellingsprocedure ex art 19 WRO 

(oude WRO).  

De twee overige wooneilanden worden mogelijk gemaakt middels een 

planologisch-juridische regeling in voorliggend bestemmingsplan. De Monutastichting en de 

bestaande wegen, zijn bestemd overeenkomstig de bestaande situatie.  

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; 



  vastgesteld bestemmingsplan Hoornwerk 2009 

  

  57 

  

 Specifieke gebruiksregels; 

 Afwijken van de gebruiksregels; 

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

werkzaamheden; 

 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk; 

 Wijzigingsbevoegdheid. 

 

6.2.3.2   Enkelbestemmingen 

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

bestemmingsplan per hoofdgroep. 

Artikel 3 Groen 

Het gebied tussen de eilanden is bestemd als groen. Binnen de bestemming zijn onder 

andere paden en groenvoorzieningen zoals beplanting toegestaan. Gebouwen zijn 

uitsluitend toegestaan in de vorm van speelvoorzieningen en voor nutsvoorzieningen, mits 

hiervoor bij een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan is afgeweken;   

Artikel 4 Maatschappelijk-Uitvaartcentrum 

De bestemming betreft het bestaande uitvaartcentrum. Het uitvaartcentrum wordt hiermee 

positief bestemd. Het gebruik van de gronden en panden voor een crematorium wordt 

vanwege de milieucirkels uitgesloten. De bestaande bebouwing is, middels het opnemen 

van een bouwvlak, vastgelegd. 

Vanwege de gemeentelijke ambitite om op termijn het Overijssels Kanaal door te laten lopen 

tot aan de Mr. de Boerlaan, is binnen de bestemming 'Maatschappelijk - Uitvaartcentrum' 

een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te kunnen wijzigen naar 'Water'.  

Artikel 5 Verkeer-Verblijfsgebied 

De bestemming betreft de Verlengde Kazernestraat. Binnen deze bestemming zijn onder 

andere parkeer- en speelvoorzieningen toegestaan. 

Artikel 6 Water 

De watergang die voor een deel onderdeel uitmaakt van het plangebied krijgt de 

bestemming water.  

Artikel 7 Wonen 

Deze bestemming betreft eiland 2 en 3. Binnen de bestemming is middels bouwvlakken 

aangegeven waar gebouwen zijn toegelaten. Per geschakelde woning, aangeduid met 

'specifieke bouwaanduiding - geschakelde woning' dient minimaal 1 parkeerplaats op eigen 

terrein gerealiseerd te worden. 

Artikel 8 Wonen - Gestapeld 

Deze bestemming betreft eiland 1 en 3. Binnen de bestemming is middels bouwvlakken 

aangegeven waar gebouwen zijn toegelaten. Binnen eiland 1 en 3 is buiten het bouwvlak, 

ter plaatse van 'specifieke bouwaanduiding - atrium', een overkapping van een overdekte 

binnentuin toegestaan. Op de kaart zijn maximale bouwhoogten aangegeven. Binnen het 

gedeelte dat is aangeduid met 'zorgwoning' zijn zorgwoningen met gemeenschappelijke 

voorzieningen toegestaan. De regels van het bestemmingsplan maken binnen de gehele 

bestemming de realisering van een parkeergarage mogelijk.  
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6.2.3.3   Dubbelbestemmingen 

Artikel 9 Leiding - Water 

De in het plangebied aanwezige hoofdwatertransportleidingen worden in de regels 

beschermd middels een dubbelbestemming waarin is geregeld dat voor het uitvoeren van 

een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden een omgevingsvergunning moet 

worden aangevraagd. Deze verplichting moet de leidingen beschermen tegen werken en 

werkzaamheden die de leidingen zouden kunnen beschadigen. 

Artikel 10 Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied 

Zoals reeds in paragraaf 5.2 van deze toelichting is opgemerkt, hebben enkele delen van het 

plangebied een hoge archeologische verwachtingswaarde. Ter bescherming van deze 

archeologische waarden is de dubbelbestemming “Waarde – Archeologisch 

verwachtingsgebied” opgenomen.  

In deze bestemming worden regels gesteld, gericht op het beschermen van de in de bodem 

aanwezige archeologische waarden. Indien een aanvraag om omgevingsvergunning ziet op 

een bouwproject met een omvang van 100 m² en ten behoeve van het bouwproject 

graafwerkzaamheden, dieper dan 0,5 m onder maaiveld, moeten worden verricht, dan 

kunnen burgemeester en wethouders voordat zij een omgevingsvergunning verlenen, de 

aanvrager bij zijn aanvraag om omgevingsvergunning verplichten om een rapport te 

overleggen. In de rapportage moeten de archeologische waarden van de gronden die 

blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, zijn vastgelegd. Indien uit het rapport blijkt dat 

de archeologische waarden door het verlenen van de omgevingsvergunning worden 

verstoord, kunnen burgemeester en wethouders voorwaarden aan de omgevingsvergunning 

verbinden.  

Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de verplichting tot het treffen van 

technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden 

behouden. Daarnaast kan de verplichting om archeologisch onderzoek te laten uitvoeren 

door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg, als voorwaarde 

aan de omgevingsvergunning worden verbonden. 

Ter voorkoming van de aantasting van waardevolle informatie in de bodem, is een 

verplichting opgenomen om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het uitvoeren van 

een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden die een verstorend effect op de 

archeologische waarden kunnen hebben. Aan deze omgevingsvergunning kunnen dezelfde 

verplichtingen worden verbonden als de verplichtingen die aan een omgevingsvergunning 

voor het oprichten van een bouwwerk kunnen worden verbonden en hiervoor beschreven 

zijn.  

Voordat ten behoeve van de onderliggende bestemming kan worden gebouwd of gebruikt, 

zal moeten worden getoetst aan de op de gronden gelegen dubbelbestemming. Hieruit kan 

volgen dat een archeologische rapportage of omgevingsvergunning noodzakelijk is.  

6.2.4   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. 
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Artikel 11 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 12 Algemene bouwregels 

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

beperken tot een aantal specifieke onderwerpen. In dit artikel is daarnaast een bepaling 

opgenomen die stelt dat bij de bouw van een gebouw dient te worden voldaan aan de in 

Bijlage 1 genoemde parkeernormen. 

Artikel 13 Algemene gebruiksregels 

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

bestemming.  

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 14 Algemene aanduidingsregels 

Binnen deze bepaling zijn regels met betrekking tot de aanduiding geluidzone - industrie 

opgenomen. Het plangebied valt binnen de invloedszone van geluid vanuit het 

bedrijventerrein Bergweide. Nieuwvestiging van geluidsgevoelige gebouwen en terreinen is 

binnen deze zone niet toegestaan, mits er een hogere waarde is vastgesteld.  

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt voor de ontwikkeling van eiland 2 en 3 

een hogere waarde vastgesteld. Eiland 1 is reeds gerealiseerd, hiervoor is bij de 

ontwikkeling van dit plan een hogere waarde vastgesteld. 

Artikel 15 Algemene afwijkingsregels 

Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid bij omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een bouwwerk of bouwwerken een afwijking van de in het plan genoemde maten toe te 

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

Tevens is het op basis van dit artikel mogelijk dat er met een omgevingsvergunning van de 

parkeernormen wordt afgeweken. 

Artikel 16 Algemene wijzigingsregels 

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

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

aangegeven bestemmingsvlakken en bouwvlakken te wijzingen dan wel nieuwe 

bouwvlakken aan te geven. Daarnaast biedt dit artikel de mogelijkheid om de in Bijlage 1 

genoemde parkeernormen aan te passen indien maatschappelijke ontwikkelingen daartoe 

aanleiding geven. 
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6.2.5   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 17 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 18 Slotregel 

Hier staat de benaming van dit bestemmingsplan vermeld. 

6.3   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: 

 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. 

 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. 

 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. 

 Actief handhavingsbeleid; Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende 

controle van de feitelijke situatie in het plangebied. Daarnaast moeten adequate 

maatregelen worden getroffen indien de planregels niet worden nageleefd. Indien dit 

wordt nagelaten, ontstaat een grote mate van rechtsonzekerheid.  

