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Artikel 4 Centrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel, met dien verstande dat:

1. perifere detailhandel niet is toegestaan;

2. geen detailhandel is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel uitgesloten';

b. (commerciële) dienstverlening;

c. kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';

d. maatschappelijke voorzieningen;

e. instellingen voor cultuur en ontspanning, niet zijnde attractieparken en casino's;

f. horeca, in de vorm van:

1. horeca categorie 1;

2. horeca categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';

3. horeca categorie 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3';

g. sportvoorzieningen, uitsluitend in de vorm van sportscholen;

h. instandhouding van de aanwezige cultuurhistorische waarden ter plaatse van de aanduiding 

'cultuurhistorische waarden';

i. woningen, alleen op de eerste verdieping en hoger;

j. onderdoorgang ten behoeve van de aansluitende bestemming 'Verkeer' ter plaatse van de 

aanduiding 'onderdoorgang';

k. waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;

l. groen- en nutsvoorzieningen;

m. tuinen en erven;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde ten 

dienste van de bestemming 'Centrum' worden gebouwd.

4.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;

b. ter plaatse van de aanduiding 'minimale-maximale goothoogte (m)', 'maximale goothoogte (m)', 

'maximale bouwhoogte (m)' en 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' gelden de weergegeven 

maten;

c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' geldt dat tot een hoogte van 4,2 m boven de rijweg 

en het troittoir geen bebouwing opgericht mag worden, met uitzondering van 

ondersteuningsconstructies ten behoeve van de hoger opgaande bebouwing en vergelijkbare 

onderdelen van bouwwerken, met dien verstande dat deze constructies de functie van de 

onderdoorgang niet belemmeren;

d. hoofdgebouwen dienen met de voorgevel op of maximaal 1 m achter de naar de weg gekeerde 

bouwgrens te worden geplaatst;

4.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken op gronden met de bestemming 'Centrum' gelden de 

navolgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend achter (het verlengde van) de voorgevel van het 

hoofdgebouw worden gebouwd;

b. bijbehorende bouwwerken mogen tot op de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen worden 

gebouwd;

pagina 1 van 4Binnenstad en De Veentjes - 2012: Artikel 4 Centrum

16-02-2016http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0222.R01B194A-0003/r_NL...



c. de goothoogte mag maximaal 3,5 m bedragen; indien wordt aangebouwd aan het hoofdgebouw, 

geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van het 

hoofdgebouw, vermeerderd met 0,3 m;

d. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;

e. in geval van een bijbehorend bouwwerk met een lessenaarsdak waarvan de bouwhoogte meer dan 

3,5 meter bedraagt, moet de afstand, van de zijde waar de bouwhoogte wordt gemeten, tot de 

perceelsgrens minimaal de breedte van het bijbehorend bouwwerk bedragen;

f. voor bijbehorende bouwwerken behorende bij een (bedrijfs)woning gelden de regels zoals vermeld 

in artikel 10.2.3 sub a en d t/m h en 10.2.5 van de bestemming 'Wonen';

4.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2 m 

bedragen; indien geplaatst vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens mag de 

bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van:

1. terrasmeubilair maximaal 4 meter bedragen;

2. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;

3. verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;

4. antennedrager inclusief antennes en brandtrappen maximaal 15 m bedragen;

c. de totale oppervlakte van (een) parasol(s) mag maximaal 50 m2 per bouwperceel bedragen.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 4.2, op gronden met de 

bestemming 'Centrum' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;

b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;

c. de afmetingen van bouwwerken;

d. het aantal en de situering van bouwwerken;

e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van gronden en 

bouwwerken in de weg staan.

4.4 Afwijken van de bouwregels

4.4.1 Hoofdgebouwen buiten bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.2 

sub a voor het bouwen van hoofdgebouwen buiten het bouwvlak, onder voorwaarden dat:

a. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden 

aangetast;

d. opslag op eigen terrein blijft plaatsvinden;

e. de bouwregels in lid 4.2.2 sub b en c in acht worden genomen.

