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I   Inleidende bepalingen 

Artikel 1  Begripsbepalingen 
In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

1  het plan: 

het bestemmingsplan Het Eikendal, van de gemeente Deventer vervat in deze voorschriften 
en plankaart; 

2  De (plan)kaart: 

de plankaart van het Bestemmingsplan Het Eikendal, bestaande uit de kaart D103, die deel 
uitmaken van het plan; 

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 het hoofdgebouw en 
dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

4  aan-huis-verbonden beroep of bedrijf: 

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; 

5  achtererf: 

gedeelte van het erf dat aan de achterzijde van het gebouw is gelegen; 

6  Algemene wet bestuursrecht: 

Wet van 4 juni 1992, Stb. 315, houdende algemene regels van bestuursrecht, zoals deze 
luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 

7  bebouwing: 

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

8  bebouwingspercentage: 

een in de voorschriften aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het terrein 
aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

9  bedrijfsgebouw: 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;  
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10  bedrijfswoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, slechts bedoeld voor (het huishouden 
van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het 
terrein noodzakelijk is;  

11  bestaand: 

de feitelijke situatie, waaronder ook wordt verstaan de vergunde situatie, ten tijde van het 
van kracht worden van het plan; 

12  bestemmingsgrens: 

een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak; 

13  bestemmingsvlak: 

een op de plankaart aangeven vlak met eenzelfde bestemming; 

14  bijgebouw: 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat niet rechtstreeks toegankelijk is 
vanuit het hoofdgebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw 
en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

15  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; 

16  bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 
bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane 
grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder; 

17  bouwgrens: 

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

18  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten;  

19  bouwvlak: 

een op de plankaart aangegeven vlak waarmee de gronden zijn aangeduid waarop 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;  
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20  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond; 

21  dak: 

iedere bovenbeëindiging van een bouwwerk; 

22  erf 

al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
gebouw, en dat feitelijk is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw; 

23  gebouw: 

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

24  hoofdgebouw: 

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een 
bouwperceel kan worden aangemerkt; 

25  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; 

26  kap: 

een dakconstructie gevormd door ten minste twee schuin hellende dakschilden;  

27  kas: 

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of 
ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, groenten, bloemen of 
planten;  

28  overkapping: 

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

29  peil: 

voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 
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voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 
grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 
bouw; 

30  prostitutie: 

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

31  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 kamerverhuurbedrijf, een parenclub en een erotische 
massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

32  uitbouw: 

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, 
welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

33  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; 

34  weg: 

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, zoals deze 
luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 

35  Wet op de economische delicten: 

Wet van 22 juni 1950 (Stb. K258) houdende vaststelling van regelen voor de opsporing, de 
vervolging en de berechting van economische delicten, zoals deze luidt op het moment van 
de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 

36  Wet op de Ruimtelijke Ordening: 

Wet van 5 juli 1962 (Stb. 286) houdende vaststelling van nieuwe voorschriften omtrent de 
ruimtelijke ordening, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het 
ontwerp van dit plan; 
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37  Wet geluidhinder: 

Wet van 16 februari 1979 (Stb. 99) houdende de regels inzake het voorkomen of beperken 
van geluidhinder, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp 
van dit plan; 

38  woning: 

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

39  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; 

40  zijerf: 

gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw is gelegen. 
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Artikel 2  Wijze van meten 
Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

1  afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens 

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  dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

3  goothoogte van een bouwwerk 

de horizontale snijlijn van gevelvlak en kapconstructie tot aan het peil, met dien verstande 
dat de boeiboordhoogte slechts van toepassing is in het geval géén kapconstructie wordt 
toegepast (platdak), balustrades, afscheidingen en vergelijkbare bouwdelen niet 
meegerekend; 

4  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 kleine bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar 
de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

5  inhoud van een bouwwerk 

boven peil, tussen de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de 
bovenzijde van de dakconstructie, met inbegrip van erkers, dakkapellen, dakopbouwen en 
vergelijkbare bouwdelen; 

6  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;  

7  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. 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten; 
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II   Bestemmingsbepalingen 

Artikel 3  Agrarisch - landschappelijke waarde 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor "Agrarisch - landschappelijke waarde" aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 

a. agrarische bedrijfsvoering, ten behoeve van agrarische bedrijven; 
b. het behoud en de versterking van de aan de betreffende gronden eigen zijnde 

landschappelijke waarden;  
met de daarbij behorende  

c. andere werken. 