Voornoemde onderwerpen zijn als uitgangspunt opgenomen en als richtlijn gehanteerd bij 

het opstellen van dit bestemmingsplan.  
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Hoofdstuk 7  Uitvoerbaarheid 

7.1   Inleiding 

In artikel 3.1.6 sub i van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat onderzocht 

moet worden of een bestemmingsplan uitvoerbaar is. Allereerst wordt in § 7.2 ingegaan op 

de economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. Vervolgens wordt in § 7.3 en 7.4. 

ingegaan op de resultaten van overleg en inspraak. 

7.2   Economische uitvoerbaarheid 

De exploitatie van het Hoornwerk komt geheel voor rekening van de ontwikkelende partij. 

Voor de gemeente zijn aan de ontwikkeling van het plan geen kosten en of risico's 

verbonden. Er zijn geen aanleidingen die duiden op financiële onhaalbaarheid van deze 

plannen. De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan kan derhalve worden 

geacht te zijn aangetoond. Het bouwwerk is verzekerd door middel van een overeenkomst 

met de initiatiefnemer. Het kostenverhaal is daarmee op een “andere wijze verzekerd”. 

Aangezien het stellen van locatie eisen alsmede het opnemen van een nadere fasering niet 

noodzakelijk zijn, kan, op grond van het bepaalde in 6.12, tweede lid, Wro, het opstellen van 

een exploitatieplan achterwege blijven.  

7.3   Resultaten inspraak 

Op grond van artikel 2 van de gemeentelijke Inspraakverordening heeft het voorontwerp 

bestemmingsplan 'Hoornwerk 2009' van 1 mei tot en met 11 juni 2009 voor een ieder ter 

inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen.  

Er zijn 3 inspraakreacties ingediend. 

Op grond van artikel 5 van de Inspraakverordening moet ter afronding van een inspraak een 

eindverslag gemaakt worden. Dit eindverslag bevat in elk geval:  

 een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure; 

 een weergave van de inspraakreacties die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk 

naar voren zijn gebracht; 

 een reactie op deze inspraakreacties, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven 

op welke punten al dan niet tot aanpassing van het bestemmingsplan wordt overgegaan. 

 

In deze paragraaf zijn de inspraakreacties samengevat weergegeven en voorzien van een 

reactie.  

7.3.1   Inspreker 1 

Samenvatting: 

Inspreker heeft bezwaar tegen de mogelijkheid in het bestemmingsplan om houten 

langzaamverkeersbrug over het Overijssels kanaal te maken. Hiermee wordt een 

hangbrugplek gecreëerd. De brug zal leiden tot aantasting van het woongenot. De noodzaak 

van deze brug is niet duidelijk. 
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Inspreker heeft eveneens bezwaar tegen de twee vlonders aan waterkant van het 

Overijssels kanaal. Deze trekken eveneens hangjongeren aan en dit zorgt voor overlast. De 

vlonders geven inkijk in de woonarken en betekenen een aantasting van de privacy. 

Beantwoording: 

De langzaamverkeersbrug is uit het stedenbouwkundige plan verwijderd. De 

bestemmingsplangrens bevat nog wel de locatie waar de brug aanvankelijk gepland was. 

Deze grens kan niet worden aangepast omdat anders ook de grens van het aangrenzende 

bestemmingsplan Bergweide moet worden aangepast.  

Om het water in het Hoornwerk sterker te beleven zijn in het inrichtingsplan openbare ruimte 

twee vlonders langs het Overijssels kanaal aangeduid. Voor een van deze vlonders, gelegen 

aan de oostzijde van het plangebied, is reeds bouwvergunning verleend. Deze vlonder is 

reeds gerealiseerd. De tweede vlonder zal ook aangelegd worden. Deze zal volgens het 

stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan niet recht tegenover een woonark worden 

aangelegd. Overigens was er in de oude situatie meer kans op inkijk in de woonarken vanuit 

de voormalige woningen van het Hoornwerk. In de nieuwe situatie zal tegenover de twee 

westelijk gelegen woonarken een park worden aangelegd waar mensen niet permanent 

verblijven. 

Conclusie: 

De reactie heeft aanleiding gegeven tot het aanpassen van het stedenbouwkundig plan. De 

langzaamverkeersbrug is uit het plan verwijderd. Ook is de mogelijkheid tot het bouwen van 

een brug uit de regels van het bestemmingsplan gehaald. 

7.3.2   Inspreker 2 

Samenvatting: 

Inspreker heeft zorg over toekomstige parkeersituatie aan de Verlengde Kazernestraat. In 

de parkeerbalans van het bestemmingsplan wordt ervan uitgegaan dat de bewoners van 

eiland 2 en 3 parkeren op de nieuw aan te leggen parkeerplaats aan de Verlengde 

Kazernestraat, Hoewel er ruim voldoende parkeerplaatsen  worden gecreëerd, is niet 

aangegeven welke parkeerplaatsen openbaar zijn en welke niet. Inspreker attendeert erop 

dat minimaal 6 bestaande parkeerplaatsen aan de Verlengde kazernestraat niet openbaar 

zijn en contractueel behoren bij de panden Snipperlingsdijk 4 en Verlengde Kazernestraat 7. 

Onduidelijk is of hiermee rekening is gehouden. 

Daarnaast heeft inspreker zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van de 21 openbare 

parkeerplaatsen voor bezoekers van de nieuwe bewoners. In de huidige situatie zijn deze 

parkeerplaatsen al nauwelijks vrij.  

Beantwoording: 

In de opgave voor het totaal aantal openbare parkeerplaatsen op de Verlengde 

Kazernestraat is rekening gehouden met de niet openbare parkeerplaatsen behorende bij de 

panden aan de Snipperlingsdijk. In de parkeerbalans is rekening gehouden met 

dubbelgebruik (kantoor- en woonfunctie) van de parkeerruimte. De parkeerplaatsen ten 

noorden van de Verlengde Kazernestraat worden in de parkeerbalans niet meegenomen.  

Er worden meer parkeerplaatsen gecreëerd dan nodig zijn volgens de parkeernorm. De 395 

parkeerplaatsen zijn allemaal nieuw aan te leggen parkeerplaatsen.  
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Conclusie: 

De reactie heeft aanleiding gegeven om de parkeersituatie aan te passen. In de oude 

situatie was er sprake van 363 parkeerplaatsen, waarvan een aantal aan de noordzijde van 

de Verlengde Kazernestraat werden meegerekend. In de nieuwe situatie gaat het om 395 

parkeerplaatsen, allen ten zuiden van de Verlengde Kazernestraat en binnen eiland 1, 2 en 

3. Het bestemmingsplan is aangepast daar waar het gaat om het parkeren.  

7.3.3   Inspreker 3 

Samenvatting: 

a. De hoge wand van eiland 3 met hoogteaccent aan de Boerlaan is onvoldoende in 

harmonie met de Bottawoningen aan de overzijde van de straat. In het plan ontbreken 

zichtlijnen haaks op de Boerlaan. De twee aanwezige zichtlijnen bij de Bottawoningen 

lopen niet door. De Hoornwerkplannen ontkennen de kleinschaligheid die de 

Grachtengordel kenmerkt en onderbreken de overgang van een stedelijk naar een meer 

landelijk karakter. De nieuwbouwplannen passen niet in de stedelijke structuur. 

Voorgesteld wordt het gesloten front te voorkomen door het aanbrengen van 

onderbrekingen. Het gesloten front is voor insprekers onacceptabel; 

b. De hoogteaccenten ontkennen de Nieuwe Poort als unieke toegang tot de stad. De 

Poort zal wegvallen tegen de hogere accenten. Daarbij is de locatie van het 

hoogteaccent ten opzichte van het pand van Monuta stedenbouwkundig onlogisch. Een 

hoogteaccent is logisch op een hoek, maar niet er net naast. Het is logischer de 

hoogteaccenten flink te verlagen omdat deze het ontwerp bederven. Als er toch wordt 

vastgehouden aan de hoogteaccenten is het logischer het ene hoogteaccent te 

verplaatsen in de richting van de SVB en het andere in de richting van eiland 2.  

c. Door intensiever gebruik van de Boerlaan zullen de grenswaarden met betrekking tot 

luchtkwaliteit en geluid worden overschreden.  

d. Het is onduidelijk wat de schaduwwerking van de hoogbouw op de Bottawoningen is. 