4.4.2 Hoofdgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.2 

sub d voor het bouwen van hoofdgebouwen op een afstand meer dan 1 m, onder voorwaarden dat:

a. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden 

aangetast.

4.4.3 Luifels, balkons, reclame-uitingen en vergelijkbare bouwwerken
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Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.4 

sub a voor het bevestigen van een luifel, balkon, reclame-uiting of een vergelijkbaar bouwwerk aan een 

hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel, het balkon, de reclame-uiting of het vergelijkbare bouwwerk wordt bevestigd aan de 

voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;

b. de luifel, het balkon, de reclame-uiting of het vergelijkbare bouwwerk maximaal 1,50 m uit de gevel 

van het hoofdgebouw mag steken;

c. de breedte van de luifel, het balkon, de reclame-uiting of het vergelijkbare bouwwerk niet meer dan 

de totale breedte van de gevel waaraan de luifel, het balkon, de reclame-uiting of het vergelijkbare 

bouwwerk wordt bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;

d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden 

aangetast.

4.5 Specifieke gebruiksregels

4.5.1 Bijbehorende bouwwerken

Het gebruik van bijbehorende bouwwerken voor een zelfstandige functie op gronden met de bestemming 

'Centrum' is alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - zelfstandige 

functie'.

4.5.2 Vrij beroep en bedrijf of beroep aan huis

De uitoefening van een vrij beroep en/of een bedrijf of beroep aan huis in een (bedrijfs)woning op 

gronden met de bestemming 'Centrum' is toegestaan mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals 

gesteld in artikel 10.5.1 sub a, b, d t/m i en k t/m m van de bestemming 'Wonen'. 

4.6 Afwijken van de gebruiksregels

4.6.1 Wonen

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 

sub h voor het toestaan van woning(en) op de begane grond, onder voorwaarden dat:

a. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

b. aangetoond is dat een andere centrumfunctie economisch niet haalbaar is;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden 

aangetast;

d. de extra woning(en) past(passen) in het gemeenteljk woningbouwprogramma.

4.7 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

4.7.1 Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning, bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.

4.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 4.7.1 is niet van toepassing op:

a. werkzaamheden die: 

1. al in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;

2. het normale onderhoud betreffen;

3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende omgevingsvergunning of aanschrijving 

van burgemeester en wethouders;

b. gebouwen die tengevolge van een calamiteit verloren zijn gegaan;

c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen 

omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.

4.7.3 Beoordelingscriteria
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Een omgevingsvergunning als bedoeld in 4.7.1 wordt slechts verleend als:

a. de bestaande architectonische, cultuurhistorische en beeldbepalende kwaliteit niet wordt aangetast;

b. op basis van technische en economische overwegingen instandhouding van het bouwwerk 

redelijkerwijs niet verlangd kan worden;

c. als het bevoegd gezag voornemens is om de omgevingsvergunning te verlenen op basis van het 

gestelde in sub a, wordt de gemeentelijke monumentencommissie om advies gevraagd.

4.8 Wijzigingsbevoegdheid

4.8.1 Functieaanduiding

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, de functieaanduiding 'cultuurhistorische waarden' verwijderen als uit aanvullend 

cultuurhistorisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van de aanduiding geen sprake (meer) is van 

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing.
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Artikel 5 Gemengd

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. (commerciële) dienstverlening;

b. maatschappelijke voorzieningen;

c. kantoren;

d. instellingen voor cultuur en ontspanning, niet zijnde attractieparken en casino's;

e. bestaande woningen, ter plaatse van de aanduiding 'wonen':

f. groen- en nutsvoorzieningen;

g. tuinen en erven;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Algemeen

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde ten 

dienste van de bestemming 'Gemengd' worden gebouwd.

5.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)', 'maximale goothoogte (m)' en 

'maximum bebouwingspercentage (%)' gelden de weergegeven maten.