3.2  Bouwvoorschriften 

3.2.1 Op de tot "Agrarisch - landschappelijke waarde" bestemde gronden mogen geen 
bouwwerken worden gebouwd.  

3.3  Aanlegvergunningen 

3.3.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), de navolgende andere werken en/of 
werkzaamheden, niet zijnde normale onderhoudswerkzaamheden, uit te voeren: 

a. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven en ophogen; 
b. het vergroten of verkleinen van bestaande plassen, kolken, meertjes of sloten of het 

dempen van sloten; 
c. het verharden of afgraven van de gronden ten behoeve van de opslag van (kuil)voer, of 

mest. 
 
3.3.2 De in het vorige lid genoemde vergunning kan slechts worden verleend,  

a. door die werken en/of werkzaamheden de landschappelijke waarden van de gronden 
niet in onevenredige mate worden aangetast, danwel 

b. de mogelijkheden voor het behoud, versterking en/of herstel van die waarden niet in 
onevenredige mate worden verkleind en  

c. indien een afweging van de in het geding zijnde belangen tot uitkomst heeft dat een 
aanlegvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd. 
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Artikel 4  Bos 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

4.1.1 De op de plankaart voor "Bos" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. loofhout- en naaldhoutbossen;  
b. het behoud, herstel en/of de versterking van de aan deze gronden eigen zijnde 

landschappelijke- en natuurlijke waarden, alsmede voor extensieve dagrecreatie. Deze 
waarden worden bepaald door de betekenis van de bossen voor de flora en fauna, de 
schaal en variatie in opbouw, grootte en samenstelling ervan; 

4.2  Bouwvoorschriften 

4.2.1 Op de tot "Bos" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming.  

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

a. uitsluitend terreinafscheidingen of wildrasters zijn toegestaan, met dien verstande dat de 
bouwhoogte niet meer dan 1,5 m mag bedragen; 

b. toepassing van artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening is niet toegestaan. 

4.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 

4.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van: 

a. het bepaalde in lid 4.2.2 onder a ten behoeve van het plaatsen van een voederberging 
of voederruif voor wild mits, 
1. dit bouwwerk noodzakelijk is voor de instandhouding van het wild; 
2. de inhoud ten hoogste 3 m3 bedraagt; 
3. de bouwhoogte niet meer dan 2 m bedraagt; 

b. voor de bouw van een berging voor onderhoudsapparatuur ten behoeve van onderhoud 
en beheer van de bestemming; 

c. voor terreinafscheidingen of wildrasters tot een bouwhoogte van niet meer dan 1,8 m. 
 

4.3.2 De in het vorige lid genoemde vrijstellingen kunnen slechts worden verleend, mits: 

a. de noodzaak of reëel geachte wenselijkheid tot vrijstelling is aangetoond, en 
b. er daardoor geen onevenredige negatieve ruimtelijke gevolgen dan wel gevolgen voor 

de in lid genoemde waarden intreden. 
 

4.3.3 Bij het verlenen van vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de regels in 
acht zoals opgenomen in lid 20.1.1. 
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4.4  Aanlegvergunningen 

4.4.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), de navolgende andere werken en/of 
werkzaamheden, niet zijnde normale onderhoudswerkzaamheden, uit te voeren: 

a. het aanleggen of verharden van wegen of het aanbrengen van andere oppervlakte 
verhardingen; 

b. het vellen of rooien van houtopstanden en/of gewassen, anders dan bij wijze van 
verzorging daarvan, met dien verstande dat geen aanlegvergunning is vereist voor het 
periodiek kappen van hakhout, met in achtneming van het bepaald in de Boswet en de 
Kapverordening, of indien een kapvergunning voor deze werkzaamheden is verleend; 

c. het verwijderen of verstoren van de natuurlijke vegetatie, waaronder begrepen het 
winnen van bosstrooisel, danwel het scheuren van natuurlijke grasvegetaties; 

d. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven en ophogen; 
e. het aanleggen van onverharde wandel-, fiets-, en ruiterpaden; 
f. het vergroten of verkleinen van bestaande plassen, kolken, meertjes of sloten of het 

dempen van sloten; 
g. het aanleggen van ondergrondse en/of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen; 
h. het aanleggen van drainageleidingen. 
 