Daarbij vormt de hoge bebouwing van zowel de hoogteaccenten als de rest van eiland 3 

een inbreuk op de privacy van de Bottawoningen (ongeveer op 40 m afstand). 

e. De parkeernorm van 1,3 parkeerplaats per woning is aan de lage kant. Ook bezoekend 

verkeer heeft een parkeerplaats nodig. Daarbij zal de ontsluiting 

Kazernestraat/Verlengde Kazernestraat/Boerlaan zeer druk worden door de ontsluiting 

van alle eilanden op de Verlengde Kazernestraat.  

f. Inspreker vraagt sinds wanneer de hoogteaccenten in beeld zijn. Bij aankoop van de 

woning in 2007/2008 was inspreker niet bekend dat er bebouwing tussen 28 en 32 

meter mogelijk was; 

g. Inspreker vraagt om hoge eisen te stellen aan de afwerking. Kwaliteit van het materiaal 

is essentieel voor de beleving van de plannen; 

h. Inspreker verzoekt de huidige bomen in het plan te behouden; 

i. Verwacht wordt dat er sprak zal zijn van windturbulentie op het binnenterrein. Inspreker 

adviseert hiernaar onderzoek te doen; 

j. De appartementen van eiland 3 zijn nadelig geplaatst ten opzichte van de zon alleen 's 

avonds of 's ochtends is er zon. 

 

Beantwoording: 

a. De wand met het hoogteaccent van eiland 3 verhoudt zich in maat en schaal goed met 

veel andere bebouwing die zich langs de Mr. De Boerlaan en de Handelskade bevindt. 

Deze bebouwing markeert de grens van de historische binnenstad en verhoudt zich tot 

de maat van de aanwezige openbare ruimte (ring en gracht). De bebouwing aan de 
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noordoost en oostzijde kenmerkt zich door een stedelijke basishoogte van circa 5 lagen, 

met daarop accenten tot een hoogte van 28 en 32 meter. Eiland 3 vormt daarbij geen 

incident, maar voegt zich in reeks stedelijke wanden met accenten die loopt van het 

Leeuwenbrug, langs de Handelskade, via de Saxion hogeschool en SVB naar eiland 3. 

De wand van eiland 3 enerzijds en Boreel en de pakhuizen aan Bergpoortstraat 

begrenzen de stedelijke ruimte van de grachtengordel. Het project Botta vormt in deze 

ruimte een poort naar de binnenstad. 

Om toch enigszins tegemoet te komen aan de wens van inspreker, is de wand van 

eiland 3, grenzend aan de Mr. de Boerlaan opgedeeld in twee gedeelten. Er wordt een 

onderbreking in het front aangebracht. Door deze onderbreking ontstaat een doorkijk 

vanaf de Mr. de Boerlaan richting de eengezinswoningen van eiland 3. Er is hierdoor 

niet langer sprake van een gesloten wand. 

b. De Bottawoningen en de bijbehorende kantoren vormen de poort naar de historische 

binnenstad van Deventer. De wand van eiland 3 kan worden gelezen als de coulisse 

van deze poort, gezien vanuit de binnenstad. Onderbrekingen in de wand komen alleen 

voor waar lange lijnen de stad uitlopen, zoals bij het Overijssels kanaal en de 

Snipperlingsdijk. Deze lijnen worden gemarkeerd met hoogteaccenten (Saxion, SVB, 

eiland 3). De gesuggereerde markering van de Verlengde Kazernestraat is onlogisch. 

Dit is geen doorgaande lijn of stadspoort, maar een lokale ontsluiting. Het hoogteaccent 

aan het Overijssels kanaal is daarentegen logisch, dit is een lange doorlopende 

waterstructuur die de stad uitvoert. Het Monuta gebouw bevindt zich op een gedempt 

gedeelte hiervan. 

De gemeentelijke ambitie is om op termijn het Monutagebouw te verwijderen. Op korte 

termijn is er echter geen middelen om tot aankoop van het perceel van Monuta over te 

gaan. 

c. Voor het bestemmingsplan Hoornwerk is een geluids- en luchtkwaliteitsonderzoek 

uitgevoerd door Arcadis.  

Uit dit geluidsonderzoek blijkt dat de voorkeurgrenswaarde voor industrie- en 

wegverkeerslawaai voor (een deel) van de woningen wordt overschreden. Op basis van 

het criterium 'vervanging bestaande bebouwing' kan echter een hogere grenswaarde 

vastgesteld worden. Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn in deze stedelijke omgeving 

niet mogelijk. 

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer 

kan worden voldaan. Daarnaast draagt het plangebied door het beperkt aantal woningen 

niet in betekende mate bij aan de  luchtkwaliteit rondom  het plangebied. 

d. Ten aanzien van de bezonning is een bezonningstudie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de 

bebouwing van eiland 3 alleen in de perioden rond maart en september schaduw werpt 

op de Bottawoningen, en dan uitsluitend rond het tijdstip 8 uur 's ochtends. Voor de 

overige perioden en tijdstippen heeft de studie uitgewezen dat er geen schaduwhinder 

ontstaat op de Bottawoningen. Overigens is het in een stedelijke woonomgeving niet 

ongebruikelijk dat woningen gedurende enige uren per dag schaduwhinder ondervinden 

van omliggende bebouwing.  

Ten aanzien van de privacy kan opgemerkt worden dat de Mr. De Boerlaan een breed 

profiel heeft en behoort tot de grotere wegen in Deventer. De afstand tussen eiland 3 en 

de Bottawoningen varieert licht vanwege de geknikte wand, maar bedraagt in ieder 

geval meer dan 40 meter. De afstand tussen eiland 3 en de Bottawoningen is hiermee 

royaal te noemen, zeker vergeleken met veel woningen in de binnenstad van Deventer, 

waar straatprofielen van minder dan 10 meter geen uitzondering zijn. Overigens is op 

basis van het huidige bestemmingsplan 'Hoornwerk 1978' bebouwing 

(meergezinswoningen van 2 bouwlagen) mogelijk op een afstand van circa 30 meter van 

de Bottawoningen. De afstand van de bebouwing is in de nieuwe situatie verbeterd. 

e. De parkeernorm van 1,3 parkeerplaats per woning voldoet voor een gebied dat tegen de 

rand van het centrumgebied ligt. De parkeernorm is inclusief het bezoekersaandeel. In 

totaal zouden er in het hele plangebied 385 parkeerplaatsen benodigd zijn. Er worden 
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395 parkeerplaatsen aangelegd, wat betekent dat dit 10 plaatsen meer zijn dan de norm 

bepaalt.   

Met betrekking tot de ontsluiting van het gebied wordt opgemerkt dat alle eilanden 

ontsluiten op de Verlengde Kazernestraat, vanuit daar wordt ontsluiten op de 

Snipperlingsdijk. Er is geen doorgang voor autoverkeer vanuit de Verlengde 

Kazernestraat op de Mr. de Boerlaan. Uitsluitend is de Mr. de Boerlaan rechtstreeks te 

bereiken voor fietsers en voetgangers. 

f. Bij de vrijstellingsprocedure voor eiland 1 heeft het stedenbouwkundig plan van 15 

oktober 2002 en de actualisering van 23 november 2004 ter visie gelegen. In deze 

plannen werd voor eiland 3 al uitgegaan van bouwhoogten van 6 tot 8 bouwlagen en 9 

tot 11 bouwlagen. In maart 2005 waren deze stukken reeds openbaar en in te zien. In 

het stedenbouwkundig plan van oktober 2008 zijn de bouwhoogten naar beneden 

bijgesteld naar 5 respectievelijk 10 lagen (op plint) voor de wand en de accenten. 

g. Dit wordt ondersteund door gemeente, stedenbouwkundige, architect en ontwikkelaar. 

Bij de uitwerking van de woningontwerpen zal hier rekening mee worden gehouden. 

h. Indien mogelijk is dit in het woonomgevingsplan opgenomen. Bij bouwplanontwikkeling 

zijn veel bomen echter niet levensvatbaar vanwege de huidige staat, ophogingen of 

bezonningsveranderingen.  

Het is echter zeer belangrijk dat de wiggen tussen de eilanden groen zijn, daarom wordt 

ook een aantal nieuwe bomen geplant. 

i. Een onderzoek naar windturbulentie valt buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan. 

