
 

 

Bestemmingsplan Buitengebied 2012 

Aanpassingen in plan na 5 oktober 2015 

 

 

Nadat het bestemmingsplan op papier zijn afgedrukt en de betreffende pdf-bestanden naar de 

griffie zijn gestuurd (5 oktober 2015) zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dat zijn 

een aantal inhoudelijke wijzigingen en een aantal wijzigingen die zijn aangebracht om de 

leesbaarheid te verbeteren. Hieronder een overzicht van al deze aangebrachte wijzigingen.   

 

Inhoudelijke aanpassingen 

 

Plankaarten 

Aanduiding (sb-csc) Bij deze functieaanduiding de tekst ‘en reparatie caravans’ 

weggehaald. 

Archeologische 

waarden 

Twee ontbrekende stukjes dubbelbestemming ‘Archeologische 

verwachting’ toegevoegd, nabij Nieuw Wehl. 

Bokkenstraat 20 Wehl Twee vlakken (cw) samenvoegen tot één vlak (cw)  

Bokkenstraat 5 Wehl Maatvoering ‘maximaal aantal aaneen te bouwen wooneenheden’ 

vervangen door maatvoering ‘aantal wooneenheden. 

De bouwaanduiding [tae] ‘twee aaneen’ verwijderd. 

Doetinchemseweg 13 

Wehl 

Woonbestemming toegevoegd.  

Kelderlaan 10/11/12 

Doetinchem 

Aan bestemming Horeca de functieaanduiding (h=3) ‘horeca van 

categorie 3’ toegevoegd. 

Kerkhofweg 12 Wehl Tweemaal de functieaanduiding (ch) ‘cultuurhistorie’ toegevoegd. 

Kerkstraat 91 

Gaanderen 

Functieaanduiding (bb) ‘bed & breakfast’ toegevoegd. 

Kraalslaan 5 

Doetinchem 

Voor de veldschuur: 

 Bouwvlak verwijderd. 

 Bouwaanduiding [bg] ‘bijgebouwen’ toegevoegd. 

 Maximale oppervlakte bijgebouwen aangepast van 300 m2 naar 

157 m2. 

 Maximale goothoogte 3m en maximale bouwhoogte 7m 

toegevoegd. 

Kruisbergseweg 

181/181a Doetinchem 

Bestemmingsvlak voor ‘Wonen’ vergroot. 

Molenweg 5 

Doetinchem 

Maatvoering ‘maximaal aantal bedrijfswoningen = 2’ verwijderd. 

Pierikstraat 11 

Gaanderen 

Maatvoering ‘maximaal aantal bedrijfswoningen = 2’ toegevoegd.  

Rijksweg 1-3 

Gaanderen 

Tweemaal bouwaanduiding [tae] ‘twee- aaneen’ en maatvoering 

‘maximaal aantal aaneen te bouwen wooneenheden’ verwijderd.  

Ringweg 4/4a Wehl Deel wat buiten het bestemmingsplan aangepast zodat zowel het 

agrarische bouwvlak alsook alle bestaande bebouwing buiten het 

agrarische bouwvlak geen onderdeel meer uitmaakt van het 

bestemmingsplan Buitengebied - 2012. 

Stadsheidelaan 16 

Doetinchem 

Bouwvlak iets verkleind op basis van definitief plan. 

Varsseveldseweg 255 

Doetinchem 

Functieaanduiding (nlw) ‘natuur en landschapswaarden’ verwijderd. 

Vogelstraat 2/2a Wehl Tweemaal de bouwaanduiding ‘gesplitst’ toegevoegd. 

  



 

 

Regels 

1.27 Tekst ‘gebouw’ aangepast naar ‘bouwwerk’. 

1.29 

1.37 

Aangevuld met “, in voorkomende gevallen gekoppeld met het figuur 'relatie'”. 

3.2.3.b.2 Term ‘aantal wooneenheden’ vervangen door ‘maximaal aantal bedrijfswoningen’. 

3.2.4 Tekst ‘en een groepsaccommodatie’ geschrapt omdat deze verplaatst is naar de 

gebruiksregels. 

3.1.k 

4.1.o 

Tekst ‘en andere bouwwerken’ toegevoegd. 

5.1.23 Deze weer in oude vorm teruggebracht omdat de aanduiding nog aanwezig is op 

andere locaties;  

de aanduiding voor het bedrijf aan de Broekstraat 16 Doetinchem (waarvoor 

aanpassing was voorgesteld) is nu verwerkt was als nieuwe toegevoegde 

aanduiding (5.1.26). 

5.1.b.20 Tekst ‘uitsluitend ten dienste van het aanwezige bedrijf’ toegevoegd. 

7.1.e Tekst ‘uitsluitend’ toegevoegd. 

10.2.3.a 

13.2.3.a 

Tekst onder 2 geschrapt omdat deze niet voorkomt binnen deze bestemming. 

12.2.3.a Regeling voor maximum aantal bedrijfswoningen toegevoegd omdat deze 

voorkomt binnen deze bestemming. 

15.2.2 Sublid voor veldschuur toegevoegd, voor de veldschuur die voor De Krael 

geregeld was in het daar vastgestelde partiële bestemmingsplan. 

Bestaande 15.2.2 is 15.2.3 geworden. 

21.2.2.f Aangevuld zodat inhoud ook, waar dit het geval is, geldt voor de woningen 

gezamenlijk. 

21.2.3.f Verandering naar ‘voorkant’ weer teruggezet naar ‘voorgevel’ zoals het was. 

22.2.2.b Tekst ‘minimum volome (m3)’ geschrapt omdat deze niet voorkomt. 

42.9.c Tekst ‘omzetting’ aangepast naar ‘bestemmingswijziging’. 

Toelichting 

5.3.1 Wijze van meten voor berekening inhoud verduidelijkt. 

 

Aanpassingen ter verbetering van de leesbaarheid 

 

Plankaarten 

Teksten Enkele teksten als IV en LHV groter weergegeven. 

Verbinding voor 

aanduiding aan vlak 

Lijntjes andere kleur gegeven zodat het duidelijk verschilt van 

‘relatie’. 

Ook in legenda opgenomen. 

Datum Na aanpassing tekening nieuwe datum (21-10-2015) in stempel 

toegevoegd. 

Maetland Gaanderen Iets duidelijker verwijzingen aangebracht. 

Heikantseweg 4 Wehl Driehoekje R 700 verplaatst. 

Broekstraat 1 

Doetinchem 

Haakjes  van functieaanduiding (sa-vh) toegevoegd. 

Regels 

3.1.g Tekst ‘met’ vervangen door ‘ter plaatse van’. 

3.2.2.h Verwijzing gecorrigeerd. 

4.1.j Tekst ‘een volkstuin’ aangepast naar ‘(een) volkstuin(en). 

4.2.2.i Tekst ‘gezamenlijke’ toegevoegd. 

40.8 Dit lid verplaatst naar begin artikel, omdat deze locatie logischer is 

vanwege nummering. 

 