4.4.2 De in het vorige lid genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, mits: 

a. door die werken en/of werkzaamheden de landschappelijke en natuurlijke waarden van 
de gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, danwel  

b. de mogelijkheden voor het behoud, versterking en/of herstel van die waarden niet in 
onevenredige mate worden verkleind en  

c. indien een afweging van de in het geding zijnde belangen tot uitkomst heeft dat een 
aanlegvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd. 
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Artikel 5  Groen 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 
b. bermen en beplanting; 
c. paden; 
d. speelvoorzieningen; 
e. waterlopen en waterberging; 
f. langzaamverkeersvoorzieningen, ter hoogte van de op de plankaart voorkomende 

aanduiding "langzaamverkeersroute"; 
met de daarbij behorende  

g. bouwwerken geen gebouwen zijnde; 
h. verhardingen e.d. 

5.2  Bouwvoorschriften 

5.2.1 Op de tot "Groen" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming.  

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

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 overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 
m bedragen. 
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Artikel 6  Recreatie - manege 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor "Recreatie - manege" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. recreatieve doeleinden ten behoeve van de ruitersport;  
met de daarbij behorende  

b. gebouwen; 
c. bedrijfswoning; 
d. bouwwerken geen gebouw zijnde; 
e. groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, wegen, paden etc. 

6.2  Bouwvoorschriften 

6.2.1 Op de tot "Recreatie - manege" bestemde gronden mogen uitsluitend worden 
gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming.  

6.2.2 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangeduide bouwvlak worden 
gebouwd; 

b. het bebouwd grondoppervlak van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 80 %; 
c. er mag niet meer dan één bedrijfswoning worden gebouwd; 
d. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 600 m3 bedragen; 
e. de goothoogte van de gebouwen mag ten hoogste 4,5 m bedragen; 
f. de bouwhoogte van de gebouwen mag ten hoogste 8 m bedragen; 
g. het dak van gebouwen dient te worden afgedekt met een kap, met dien verstande dat de 

dakhelling niet minder dan 120 en niet meer dan 500 mag bedragen; 
 

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

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 m 
bedragen; 

b. de afstand van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van 
terreinafscheidingen tot een bouwhoogte van 2 m, tot de perceelgrenzen dient ten 
minste 3 m te bedragen. 
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Artikel 7  Tuin 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor "Tuin" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen 
met de daarbij behorende  

b. verhardingen; 
c. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

7.2  Bouwvoorschriften 

7.2.1 Op de tot "Tuin" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming.  

7.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende 
bepaling: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1 m 
bedragen. 

7.3  Vrijstelling van de bouwvoorschriften 
 

7.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 
7.2.2 onder a en toestaan dat de bouwhoogte wordt verhoogd tot ten hoogste 2 m. 

7.3.2 De in het vorige lid genoemde vrijstelling kan slechts worden verleend, mits geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

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

7.3.3 Bij het verlenen van vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de regels in 
acht zoals opgenomen in lid 20.1.1. 
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Artikel 8  Verkeer - verblijf 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor "Verkeer – Verblijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woonstraten; 
b. paden; 
c. groenvoorzieningen; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. speelvoorzieningen; 
f. verblijfsvoorzieningen, waaronder pleinen; 
g. kunstwerken; 
h. water; 
met de daarbij behorende  

i. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

8.2  Bouwvoorschriften 

8.2.1 Op de tot "Verkeer – Verblijf" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming.  

8.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende 
bepaling: 

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 overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 
m bedragen. 



vastgesteld bestemmingsplan Het Eikendal 

  

58 

  

Artikel 9  Water 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterberging; 
b. waterhuishouding; 
c. waterlopen; 
d. bescherming van het waterschapsbelang; 
e. paden; 
f. langzaamverkeersvoorzieningen, ter hoogte van de op de plankaart voorkomende 

aanduiding "langzaamverkeersroute"  
met de daarbij behorende  

g. bouwwerken geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen, duikers, kades, 
taluds, beschoeiingen e.d. 

h. oeverstroken; 
i. groenvoorzieningen. 