Met betrekking tot windturbulentie wordt niet verwacht dat er overlast zal ontstaan. 

j. De exacte woningindeling van eiland 3 is nog niet bekend, maar het volume biedt ruim 

voldoende mogelijkheden om er goed georiënteerde woningen in te kunnen ontwikkelen.  

 

Conclusie: 

De reactie geeft aanleiding tot het aanpassen van het stedenbouwkundig plan alsmede het 

bestemmingsplan voor zover het gaat om een tweedeling van de bebouwing parallel aan de 

Mr. de Boerlaan. Voor het overige geeft de reactie geen aanleiding tot het aanpassen van 

het bestemmingsplan. 

7.4   Resultaten 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. 

Naast het wettelijk verplichte vooroverleg is het voorontwerpbestemmingsplan ook naar 

overige instanties gestuurd die een belang kunnen hebben in of bij het nieuwe 

bestemmingsplan. 

In het kader van het vooroverleg is het voorontwerp bestemmingsplan daarom gestuurd naar 

de volgende instanties: 

 Vrom Inspectie Oost; 

 Waterschap Groot Salland; 

 PTT Telecom Netwerkdiensten; 

 N.V. Nederlandse Gasunie; 

 Vitens Overijssel; 

 Waterschap Groot Salland; 

 Pro Rail; 

 NV Nederlandse Spoorwegen; 
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 Brandweer en Hulpverleningsdienst; 

 Vrouwen adviescommissie voor de woningbouw; 

 KPN OAS VM&B; 

 VROM; 

 Het Oversticht; 

 Brandweer Regio IJssel Vecht (Veiligheidsregio IJsselland). 

 

Van PTT Telecom Netwerkdiensten is geen reactie ontvangen op het plan. Van ProRail, 

Vitens Overijssel, NV Nederlandse Spoorwegen, Het Oversticht en de VROM-Inspectie Oost 

is de reactie ontvangen dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 

De instanties die wel een inhoudelijke reactie hebben gegeven zijn hieronder samengevat 

weergegeven en voorzien van beantwoording (cursief). 

7.4.1   Waterschap Groot Salland 

Samenvatting: 

a. Met het waterschap is overleg gevoerd over het concept waterplan. Het definitieve 

rapport is nog niet ontvangen. Bij het conceptrapport heeft het waterschap een aantal  

opmerkingen. Verzocht wordt deze opmerkingen te verwerken in het definitief 

waterhuishoudkundige rapport: 

1. In de geohydrologische uitgangspunten staat een kleidikte genoemd van ca 2 a 4,5 m. 

In eerder overleg is door Fugro echter aangegeven dat de kleilaag 1,5 m dik is, lokaal 

maximaal 2 tot 2,5 m dik. 

2. Om er voor te zorgen dat het regenwater goed kan infiltreren naar de ondergrond is 

eerder in het conceptrapport aangegeven dat er infiltratiesleuven gegraven moeten 

worden door de kleilaag.  

3. In de tekst worden een aantal mogelijkheden genoemd waar het regenwater bij volle 

infiltratievoorzieningen naar zou kunnen afvoeren. De voorkeur van het waterschap gaat 

uit naar een afvoer naar oppervlaktewater. 

b. Het langs het plangebied gelegen Overijssels kanaal staat op de legger van het 

waterschap, waardoor de Keur van toepassing is. Voor werken binnen een zone van 5 

meter is een ontheffing van de keur van het waterschap noodzakelijk. 

 

Beoordeling:  

a. De opmerkingen zijn verwerkt in een nieuw waterplan. Met het waterschap waterschap 

is overleg gevoerd tijdens de voorbereiding op dit ontwerpbestemmingsplan. Het 

waterplan is herzien. Het waterschap heeft in december 2010 gereageerd op dit 

waterplan. Deze reactie is eveneens verwerkt.  

b. Deze opmerking is doorgegeven aan de initiatiefnemer van het plan, woonbedrijf 

Ieder1/Van Wijnen. Zij zullen rekening houden met de benodigde ontheffing van de 

Keur. 

 

Conclusie: 

Naar aanleiding van deze reactie is de toelichting van het bestemmingsplan met betrekking 

tot de waterhuishouding aangepast op het nieuwe waterplan.  
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7.4.2   N.V. Nederlandse Gasunie 

Samenvatting: 

Het plan is getoetst aan het nieuwe externe veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM. 

Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% 

letaliteitsgrens van onze aardgasleidingen blijft. Daarmee staat vast dat de leidingen geen 

invloed hebben op de verdere planontwikkeling. 

Beoordeling: 

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Conclusie: 

De reactie heeft geen aanpassingen van het bestemmingsplan tot gevolg.  

7.4.3   Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw 

Samenvatting: 

a. Gevraagd wordt of er geluidswerende maatregelen worden genomen en of onderzoek is 

gedaan naar windturbulentie; 

b. Gevraagd wordt waarom al het verkeer van het Hoornwerk op één ontsluiting uitkomt en 

niet ook op de Mr de Boerlaan wordt ontsloten. Gevraagd wordt hoe voor autoverkeer 

een vluchtroute uit het plangebied wordt geregeld; 

c. Eiland 2 wordt via trappen verbonden met het pad langs het Overijssels kanaal. 

Gevraagd hoe dit zich verhoudt met de eis dat de eilanden voor de brandweer via het 

pad aan de zuidzijde bereikbaar moeten zijn. Daarbij maken deze trappen het pad niet 

toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens ed. 

d. De parkeernorm van 1,3 pp per woning is aan de lage kant. Het is niet duidelijk waar de 

parkeerplaatsen in de openbare ruimte zich bevinden en of deze niet al worden gebruikt; 

e. Het is niet mogelijk om in de Groenbestemming een parkeervoorziening op te nemen. 

Gevraagd wordt om een groter deel te bestemmen voor Verkeer-Verblijfsgebied zodat er 

in de toekomst extra parkeermogelijkheden kunnen worden gemaakt; 

f. Inspreker verzoekt een aanpassing van de hoogte van de parkeergarage naar 2.40 

meter. 

g. Het aantal woningen dat wordt genoemd op bladzijde 33 en op bladzijde 34 wijkt af van 

elkaar. Gevraagd hoeveel woningen er in eiland 3 komen; 

h. De woningen van eiland 2 zijn zodanig hoog (14 meter) dat ze kunnen zorgen dat de 

appartementen aan de overzijde van de Verlengde Kazernestraat beperkt kunnen 

worden in hun daglichttoetreding; 

i. In hoeverre wordt er rekening gehouden met schade die het plan teweeg kan brengen 

t.o.v. de omliggende omgeving? 

j. Gevraagd wordt of een beroep of bedrijf aan huis in dit plan gezien de beperkte 

parkeermogelijkheden door de gemeente aangemoedigd wordt; 

k. Het plan Hoornwerk wordt beperkt aangesloten op wandel- en fietspaden. Gevraagd 

wordt hoe het Hoornwerk wordt betrokken bij de omliggende wijken. 

 

Beoordeling: 

a. In het akoestisch onderzoek is onderzocht of het treffen van geluidwerende 

voorzieningen mogelijk is. Omdat het geluid van meerdere zijden afkomstig is, is het niet 

mogelijk een geluidsluwe zijde te creëren. Het geluid dat veroorzaakt wordt door 
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industrielawaai komt van hoog gelegen bronnen, waardoor afschermende bouwwerken 

of groen geen optie zijn. Voor een deel van de woningen van eiland 2 en 3 wordt een 

hogere grenswaardenprocedure doorlopen. Uitgangspunt hierbij is dat voldaan wordt 

aan de geluidseisen voor het binnenniveau. Met betrekking tot windturbulentie wordt niet 

verwacht dat er overlast zal ontstaan. 

b. De verkeersprestatie (uit de drukken in verkeersintensiteit) die de wijk genereert is 

dusdanig laag dat één ontsluiting voldoet. De aansluiting Verlengde Kazernestraat op de 

Snipperlingsdijk geeft voldoende ruimte voor een goede afwikkeling. Bij calamiteiten is 

de wijk aan twee zijden benaderbaar: vanuit de Snipperlingsdijk en vanuit de Mr. De 

Boerlaan via de doorsteek (fietspad met paal). 