5.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

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

a. een minaret is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

minaret';

b. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2 m 

bedragen; indien geplaatst vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens mag de 

bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

c. in afwijking van het bepaalde in sub b, mag de bouwhoogte van:

1. speeltoestellen maximaal 6 m bedragen;

2. verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen;

3. antennedragers inclusief antennes en brandtrappen maximaal 15 m bedragen;

4. een minaret maximaal 18,5 m bedragen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - minaret'.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5.2, op gronden met de 

bestemming 'Gemengd' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;

b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;

c. de afmetingen van bouwwerken;

d. het aantal en de situering van bouwwerken;

e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van gronden en 

bouwwerken in de weg staan.

5.4 Afwijken van de bouwregels

5.4.1 Gebouwen en bijbehorend bouwwerk
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Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.2 

sub a voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, onder 

voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde waar de bouwgrens wordt overschreden grenst aan openbaar gebied, 

waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare bestemming rust;

b. de afstand tot het in sub a genoemde gebied minimaal 2 m bedraagt;

c. de naar de weg gekeerde bouwgrens niet wordt overschreden;

d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden 

aangetast;

f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden;

g. het parkeren door gebruikers en bezoekers op eigen terrein gewaarborgd is;

h. de bouwregels in lid 5.2.2 in acht worden genomen.

5.4.2 Luifels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.3 

sub a voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat:

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw;

b. de luifel maximaal 1,50 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken;

c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel wordt 

bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m;

d. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden 

aangetast;

f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden.

5.5 Specifieke gebruiksregels

5.5.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen

De uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf of beroep in een (bedrijfs)woning op gronden met de 

bestemming 'Gemengd' is toegestaan mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 

10.5.1, van de bestemming 'Wonen'.

5.6 Wijzigingsbevoegdheid

5.6.1 Bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, de bestemming 'Gemengd' ter plaatse van de 'Wro-zone - wijzigingsgebied' wijzigen zodat de 

aanduiding 'bedrijfswoning' wordt toegevoegd, waardoor de realisatie van een bedrijfswoning mogelijk 

wordt, onder voorwaarden dat:

a. de noodzaak voor de bedrijfswoning is aangetoond;

b. er maximaal één bedrijfswoning gerealiseerd wordt;

c. de bedrijfswoning een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 10 

meter heeft;

d. voor de bijbehorende bouwwerken behorende bij de bedrijfswoning gelden de regels zoals vermeld 

in artikel 10.2.3 sub a en d, e, g, h en i, 10.2.4 en 10.2.5 van de bestemming 'Wonen';

e. voor aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen gelden de specifieke gebruiksregels zoals 

vermeld in artikel 10.5.1 van de bestemming 'Wonen';

f. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;

g. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is.

5.6.2 Wonen, Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, de bestemming 'Gemengd' wijzigen in de bestemming 'Wonen' en de bestemming 'Tuin', onder 

voorwaarden dat:
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a. op het bouwperceel een bedrijfswoning aanwezig is;

b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen;

c. na wijziging de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' van toepassing zijn;

d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;

e. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is.
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Artikel 10 Wonen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, in de vorm van:

1. één vrijstaande woning, ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand';

2. één twee-onder-een-kap woning, ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen';

3. aaneengebouwde woningen, ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd';

4. gestapelde woningen, ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld';

b. een bakkerij met bijbehorende winkel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van detailhandel - bakker';

c. onderdoorgang ten behoeve van de aansluitende bestemming 'Verkeer' ter plaatse van de 

aanduiding 'onderdoorgang';

d. instandhouding van de aanwezige cultuurhistorische waarden ter plaatse van de aanduiding 

'cultuurhistorische waarden';

e. tuinen en erven;

f. nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

10.2 Bouwregels

10.2.1 Algemeen

Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde 

ten dienste van de bestemming 'Wonen' worden gebouwd.