9.2  Bouwvoorschriften 

9.2.1 Op de tot "Water" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming.  

9.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende 
bepaling: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m 
bedragen. 
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Artikel 10  Wonen 

10.1  bestemmingsomschrijving 

10.1.1 De op de plankaart voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep of bedrijf 
conform het gestelde in artikel 18.1.4, met dien verstande dat:  
1. uitsluitend woningen zijn toegestaan in niet gestapelde vorm; 
2. per bouwvlak ten hoogste het bestaande aantal woningen mag worden gebouwd, of, 

in voorkomend geval, niet meer dan op de plankaart is aangegeven; 
3. bij meerdere woningen per bouwvlak, deze woningen uitsluitend aaneengesloten 

mogen worden gebouwd. 
met de daarbij behorende  

b. tuinen en erven. 

10.2  bouwvoorschriften 

10.2.1 Op de tot "Wonen" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 
bouwwerken ten dienste van de bestemming. 

10.2.2 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. een gebouw mag uitsluitend worden gesitueerd binnen het op de plankaart aangeduide 
bouwvlak;  

b. de voorgevel van een hoofdgebouw dient in de voorgevel-bouwgrens te worden 
gebouwd; 

c. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan op de plankaart is 
aangegeven; 

d. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan op de plankaart is 
aangeven; 

 

10.2.3 Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen 
gelden de volgende bepalingen: 

a. de goothoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag niet 
meer dat 3,5 m, danwel 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 meter bedragen; 
d. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 5 meter bedragen; 
e. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen; 
f. de gezamenlijke oppervlakte van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen bij een hoofdgebouw mag: 
1. op percelen met een oppervlakte tot 500 m2, niet meer dan 75 m2 bedragen, met 

dien verstande dat niet meer dan 50% van het zij- en achtererf mag worden 
bebouwd; 

2. op percelen met een oppervlakte van 500 m2 tot 1000 m2, niet meer dan 100 m2 
bedragen, met dien verstande dat niet meer dan 50% van het zij- en achtererf mag 
worden bebouwd; 
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3. op percelen met een oppervlakte van meer dan 1000 m2, niet meer dan 150 m2 
bedragen, met dien verstande dat niet meer dan 50% van het zij- en achtererf 
magen worden bebouwd; 

g. de afstand van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de 
onbebouwde zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 1 m bedragen; 

h. de diepte van een aanbouw en/of uitbouw, gemeten vanuit (het verlengde van) de 
achter-bouwgrens mag niet meer dan 3 m bedragen; 

 

10.2.4 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, niet zijnde overkappingen, 
geldt de volgende bepaling: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, niet zijnde overkappingen, mag 
niet meer mag bedragen dan 2 m. 

10.3  vrijstelling van de bouwvoorschriften 

10.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in:  

a. lid 10.2.3 onder g toestaan dat de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens wordt 
verkleind tot 0 m; 

 

10.3.2 De in het vorige lid genoemde vrijstellingen kunnen slechts worden verleend, mits 
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

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

10.3.3 Bij het verlenen van vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de regels in 
acht zoals opgenomen in lid 20.1.1. 
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Artikel 11  Wonen - villa bebouwing 

11.1  bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor "Wonen - Villabebouwing" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep of bedrijf 
conform het gestelde in artikel 18.1.4, met dien verstande dat woningen uitsluitend 
vrijstaand mogen worden gebouwd; 

met de daarbij behorende  

b. tuinen en erven. 

11.2  bouwvoorschriften 

11.2.1 Op de tot "Wonen - Villabebouwing" bestemde gronden mogen uitsluitend worden 
gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming. 