Op het terrein van het uitvaartcentrum is in de bestemmingsregels voorzien in de 

mogelijkheid om verkeersvoorzieningen te realiseren. Dergelijke voorzieningen kunnen 

echter alleen gerealiseerd worden ten behoeve van de bestemming 'Maatschappelijk -  

Uitvaartcentrum' en dienen niet ten behoeve van ontsluiting van de woonwijk. 

De langzaamverkeerbrug is uit het plan verdwenen, een sluiproute is hier dan ook niet 

meer aan de orde. 

Met betrekking tot calamiteiten is het plan voorgelegd aan de Veiligheidsregio 

IJsselland. Bij de uitvoering van het plan zal overleg plaatsvinden met de brandweer 

Deventer en de Regionale Brandweer; 

c. De trappen tussen het park en eiland 2 zijn uit het stedenbouwkundig ontwerp gehaald. 

Omdat er nu sprake is van een omkering, de toegang van de woningen ligt niet meer 

aan de parkzijde maar aan de binnenstraten, is ook de overgang tussen eiland 2 en het 

park aangepast. De overgang is nu meer geleidelijk en bevat geen trappen meer. 

d. In het stedenbouwkundig plan is een overzicht opgenomen waarin alle parkeerplaatsen 

zijn weergegeven. Voor het gebied geldt een parkeernorm van 1,3 pp per woning. Er 

zullen in totaal 34 parkeerplaatsen in het openbaar gebied worden gerealiseerd. Dit 

betreffen nieuw aan te leggen parkeerplaatsen ten zuiden van de Verlengde 

Kazernestraat.  

e. Het toevoegen van parkeerplaatsen in de ruimte die nu als park wordt ingericht, is 

stedenbouwkundig gezien niet wenselijk. Indien in de toekomst blijkt dat er een tekort is 

aan parkeerplaatsen zal dit op een andere manier opgelost moeten worden; 

f. De parkeergarage mag boven peil een bouwhoogte hebben van 2 meter, beneden peil 

mag er nog een diepte zijn van 3 meter. Dit is een totale hoogte van 5 meter. De 

toegang van de garage mag niet meer dan 3 meter bedragen. 

g. In het stedenbouwkundig ontwerp van november 2010 zijn voor eiland 3 circa 130 

woningen opgenomen, waarvan in principe 72 zorgwoningen, 50 appartementen en 8 

eengezinswoningen. deze verdeling ligt nog niet vast, is ook afhankelijk van de markt; 

h. De nieuwe woningen van eiland 2 worden op een zelfde afstand tot de huidige 

appartementen boven de Fortisbank gebouwd als de voormalige woningen in het 

Hoornwerk. Vermindering van de daglichttoetreding is dan niet te verwachten. 

i. Eigenaren van onroerend goed in de omgeving van het Hoornwerk hebben het recht om 

een aanvraag om tegemoetkoming in schade aan te vragen (afdeling 6.1. Wro). De 

eventuele planschadekosten zijn voor risico van de ontwikkelaar van het gebied. 

j. Het hebben van een beroep of bedrijf aan huis kent kaders die zijn vastgelegd in een 

gemeentelijk beleid. Dit beleid geldt voor alle woongebieden in de gemeente, zo ook 

voor het Hoornwerk. Een van de voorwaarden is dat het gebruik dient te passen binnen 

de woonomgeving en dat et geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van 

het verkeer en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte mag hebben. Bij de 

beoordeling of een bedrijf of beroep aan huis geschikt is voor deze woonomgeving zal 

dan ook aan deze voorwaarden getoetst worden. 

k. Het plangebied wordt voor fietsers en voetgangers aangesloten op de kruispunten Mr. 

De Boerlaan en Verlengde Kazernestraat, Snipperlingsdijk en Verlengde Kazernestraat 

en verder op de Mr. De Boerlaan bij Monuta. En is hierdoor optimaal aangesloten op de 

bestaande wandel- en fietspaden.  
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Conclusie: 

Het stedenbouwkundig ontwerp is onder andere voor wat betreft eiland 2 zodanig aangepast 

dat de overgang van het eiland naar het park geen trappen meer bevat. Het aangepaste 

stedenbouwkundig ontwerp is samengevat in het bestemmingsplan. 

Voor het overige vormt de inspraakreactie geen aanleiding voor het aanpassen van het 

bestemmingsplan. 

7.4.4   KPN OAS VM&B 

Samenvatting: 

Verzoekt tot gesprek over het creëren van tracés aan beide zijden van straten in openbare 

grond, het handhaven van bestaande tracés, het vrijhouden van de toegewezen tracés van 

bomen en beplanting, het in overleg beschikbaar stellen van ruimten voor het plaatsen van 

mogelijke kabelverdeelkasten van KPN en het vrijhouden van straalverbindingspaden van 

KPN van hoge objecten. 

Beoordeling: 

De locatie wordt ontwikkelt door Van Wijnen projectontwikkeling. Bij de uitwerking van deze 

locaties is overleg over het creëren van tracés wellicht zinvol. Verzocht wordt om met hen 

contact op te nemen. 

Conclusie: 

De reactie geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 

7.4.5   Veiligheidsregio IJsselland 

Samenvatting:  

a. Bij de nadere invulling van het plan dienen de benodigde ontsluitingswegen en 

bluswatervoorzieningen in overleg met de afdeling preventie van de brandweer 

Deventer en het team Risicobeheersing regionale brandweer te worden gerealiseerd; 

b. Geadviseerd wordt om in de regels bij de toepassingsvoorwaarden ook op te nemen de 

onevenredige aantasting van de fysieke en externe veiligheid. 

 

Beoordeling: 

a. Bij de uitvoering zal met deze opmerking rekening worden gehouden. 

b. De afwijkingsbevoegdheden die worden geboden binnen het bestemmingsplan betreffen 

kleinschalige mogelijkheden om af te wijken van de in het plan toegestane gebruiks- en 

bouwregels. Het gaat dan onder andere om mogelijkheden af te wijken van 

voorgeschreven hoogten van bouwwerken, geen gebouw zijnde en het realiseren van 

gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen. Tevens kan worden toegestaan dat 

woningen als zorgwoning worden gebruikt. Over het algemeen zullen deze kleinschalige 

afwijkingen van de voorgeschreven gebruiks- en bouwregels niet leiden tot een 

onevenredige aantasting van de fysieke en/of externe veiligheid. In de 

toepassingsvoorwaarden is, daar waar dat nodig wordt geacht, opgenomen dat geen 

onevenredige aantasting van de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de sociale 



vastgesteld bestemmingsplan Hoornwerk 2009 

  

70 

  

veiligheid mag plaatsvinden. In de milieusituatie is externe veiligheid, naast geluid, 

bodem, stank en ecologie, een belangrijk toetsingscriterium.  

 

Conclusie: 

De opmerkingen geven geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 

7.5   Politieke markt 

Op 13 mei 2009 is het voorontwerp bestemmingsplan Hoornwerk 2009 behandeld in de 

Politieke Markt Deventer. In deze fase is de Politieke Markt het middel om leden van de 

gemeenteraad te informeren over het voorontwerp bestemmingsplan. Ook krijgen 

raadsleden de gelegenheid vragen te stellen. In principe beantwoordt de aanwezige 

wethouder de vragen.  

De wethouder heeft tijdens de politieke markt toegezegd de volgende zaken verder uit te 

zoeken: 

1. de rol van de raad in RO-procedures nog eens te bezien met als uitgangspunt 

bestaande afspraken; 

2. In de toekomst te waarborgen dat onderzoeken in het kader van 

natuurbeschermingswetgeving goed worden uitgevoerd; 

3. de suggestie van de heer Pierey te onderzoeken om het water van de Hunneperkade 

door te trekken tot de Mr. de Boerlaan; 

4. informatie te verstrekken over de EPL waarde van eiland 1. 

 

Beoordeling: 

1. De bestaande afspraken over de rol van de raad in RO procedures zijn dat indien op 

grond van de in 2007 vastgestelde criteria inspraak moet worden verleend een 

voorontwerpbestemmingsplan wordt vastgesteld. Dit voorontwerp wordt in beperkte 

oplage ter kennisneming aan de raad toegezonden. Indien één of meer raadsleden dit 

wenselijk achten, kan het voorontwerp in de politieke markt besproken worden. 