10.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' gelden de weergegeven maten;

c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' geldt dat tot een hoogte van 4,2 m boven de rijweg 

en het troittoir geen bebouwing opgericht mag worden, met uitzondering van 

ondersteuningsconstructies ten behoeve van de hoger opgaande bebouwing en vergelijkbare 

onderdelen van beouwwerken, met dien verstande dat deze constructies de functie van de 

onderdoorgang niet belemmeren;

d. bij (vervangende) nieuwbouw van woningen, zoals bedoeld in 10.1 sub a nummers 1, 2, en 3, moet 

de voorgevelbreedte van een woning minimaal 6 m bedragen.

10.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen inclusief overkappingen) gelden de 

navolgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 100 m² per woning 

bedragen;

b. niet meer dan 50 % van het bouwperceelsgedeelte buiten het bouwvlak mag worden bebouwd;

c. indien de bouwmogelijkheden voor het hoofdgebouw in het bouwvlak niet volledig zijn benut, 

mogen deze worden gebruikt voor de realisatie van bijbehorende bouwwerken, zonder dat dit ten 

koste gaat van de onder sub a genoemde oppervlaktenorm;

d. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend vanaf 1 m achter (het verlengde van) de voorkant van 

de woning worden gebouwd, uitgezonderd bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 

'bijgebouwen';

e. bijbehorende bouwwerken mogen tot op de perceelsgrenzen worden gebouwd

f. in afwijking van het bepaalde onder a t/m e is het bouwen van bijbehorende bouwwerken en 

overkappingen bij de woningen als bedoeld in 10.1 sub a nummer 4 is uitsluitend toegestaan ter 

plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
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g. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; indien wordt aangebouwd aan een woning, geldt als 

maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die woning, 

vermeerderd met 30 cm;

h. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;

i. in geval van een bijbehorende bouwwerk met een lessenaarsdak, waarvan de bouwhoogte meer 

dan 3 meter bedraagt, moet de afstand, van de zijde waar de bouwhoogte wordt gemeten, tot de 

perceelsgrens minimaal de breedte van het bijbehorende bouwwerk bedragen.

10.2.4 Erkers en toegangspartijen

In afwijking van het bepaalde in 10.2.3 sub d mogen aan het hoofdgebouw bijbehorende bouwwerken in 

de vorm van erkers en toegangspartijen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet hoger 

mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van de woning, 

vermeerderd met 30 cm;

b. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag bedragen;

c. de diepte maximaal 1,50 m mag bedragen.

10.2.5 Overkappingen

In afwijking van het bepaalde in 10.2.3 sub d mogen bijbehorende bouwwerken in de vorm van 

overkappingen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:

a. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen, uitgezonderd:

1. indien wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de bovenkant 

van de eerste verdiepingsvloer van die woning, vermeerderd met 30 cm; 

2. indien wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt als maximum de goothoogte 

van dat bouwwerk;

b. de bouwhoogte maximaal 3,5 m mag bedragen, uitgezonderd:

1. indien wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt een bouwhoogte die 

maximaal 50 cm hoger is dan de goothoogte van dat bijbehorend bouwwerk;

c. de overkapping maximaal aan drie zijden gesloten is met wanden van een bestaand gebouw of een 

bestaand ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding;

d. in artikel 10.2.3 sub a opgenomen oppervlaktenorm (100 m
2
) en bebouwingspercentage (50 %) 

onverminderd van kracht blijven.

10.2.6 Bouwwerken geen gebouwen zijnde (overige bouwwerken)

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

a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van

1. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3,5 m bedragen;

2. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen;

3. antennedrager inclusief antennes en brandtrappen maximaal 15 m bedragen;

10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 10.2, op gronden met de 

bestemming 'Wonen' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;

b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;

c. de afmetingen van bouwwerken;

d. het aantal en de situering van bouwwerken;

e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van gronden en 

bouwwerken in de weg staan. 