11.2.2 Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. per bouwvlak mag ten hoogste 1 woning worden gebouwd; 
b. in afwijking van het bepaalde in lid a, mogen op gronden ter plaatse van de aanduiding 

"aaneengesloten bebouwing" maximaal 5 woningen mogen worden gebouwd, met dien 
verstande dat deze woningen aaneengesloten en in niet-gestapelde vorm gebouwd 
dienen te worden; 

c. een hoofdgebouw mag uitsluitend worden gesitueerd binnen het op de plankaart 
aangeduide bouwvlak;  

d. de voorgevel van een hoofdgebouw dient in de op de plankaart aangeduide voorgevel-
bouwgrens te worden gebouwd;  

e. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 7 meter bedragen; 
f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 11 meter bedragen; 
g. de oppervlakte van een hoofdgebouw dient ten minste 80 m2 te bedragen. 
 
11.2.3 Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen 
gelden de volgende bepalingen: 

a. aanbouwen en uitbouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd binnen het op de 
plankaart aangeduide bouwvlak;  

b. de goothoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag ten 
hoogste 3,5 m, dan wel 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van de woning 
bedragen;  

c. de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag ten 
hoogste 6 m bedragen met dien verstande dat deze ten minste 1,5 m is gelegen onder 
de bouwhoogte van het hoofdgebouw; 

d. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen; 
e. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen; 
f. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen; 
g. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen, voor zover gelegen 

buiten het op de plankaart aangeduide bouwvlak, mag niet meer dan 30 m2 bedragen;  
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11.2.4 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, niet zijnde overkappingen, 
gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, niet zijnde overkappingen mag 
niet meer dan 2 m bedragen; 

b. in afwijking van het bepaalde in de vorige leden mag per bouwperceel een zwembad 
worden opgericht met een maximale oppervlakte van 50 m2, met dien verstande dat de 
bouwhoogte niet meer dan 1 m bedraagt. 

11.3  vrijstelling van de bouwvoorschriften 

11.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in  

a. lid 11.2.2 onder e en toestaan dat de goothoogte wordt verhoogd tot ten hoogste 11 m; 
 

11.3.2 De in het vorige lid genoemde vrijstellingen kunnen slechts worden verleend, mits 
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

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

11.3.3 Bij het verlenen van vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de regels in 
acht zoals opgenomen in lid 20.1.1. 
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Artikel 12  Woongebied - uit te werken 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

12.1.1 De op de plankaart voor "Woongebied – uit te werken" aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 

a. woningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of 
bedrijf, met de daarbij behorende tuinen en erven; 

b. woonstraten en paden; 
c. openbare nutsvoorzieningen; 
d. groenvoorzieningen; 
e. bermen en beplanting; 
f. paden; 
g. parkeervoorzieningen; 
h. speelvoorzieningen; 
i. waterlopen en waterbergingen; 
met de daarbij behorende 

j. gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde.  

12.2  Uitwerkingsregels 

12.2.1 De gemeenteraad werkt de in lid 12.1.1 omschreven bestemming uit met 
inachtneming van de volgende regels: 

a. Voor het inrichten van het gebied gelden de volgende bepalingen: 
1. het aantal te bouwen woningen mag niet meer dan 70 bedragen; 
2. de oppervlakte van een bouwperceel dient minimaal 1.500 m² te bedragen; 
3. de ontsluiting van het gebied zal plaatsvinden via de hiervoor op de plankaart 

aangegeven aanduiding. De ligging van deze aanduiding op de plankaart mag met 
maximaal 50 m worden verschoven; 

4. centraal in het plangebied wordt een groenstructuur aangelegd met een minimale 
breedte van 20 m, zoals op de plankaart nader aangeduid. De ligging van deze 
aanduiding op de plankaart mag met maximaal 50 m worden verschoven; 

5. bestaande bebouwing, boomgroepen en andere waardevolle landschappelijke 
elementen worden zoveel mogelijk gespaard en geïntegreerd;  

6. in verband met mogelijke milieuhinder van de manege mogen binnen de op de 
plankaart aangeduide "hindercirkel manege" geen woningen worden gebouwd, 
tenzij voor vaststelling van het uitwerkingplan: 
I. de manege niet meer in bedrijf is en de milieuvergunning is ingetrokken, of;  
II. op enige andere wijze wordt aangetoond dat de manege geen hinder voor de 

nieuw te bouwen woningen binnen de hindercirkel zal opleveren.  
b. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

1. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden gebouwd; 
2. de oppervlakte van een hoofdgebouw mag niet minder dan 80 m² en niet meer dan 

300 m² bedragen; 
3. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 11 m bedragen; 
4. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 7 m bedragen; 
5. in verband met de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) geluidsbelasting 

door verkeerslawaai dient de afstand van een hoofdgebouw ten opzichte van de as 
van de meest nabijgelegen rijstrook voor: 
I.  de Randerstraat minimaal 16 meter te bedragen; 
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II. de Boxbergerweg minimaal 14 meter te bedragen.  
c. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende 

bepalingen: 
1. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen per 

hoofdgebouw mag niet meer dan 150 m² bedragen; 
2. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw of bijgebouw mag niet meer dan 5 m 

bedragen; 

12.3  Bijzondere bepalingen 

12.3.1 Zolang en voorzover de in lid 12.2 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen 
bouwwerken slechts worden gebouwd, mits: 

a. het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan; 
b. van Gedeputeerde Staten vooraf een verklaring van geen bezwaar ter zake is 

ontvangen, tenzij Gedeputeerde Staten hebben verklaard dat de uitwerking geen 
goedkeuring behoeft en gedurende de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen 
tegen het ontwerp-uitwerkingsplan zijn ingebracht. 

12.4  Uitwerkingsprocedure 

12.4.1 Op de voorbereiding van een besluit tot uitwerking op grond van deze bestemming 
is de procedure van toepassing zoals opgenomen in lid 20.1.2. 
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Artikel 13  Leiding - gas 
13.1.1 De gronden gelegen ter plaatse van de op de plankaart aangegeven nadere 
aanduiding "Leiding - gas", zijn tevens bestemd voor: 

a. een gebruik ten behoeve van een gasleiding; 
b. de bescherming van de gasleiding. 
 

13.1.2 Op de in het vorige lid bedoelde gronden mag in afwijking van het bepaalde in de 
voorafgaande artikelen niet worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen 
gebouw zijnde ten behoeve van de betreffende leiding met een bouwhoogte van maximaal 2 
m.  

13.1.3 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 
13.1.2 voor wat betreft het oprichten van bebouwing overeenkomstig de bestemming, in 
verband waarmee advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder. Bij het 
verlenen van vrijstelling kunnen voorwaarden worden gesteld aan de situering en 
maatvoering van bouwwerken, voor zover het in de vorige zin bedoelde advies daartoe 
aanleiding geeft.  

13.1.4 Zonder of in afwijking van een aanlegvergunning is het verboden om binnen de op 
de plankaart aangeduide zonering, de volgende andere-werken uit te voeren: 

a. het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden; 
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het bebossen van gronden; 
c. het aanleggen en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden en het 

aanleggen van andere oppervlakteverhardingen; 
d. het aanleggen van geluidswallen. 
 

13.1.5 Een aanlegvergunning als bedoeld in lid 13.1.4 mag alleen en moet worden 
geweigerd, indien door de uitvoering van het ander-werk, dan wel de daarvan hetzij direct, 
hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de 
veiligheid van de aardgasleiding en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of 
onvoldoende tegemoet kan worden gekomen, in verband waarmee gehoord wordt de 
leidingbeheerder. 

13.1.6 Geen aanlegvergunning is vereist voor: 

a. andere-werken, behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer; 
b. andere-werken, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in 

uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende 
dan wel aangevraagde vergunning. 
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Artikel 14  Leiding - hoogspanningsverbinding 
14.1.1 De gronden gelegen ter plaatse van de op de plankaart aangegeven nadere 
aanduiding "Leiding- hoogspanningsverbinding", zijn tevens bestemd voor: 

a. een gebruik ten behoeve van een hoogspanningsleiding; 
b. de bescherming van de hoogspanningsleiding. 
 

14.1.2 Op de in het vorige lid bedoelde gronden mag in afwijking van het bepaalde in de 
voorafgaande artikelen niet worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen 
gebouw zijnde ten behoeve van de hoogspanningsleiding met een bouwhoogte van 
maximaal: 

a. voor hoogspanningsmasten 45 m; 
b. voor overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 2,9 m. 
 