Inspraak is aan de orde indien: 

a. Er is sprake van een duidelijke wijziging in ruimtelijk beleid; 

b. Er sprake is van een plan met veel belanghebbenden (bijv. grote 

actualiseringplannen); 

c. Als er op een aantal punten nog kan worden meegedacht in de ontwikkeling of 

uitvoering van het (bouw)plan; 

d. Plannen die als omstreden worden gezien. 

2. Voor de ruimtelijke procedure is in oktober 2004 is een quickscan ecologie uitgevoerd, 

waaruit bleek dat aanvullend onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk was. Dit is op 21 

april en 12 mei 2005 uitgevoerd. Uit dit vleermuizenonderzoek  bleken geen vaste 

verblijfplaatsen voor vleermuizen. De beschikking van de sloopvergunning is afgegeven 

op 26 april 2005 en is onherroepelijk geworden op 15 mei 2005. Het is in theorie dus 

mogelijk dat al een deel van de wijk was gesloopt voordat het ecologisch onderzoek was 

afgerond. Gezien de beperkte tijd die tussen deze momenten zit staat dit niet vast. 

Eventuele ecologische waarden zijn geen weigeringsgrond voor het verlenen van een 

sloopvergunning in het kader van de Bouwverordening.  

3. Het is ook de ambitie van de gemeente om het water van Hunneperkade door te trekken 

tot de Mr de Boerlaan. Er zijn echter geen middelen om tot aankoop van het perceel van 

Monuta over te gaan. 

4. Vanaf het jaar 2000 moest ten minste een EPL van 6 worden gerealiseerd. Dit cijfer 6 is 
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al haalbaar wanneer woningen worden gebouwd met een EPC van 1,0 bij toepassing 

van individuele gasverwarming en een normale elektriciteitsvoorziening. De 

aanscherping van de EPC per 1 januari 2006 naar 0,8 heeft tot gevolg dat een nieuwe 

woonwijk een EPL heeft van 6,6. D 

De exacte EPL waarde van eiland 1 is niet meer te achterhalen. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de raad zich in hoofdlijnen in het voorontwerp kan vinden en 

dat het bestemmingsplan verder in procedure kan. 
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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 Hoornwerk 2009, van de gemeente Deventer;  

1.2   bestemmingsplan: 

de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0150.D120-VG01 met bijbehorende regels en bijlage; 

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;   

1.7   bebouwingspercentage: 

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

de planregels omschreven gronden aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;   
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1.8   Bed and Breakfast-voorziening: 

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

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

niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of 

seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur; 

1.9   beroep of bedrijf aan huis: 

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

overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling 

heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;   

1.10   Besluit geluidhinder: 

Besluit van 20 oktober 2006, houdende uitvoering van de artikelen 1, 47, 64, 82, tweede lid, 

85, eerste lid, 89, tweede lid, 90, derde en vierde lid, 100b, 104, 105, 107, 110a, derde en 

vierde lid, 110c, derde lid, 113, 114, 114a, tweede lid en 174 van de Wet geluidhinder, zoals 

deze luidt op het moment6 van de terinzagelegging van het ontwerp van dit 

bestemmingsplan; 

1.11   bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak;    

1.12   bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;    

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;    

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;    
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1.15   bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak;    

1.16   bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond 

en met uitsluiting van onderbouw en zolder;  

1.17   bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten;    

1.18   bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel;    

1.19   bouwvlak: 

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

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

1.20   bouwwerk: 

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

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

grond;   

1.21   dak: 

iedere bovenbeëindiging van een bouwwerk;   

1.22   dienstverlening: 

het bedrijfsmatig verrichten van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via 

een balie) te woord wordt gestaan en geholpen;  
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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   gebouw: 

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

wanden omsloten ruimte vormt;   

1.25   geluidsgevoelige gebouwen en terreinen: 

gebouwen welke gebruikt worden voor bewoning of daartoe bestemd zijn danwel andere 

geluidsgevoelige gebouwen en terreinen als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit 

geluidhinder; 

1.26   hoofdgebouw: 

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een 

bouwperceel kan worden aangemerkt; 

1.27   industrieterrein 

terrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is gegeven voor de vestiging van inrichtingen 

en waarvan de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid 

insluit van vestiging van inrichtingen, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur 

aan te wijzen categorie van inrichtingen, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen 

veroorzaken; 

1.28   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; 

1.29   onbebouwde zijdelingse bouwperceelgrens: 

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

een hoofdgebouw niet is toegestaan;  
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1.30   overbouwing 

een aan- of uitgebouwd bouwdeel, dat gelegen is op minimaal 5 meter boven peil, dat geen 

grotere hoogte heeft dan het aangrenzende bouwdeel, dat uitsteekt ten opzichte van het 

aangrenzende bouwdeel aan de onderzijde en dat geen rechtstreekse verbinding heeft met 

het aansluitend afgewerkte terrein; 

1.31   overkapping: 

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

hoogste één wand;  

1.32   ondergeschikte bouwonderdelen: 

ondergeschikte delen aan een gebouw zoals, trappen, bordessen, funderingen, 

kelderingangen, overstekende daken, goten, luifels, balkons, balkonhekken, schoorstenen, 

liftopbouwen en andere ondergeschikte (dak)opbouwen; 

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.  

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;  
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1.36   Staat van beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis 

een in de bijlage(n) opgenomen en van de planregels deel uitmakende Staat 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 gevel, 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;  

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: 

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;   
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1.44   Wet geluidhinder: 

Wet van 16 februari 1979 (Stb. 99) houdende regels inzake het voorkomen of beperken van 

geluidhinder, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van deze 

planherziening;                  

1.45   woongebouw: 

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

woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan 

worden; 

1.46   woonwagenstandplaats: 

voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats dat in zijn geheel of in 

delen kan worden verplaatst, zoals bedoeld in artikel 1 onder e van de Woningwet; 

1.47   zorgwoningen: 

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 opzicht 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  Groen 

3.1   Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting; 

b. voet- en rijwielpaden, verhardingen;  

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

d. waterlopen en waterpartijen, met de daarbij behorende bruggen, vlonders, dammen, 

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

e. nutsvoorzieningen, uitsluitend indien bij een omgevingsvergunning met toepassing van 

artikel 3.3.1 van het bestemmingsplan is afgeweken. 

3.2   Bouwregels 

3.2.1   Algemeen 

a. Op de tot 'Groen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken 

die ten dienste staan van deze bestemming. 

3.2.2   Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

a. uitsluitend gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen zijn toegestaan, met dien 

verstande dat:  

1. de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen; 

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

3.2.3   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de geleiding, 

beveiliging en regeling van het verkeer en wegverlichting mag niet meer dan 8 m 

bedragen; 

b. de bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer dan 5 m bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 

m bedragen; 

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

3.3   Afwijken van de bouwregels 

3.3.1   Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.2 onder 

a en worden toegestaan dat een ondergeschikt gebouw wordt gebouwd ten behoeve van 

een nutsvoorziening, mits: 
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a. de oppervlakte niet meer dan 15 m
2
 bedraagt; 

b. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt. 

3.3.2   Toepassingsvoorwaarden 

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

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de milieusituatie; 

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

e. de parkeersituatie; 

f. de sociale, fysieke en externe veiligheid. 
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Artikel 4  Maatschappelijk-Uitvaartcentrum 

4.1   Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk-Uitvaartcentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een uitvaartcentrum; 

en de daarbij behorende 

b. groenvoorzieningen in de vorm van tuinen, erven, plantsoenen, groenstroken en 

speelvoorzieningen; 

c. verkeersvoorzieningen in de vorm van inritten, parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen. 

4.2   Bouwregels 

4.2.1   Algemeen 

a. op de tot 'Maatschappelijk-Uitvaartcentrum' bestemde gronden mogen uitsluitend 

worden gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming; 

4.2.2   Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd;  

b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangeduid; 

c. in afwijking van het gestelde in lid a mogen gebouwen buiten het bouwvlak worden 

opgericht, met dien verstande dat: 

1. de oppervlakte per bouwperceel niet meer dan 20 m
2 
bedraagt; 

2. de goothoogte niet meer dan 3 m bedraagt; 

3. de bouwhoogte niet meer dan 5 m bedraagt. 

4.2.3   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen, mag niet meer dan 4 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 8 m bedragen; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m mag bedragen. 

4.3   Afwijken van de bouwregels 

4.3.1   Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in: 

a. artikel 4.2.3 onder c en worden toegestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde buiten het bouwvlak mag worden verhoogd tot 2 m.  
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4.3.2   Toepassingsvoorwaarden 

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

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de woonsituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

d. de parkeersituatie. 

4.4   Specifieke gebruiksregels 

4.4.1   Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. een crematorium. 

4.5   Wijzigingsbevoegdheid 

4.5.1   Wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening wijzigen en toestaan dat ter plaatse 

van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' de bestemming wordt gewijzigd naar de 

bestemming 'Water', met dien verstande dat: 

a. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de milieusituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

b. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de verkeersveiligheid. 
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Artikel 5  Verkeer-Verblijfsgebied 

5.1   Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer-Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woonstraten; 

b. voet- en rijwielpaden; 

c. kunstwerken; 

d. groenvoorzieningen; 

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

f. parkeervoorzieningen; 

g. nutsvoorzieningen, uitsluitend conform het gestelde in artikel 5.3.1; 

h. watergangen en andere waterpartijen; 

i. bruggen, duikers en faunapassages.  

5.2   Bouwregels 

5.2.1   Algemeen 

Op de tot 'Verkeer-Verblijfsgebied' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 

bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming.  

5.2.2   Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:  

a. uitsluitend gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen zijn toegestaan, met dien 

verstande dat:  

1. de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen. 

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

5.2.3   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de geleiding, 

beveiliging en regeling van het verkeer en wegverlichting mag niet meer dan 6 m 

bedragen; 

b. de bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer dan 5 m bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 

m bedragen. 

5.3   Afwijken van de bouwregels 

5.3.1   Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.2 onder 

a en worden toegestaan dat een ondergeschikt gebouw wordt gebouwd ten behoeve van 

een nutsvoorziening, mits: 

a. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt; 

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

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

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de milieusituatie; 

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

e. de parkeersituatie; 

f. de sociale veiligheid. 

5.4   Specifieke gebruiksregels 

5.4.1   Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. een verkooppunt voor motorbrandstoffen.  
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Artikel 6  Water 

6.1   Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterhuishouding, waterafvoer en waterberging; 

b. oeverstroken; 

c. nutsvoorzieningen, zoals rioolgemalen; 

 

met de daarbij behorende  

d. vlonders; 

e. dammen;  

f. duikers; 

g. kades; 

h. taluds; 

i. beschoeiingen e.d. 

6.2   Bouwregels 

6.2.1   Algemeen 

Op de tot 'Water' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde die ten dienste staan van deze bestemming. 

6.2.2   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 

2 m bedragen.  
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Artikel 7  Wonen 

7.1   Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woningen, in niet gestapelde vorm, al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf 

aan huis conform het gesteld in artikel 13.2; 

b. zorgwoningen, uitsluitend conform het gestelde in artikel 7.4.1;  

 

met de daarbij behorende  

c. groenvoorzieningen in de vorm van tuinen, erven, plantsoenen, groenstroken en 

speelvoorzieningen; 

d. verkeersvoorzieningen in de vorm van voet- en of rijwielpaden, inritten, 

parkeervoorzieningen, onder andere in de vorm van een parkeergarage en 

ontsluitingsvoorzieningen. 

7.2   Bouwregels 

7.2.1   Algemeen 

a. Op de tot 'Wonen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken 

die ten dienste staan van deze bestemming. 

7.2.2   Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd; 

b. per woning dient te worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen conform het gestelde 

in artikel 12.3, met inachtneming van het volgende: 

1. binnen de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - geschakelde woning' dient ten 

minste 1 parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd te worden; 

c. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan is aangeduid; 

7.2.3   Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen 

In afwijking van het bepaalde in artikel 7.2.2 onder a mogen aanbouwen, uitbouwen en 

bijgebouwen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' worden gebouwd mits 

wordt voldaan aan de volgende regels: 

a. 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 de 

woning, bedragen; 

b. de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag niet 

meer dan 6 m bedragen, met dien verstande dat deze ten minste 1,5 m is gelegen onder 

de bouwhoogte van het hoofdgebouw; 

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

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

e. de gezamenlijke oppervlakte van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, bij een hoofdgebouw mag: 
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1. op percelen met een oppervlakte tot 500 m
2
, niet meer dan 75 m

2
 bedragen, met 

dien verstande dat het bebouwingspercentage binnen een bouwperceel niet meer 

dan 60% mag bedragen; 

2. op percelen met een oppervlakte van 500 m
2
 tot 1000 m

2
, niet meer dan 100 m

2
 

bedragen, met dien verstande dat het bebouwingspercentage binnen een 

bouwperceel niet meer dan 60% mag bedragen;  

3. op percelen met een oppervlakte van meer dan 1000 m
2
, niet meer dan 150 m

2
 

bedragen, met dien verstande dat het bebouwingspercentage binnen een 

bouwperceel niet meer dan 60% mag bedragen; 

f. de afstand van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen tot de onbebouwde zijdelingse 

bouwperceelgrens mag niet minder dan 1 m bedragen; 

g. indien een aanbouw en/of uitbouw gebouwd wordt aan de achtergevel van het 

hoofdgebouw mag de diepte, gemeten vanuit (het verlengde van) de achtergevel van 

het hoofdgebouw, niet meer dan 3 m bedragen.  

7.2.4   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. onder- en bovengrondse vuilcontainers zijn toegestaan met een bouwhoogte die niet 

meer mag bedragen dan 2,5 m en een bebouwingsoppervlakte die niet meer mag 

bedragen dan 5 m²; 

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 

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

buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m mag bedragen. 

7.3   Afwijken van de bouwregels 

7.3.1   Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.2.4 onder 

b en worden toegestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde buiten het 

bouwvlak mag worden verhoogd tot 2 m.  

7.3.2   Toepassingsvoorwaarden 

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

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de woonsituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

d. de parkeersituatie; 

e. de sociale veiligheid.  

7.4   Afwijken van de gebruiksregels 

7.4.1   Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.1 en 

worden toegestaan dat gronden worden gebruikt ten behoeve van zorgwoningen. 



vastgesteld bestemmingsplan Hoornwerk 2009 

  

92 

  

7.4.2   Toepassingsvoorwaarden 

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

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de woonsituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

d. de parkeersituatie. 
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Artikel 8  Wonen - Gestapeld 

8.1   Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - Gestapeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woongebouwen, al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis conform 

het gesteld in artikel 13.2; 

b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning', zorgwoningen met  

gemeenschappelijke voorzieningen, zorgvoorzieningen en verpleegvoorzieningen; 

c. zorgwoningen, uitsluitend conform het gestelde in artikel 8.4.1;  

 

met de daarbij behorende  

d. groenvoorzieningen in de vorm van tuinen, erven, plantsoenen, groenstroken en 

speelvoorzieningen; 

e. verkeersvoorzieningen in de vorm van voet- en of rijwielpaden, inritten, 

parkeervoorzieningen onder andere in de vorm van een parkeergarage en 

ontsluitingsvoorzieningen. 

8.2   Bouwregels 

8.2.1   Algemeen 

Op de tot 'Wonen - Gestapeld' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 

bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming. 

8.2.2   Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan is aangeduid; 

c. in afwijking van het gestelde onder a. is binnen de gehele bestemming een 

parkeergarage toegestaan met een bouwhoogte die niet meer mag bedragen dan 2 m, 

de verticale diepte van de ondergrondse bouwlaag mag niet meer bedragen dan 3 m 

onder peil, met dien verstande dat ten behoeve van de ingang van de parkeergarage 

een luifel is toegestaan met een hoogte van niet meer dan 3 m;  

d. in afwijking van het gestelde onder a is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - atrium' een overkapping van een binnentuin toegestaan, met 

bijbehorende voorzieningen en bouwwerken zoals loopbruggen en liftschachten; 

e. in afwijking van het gestelde onder b mag de bebouwingshoogte van de overkapping, ter 

plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - atrium' niet meer dan 20 m bedragen; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overbouwing' mag een 

overbouwing worden gerealiseerd waarbij de hoogte van de onderkant van de 

overbouwing gelijk is aan de onderkant van de scheidingsconstructie met de derde 

bouwlaag van het hoofdgebouw. 