14.1.3 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 
14.1.2 voor wat betreft het oprichten van bebouwing overeenkomstig de bestemming, in 
verband waarmee advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder. Bij het 
verlenen van vrijstelling kunnen voorwaarden worden gesteld aan de situering en 
maatvoering van bouwwerken, voor zover het in de vorige zin bedoelde advies daartoe 
aanleiding geeft.  
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Artikel 15  Leiding - water 
15.1.1 De gronden gelegen ter plaatse van de op de plankaart aangegeven nadere 
aanduiding "Leiding - water", zijn tevens bestemd voor: 

a. een gebruik ten behoeve van een watertransportleiding; 
b. de bescherming van de watertransportleiding. 
 

15.1.2 Op de in het vorige lid bedoelde gronden mag in afwijking van het bepaalde in de 
voorafgaande artikelen niet worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen 
gebouw zijnde ten behoeve van de betreffende leiding met een bouwhoogte van maximaal 2 
m.  

15.1.3 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 
15.1.2 voor wat betreft het oprichten van bebouwing overeenkomstig de bestemming, in 
verband waarmee advies wordt ingewonnen van het betreffende waterbedrijf. Bij het 
verlenen van vrijstelling kunnen voorwaarden worden gesteld aan de situering en 
maatvoering van bouwwerken, voor zover het in de vorige zin bedoelde advies daartoe 
aanleiding geeft.  

15.1.4 Zonder of in afwijking van een aanlegvergunning is het verboden om binnen de op 
de plankaart aangeduide zonering, de volgende andere-werken uit te voeren: 

a. het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden; 
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het bebossen van gronden; 
c. het aanleggen en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden en het 

aanleggen van andere oppervlakteverhardingen; 
d. het aanleggen van geluidswallen. 
 

15.1.5 Een aanlegvergunning als bedoeld in lid 15.1.4 mag alleen en moet worden 
geweigerd, indien door de uitvoering van het ander-werk, dan wel de daarvan hetzij direct, 
hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de 
bescherming van de watertransportleiding en hieraan door het stellen van voorwaarden niet 
of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen, in verband waarmee gehoord wordt het 
waterbedrijf. 

15.1.6 Geen aanlegvergunning is vereist voor: 

a. andere-werken, behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer; 
b. andere-werken, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in 

uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende 
dan wel aangevraagde vergunning. 
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III   Algemene bepalingen 

Artikel 16  Anti-dubbeltelbepaling 
Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 17  Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 
De voorschriften 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 vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen; 
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
f. de ruimte tussen bouwwerken. 
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Artikel 18  Algemene gebruiksbepalingen 

18.1  Gebruiksbepalingen 

18.1.1 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op 
een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. 

18.1.2 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 18.1.1 wordt in 
ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 
c. de uitoefening van enige vorm van handel en/of bedrijf 
d. het opslaan, storten of bergen van materialen en producten behouden voorzover zulks 

noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond. 
 

18.1.3 Tot een gebruik, zoals bedoeld in lid 18.1.1 wordt in ieder geval gerekend het 
gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in lid 3.1 en lid 4.1 ten behoeve van: 

a. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens en/of het houden van 
kampeermiddelen t.b.v. het recreatief nachtverblijf; 

b. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, 
werktuigen, machines of onderdelen hiervan; 

c. het opslaan van gebruiksklare of onklare voer-of vaartuigen of onderdelen hiervan; 
d. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of 

vloeibare afvalstoffen.  
 

18.1.4 Gebruik van ruimten binnen een woning en/of aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf 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. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het 
verkeer en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte hebben;  

c. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning met in begrip van de 
gerealiseerde aan- en uitbouwen en bijgebouwen, tot ten hoogste (en in totaal) 50 m2 
mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep of bedrijf; 

d. er mag geen detailhandel, groothandel of horeca plaatsvinden; 
e. het beroep dient door de bewoner te worden uitgeoefend. 

18.2  Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 

18.2.1 Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden 
18.1.1 tot en met 18.1.3 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt 
gerechtvaardigd; 

18.2.2 Bij het verlenen van vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de regels in 
acht zoals opgenomen in lid 20.1.1. 
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Artikel 19  Algemene vrijstellingsbepalingen 
19.1.1 Burgemeester en wethouders kunnen, voor zover niet reeds op grond van een 
andere bepaling van dit plan vrijstelling kan worden verleend, vrijstelling verlenen van de op 
de kaart of in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 
10% van die maten, afmetingen en percentages. 

19.1.2 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen voor het oprichten van 
een gebouw ten behoeve van een openbare nutsvoorziening, het openbaar vervoer of het 
wegverkeer, mits de bebouwde oppervlakte niet meer dan 25 m2 en de bouwhoogte niet 
meer dan 5 m bedraagt. 

19.1.3 Bij het verlenen van vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de regels in 
acht zoals opgenomen in lid 20.1.1. 
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Artikel 20  Algemene procedurebepalingen 
20.1.1 Bij het verlenen van vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de volgende 
regels in acht. 

a. Het ontwerp-besluit ligt met bijbehorende stukken gedurende vier weken ter inzage. 
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders 
schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerp-besluit. 

b. Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging van te voren in één of meer 
dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de 
gebruikelijke wijze, bekend. 

c. Burgemeester en wethouders delen aan hen die hun zienswijzen hebben kenbaar 
gemaakt, de beslissing hieromtrent mede. 
 

20.1.2 Op de voorbereiding van een besluit tot uitwerking is de volgende procedure van 
toepassing: 

a. Een ontwerp-besluit tot uitwerking van de in bedoelde bestemming, waarbij toepassing 
wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, 
ligt, met bijhorende stukken, gedurende 4 weken ter inzage. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad schriftelijk zienswijzen indienen omtrent 
het ontwerp-besluit tot uitwerking. 

b. Burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging van te voren in één of meer 
dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de 
gebruikelijke wijze, bekend. 

c. Burgemeester en wethouders delen aan hen die hun zienswijzen hebben kenbaar 
gemaakt, de beslissing van de gemeenteraad hieromtrent mede. 
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IV   Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 21  Strafbepaling 
Overtreding van het bepaalde in de leden 3.3.1, 4.4.1, 13.1.2, 13.1.4, 14.1.2, 15.1.2, 15.1.4, 
18.1.2 en 18.1.2, wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 20 
van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 22  Overgangsbepalingen 

22.1  Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken 

Bouwwerken die bestaan op het tijdstip van het terinzageleggen van het ontwerp van dit 
plan dan wel mogen worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde 
bouwvergunning ingevolge artikel 40 Woningwet en die afwijken van het plan, mogen, 
behoudens onteigening overeenkomstig de wet en mits de planafwijking naar de aard niet 
wordt vergroot en overigens geen andere afwijking van het plan ontstaat: 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd en veranderd; 
b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning geschiedt binnen twee jaar na het 
tenietgaan. 

22.2  Overgangsbepalingen ten aanzien van het gebruik 

Het gebruik van gronden en/of bouwwerken, dat bestond op het tijdstip van het van kracht 
worden van dit, plan, mag worden voortgezet of gewijzigd, zolang voor zover de strijdigheid 
van dat gebruik ten opzichte van het gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, 
naar de aard en omvang niet wordt vergroot. 

22.3  Vrijstellingsbepaling 

22.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid dat 
de bestaande afwijkingen naar de omvang niet mogen worden vergroot en toestaan dat een 
eenmalige vergroting plaatsvindt van de inhoud van de in lid toegelaten bouwwerken met 
niet meer dan 10%.  

22.3.2 Bij het verlenen van vrijstelling nemen burgemeester en wethouders de regels in 
acht zoals genoemd in lid 20.1.1. 

22.4  Uitzonderingen op het overgangsrecht 

22.4.1 Lid 22.1 is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, doch zijn gebouwd in strijd met het 
toen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan; 

22.4.2 Lid 22.2 is niet 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 23  Slotbepaling 
Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel "bestemmingsplan Het 
Eikendal" van de gemeente Deventer. 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 4 april 2007 

 

De voorzitter,    De griffier 

…………………   ……………………..  
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