8.2.3   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:  
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a. onder- en bovengrondse vuilcontainers zijn toegestaan met een bouwhoogte die niet 

meer mag bedragen dan 2,5 m en een bebouwingsoppervlakte die niet meer mag 

bedragen dan 5 m²; 

b. de bouwhoogte van ander bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m mag bedragen. 

8.3   Afwijken van de bouwregels 

8.3.1   Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.2.3 onder 

b en worden toegestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde buiten het 

bouwvlak mag worden verhoogd tot 2 m.  

8.3.2   Toepassingsvoorwaarden 

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

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de woonsituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

d. de parkeersituatie; 

e. de sociale veiligheid. 

8.4   Afwijken van de gebruiksregels 

8.4.1   Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.1 en 

worden toegestaan dat gronden worden gebruikt ten behoeve van zorgwoningen. 

8.4.2   Toepassingsvoorwaarden 

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

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de woonsituatie; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

d. de parkeersituatie. 
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Artikel 9  Leiding - Water 

9.1   Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Water' aanwezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en) mede bestemd voor: 

a. een waterleiding; 

 

met de daarbij behorende  

b. voorzieningen. 

9.2   Bouwregels 

9.2.1   Algemeen 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, 

anders dan ten behoeve van deze bestemming.  

9.3   Afwijken van de bouwregels 

9.3.1   Bevoegdheid 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.2.1 en 

toestaan dat de in de desbetreffende andere bestemming genoemde bouwwerken mogen 

worden gebouwd. 

9.3.2   Toepassingsvoorwaarden 

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

a. hierdoor geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van en de 

veiligheidssituatie rond de betreffende leiding; 

b. ter zake daarvan vooraf advies van de betreffende leidingbeheerder is ingewonnen. 

9.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van 

werkzaamheden 

9.4.1   Vergunningplicht 

Behoudens het bepaalde in 9.4.2 is het verboden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de hierna aangegeven werken, geen bouwwerk zijnde, en 

werkzaamheden uit te voeren:  

a. het aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van 

andere oppervlakteverhardingen; 

b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk; 

c. het verlagen van de bodem en afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden; 

d. het aanleggen van geluid- en andere wallen; 
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e. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen. 

9.4.2   Uitzonderingen 

Het in artikel 9.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en 

werkzaamheden: 

a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud; 

b. werken en werkzaamheden, waarmee is of mag worden begonnen ten tijde van het 

onherroepelijk worden van de goedkeuring van het plan; 

c. werken en werkzaamheden die verband houden met het realiseren van de bestemming 

Wonen en Wonen - Gestapeld.   

9.4.3   Toepassingsvoorwaarden 

Werken en werkzaamheden als bedoeld in 9.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door de 

uitvoering daarvan, dan wel de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen: 

a. geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van en de 

veiligheidssituatie rond de betreffende leiding; 

b. ter zake daarvan vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. 

  



  vastgesteld bestemmingsplan Hoornwerk 2009 

  

  97 

  

Artikel 10  Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied 

10.1   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. 

10.2   Bouwregels 

10.2.1   Archeologisch rapport 

Onverminderd de bouwregels bij de andere in artikel 10.1 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 10.1, 

 

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 peil, 

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. 

10.2.2   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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10.3   Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van  

  werkzaamheden 

10.3.1   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 10.1, 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. 

10.3.2   Uitzonderingen 

Het in artikel 10.3.1 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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10.3.3   Archeologisch rapport 

De aanvrager van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.3.1 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. 

10.3.4   Toepassingsvoorwaarden 

De in artikel 10.3.1 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. 

10.4   Wijzigingsbevoegdheid 

10.4.1   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 11  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 12  Algemene bouwregels 

12.1   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.  

12.2   Regels bouwverordening 

De regels van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige 

aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten 

toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

a. de richtlijnen voor het verlenen van ontheffing van de stedenbouwkundige  

regels; 

b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 

c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 

d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 

e. de ruimte tussen bouwwerken. 

12.3   Parkeren 

Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2.2 onder b dient bij het bouwen van een gebouw 

voldaan te worden aan de in Bijlage 1 genoemde parkeernormen;  
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Artikel 13  Algemene gebruiksregels 

13.1   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 of inrichting 

van de gronden;  

c. het gebruik van bijgebouwen ten behoeve van bewoning; 

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor zover daarbij niet wordt voorzien in 

voldoende parkeerplaatsen volgens de in Bijlage 1 opgenomen parkeernormen. 

13.2   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 'Staat van Beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis' zijn aangeduid als 

milieu-categorie 1, of beroepen en bedrijven die gezien de gevolgen daarvan voor de 

omgeving redelijkerwijs met deze bedrijven kunnen worden gelijkgesteld;  

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

geen nadelige toename van de parkeerbehoefte hebben; 

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

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

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

e. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden; 

f. er mag geen horeca plaatsvinden, met dien verstande dat in afwijking hiervan een Bed 

and 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 te worden uitgeoefend. 
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Artikel 14  Algemene aanduidingsregels 

14.1   geluidzone - industrie 

14.1.1   Aanduidingsregels 

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn de gronden, naast de andere voor 

die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het tegengaan van een te 

hoge geluidsbelasting op nieuwe geluidgevoelige bebouwing als gevolg van industrielawaai 

en mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de geluidsruimte in verband 

met de nabijheid van een inrichting als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder.  

14.1.2   Bouwregels 

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' is de bouw van geluidgevoelige 

bebouwing als bedoeld in de Wet geluidhinder uitsluitend toegestaan indien de 

geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van deze geluidgevoelige 

bebouwing niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een 

verkregen hogere grenswaarde. 
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Artikel 15  Algemene afwijkingsregels 

15.1   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 en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 

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

verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; 

c. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 

meetverschil daartoe aanleiding geeft. 

15.2   Afwijking parkeernormen 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 12.3 en  

13.1 onder d en toestaan dat wordt afgeweken van de parkeernormen genoemd in Bijlage 1:  

1. indien het voldoen aan eerdergenoemde regels door bijzondere omstandigheden op 

overwegende bezwaren stuit of; 

2. op andere wijze in de nodige parkeerruimte wordt voorzien. Indien in het openbaar 

gebied in de nodige parkeerruimte wordt voorzien, is het uitsluitend toegestaan op grond 

van dit onderdeel afwijking te verlenen indien het redelijkerwijs fysiek onmogelijk of uit 

stedenbouwkundig esthetisch, historisch, monumentaal, of verkeersveiligheidsoogpunt 

niet aanvaardbaar is om op het eigen bouwperceel in de nodige parkeerruimte te 

voorzien. 
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Artikel 16  Algemene wijzigingsregels 

16.1   Bevoegdheid 

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:  

a. de situering en de vorm van de aangegeven bestemmingsvlakken en bouwvlakken 

worden gewijzigd dan wel nieuwe bouwvlakken worden aangegeven, mits: 

1. de geluidsbelasting vanwege het weg- en railverkeer van geluidsgevoelige 

gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeurgrenswaarde, of 

een verkregen hogere grenswaarde; 

2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

 het straat- en bebouwingsbeeld; 

 de woonsituatie; 

 de verkeersveiligheid; 

 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

 de sociale veiligheid. 

 

b. de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in Bijlage 1, worden gewijzigd, mits 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 17  Overgangsrecht 

17.1   Overgangsrecht bouwwerken 

17.1.1   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.  

17.1.2   Afwijking 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid 

met maximaal 10%.  

17.1.3   Uitzondering 

Het bepaalde in 17.1.1 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. 

17.2   Overgangsrecht gebruik 

17.2.1   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. 

17.2.2   Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 17.2.1, 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.  

17.2.3   Onderbroken gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in 17.2.1, 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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17.2.4   Uitzondering 

Het bepaalde in 17.2.1 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 18  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als Regels van het bestemmingsplan Hoornwerk 2009'. 
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Bijlagen bij de regels 

Bijlage 1  Parkeernormen 
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Bijlage 2  Staat van Beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis  