10.4 Afwijken van de bouwregels

10.4.1 Bijbehordende bouwwerken bij gestapelde woningen
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Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

lid 10.2.3 sub a voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij gestapelde woningen elders dan ter 

plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', onder voorwaarden dat:

a. de noodzaak voor het hebben van een bijbehorend bouwwerk door de initiatiefnemer is 

aangetoond;

b. de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken niet meer mag bedragen dan 50 m2;

c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

d. het parkeren door gebruikers en bezoekers op eigen terrein gewaarborgd is;

e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

10.4.2 Bouwen buiten het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

lid 10.2.2 sub a voor het gedeeltelijk bouwen van een hoofdgebouw buiten het bouwvlak, tot minimaal 2 

m uit de zijdelingse perceelsgrens, onder voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde en ter hoogte van het (geplande) hoofdgebouw grenst aan (openbaar) 

gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare bestemming rust;

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

c. het parkeren door gebruikers en bezoekers op eigen terrein gewaarborgd is;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;

e. de weergegeven aanduidingen in acht worden genomen.

10.4.3 Voorgevelbreedte

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

lid 10.2.2 sub c voor het versmallen van de voorgevel tot minimaal 5,4 m, onder voorwaarden dat de 

bouwkundige situatie daar aanleiding toe geeft en de in lid 10.2.2 sub c voorgeschreven regel onredelijk 

is.

10.4.4 Bouwhoogte overkapping

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

10.2.5 sub b tot een bouwhoogte van maximaal 6 m, indien de stedenbouwkundige situatie ter plaatste 

zich er voor leent.

10.4.5 Mantelzorg

a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

10.2.2 sub a en 10.5.4 voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit als afhankelijke 

woonruimte ten behoeve van mantelzorg, waarbij de volgende regels gelden:

1. er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 

sociale omstandigheden door middel van een onafhankelijke doktersverklaring; 

2. er bestaat tussen de zorggever en de zorgbehoevende een familiaire relatie;

3. totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit van 

de in artikel 10.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm (100 m²) en de woonunit strekt zich 

niet uit tot meer dan één bouwlaag;

4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;

5. de afstand tussen de woonunit en de achterste perceelsgrens bedraagt minimaal 8 m; deze 

afstand kan worden teruggebracht naar 3 m indien de aangrenzende (openbare) grond ter 

hoogte van de geplande woonunit een groen-, natuur-, water-, verkeer of daarmee 

vergelijkbare bestemming heeft;

6. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid; de woonunit moet binnen een straal van 10 

m van het hoofdgebouw worden geplaatst;

7. de woonunit moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;

8. het gestelde in 10.2.3 sub c en f is van overeenkomstige toepassing;
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9. er is en blijft sprake van een een 'afhankelijke woonruimte'; er mag geen nieuwe, 

zelfstandige woning ontstaan; 

b. Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven 

zijn, toestaan dat:

1. in afwijking van het bepaalde in sub a nummer 5 (minimaal 8 of 3 m uit de achterste 

perceelsgrens), een woonunit op de perceelsgrens wordt geplaatst; 

2. de in sub a nummer 3 genoemde oppervlaktenorm (100 m²) wordt overschreden;

c. Als de noodzaak van mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning worden 

teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het bestemmingsplan. Dat 

betekent dat daarna geen sprake meer is van afhankelijke woonruimte en de tijdelijke woonunit is 

verwijderd.

10.5 Specifieke gebruiksregels

10.5.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen

Een als zodanig bestemde woning, inclusief eventueel aanwezige aangebouwde bijbehorende bouwwerken, 

mag mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf of beroep of 

escortbedrijf, onder de voorwaarde dat:

a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin 

primair blijft;

b. niet meer dan 40 % van de totale vloeroppervlakte van de woning, inclusief aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken die voor woondoeleinden mogen worden gebruikt, mag worden gebruikt 

voor het aan huis gebonden bedrijf of beroep. 

c. het medegebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken zodanig beperkt blijft dat de afstand 

tussen de als zodanig gebruikte ruimte en de achterste perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt;

d. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouwverordening van de 

gemeente Doetinchem;

e. degene die het aan huis gebonden bedrijf of beroep uitoefent ook de bewoner van de woning moet 

zijn;

f. slechts bedrijven of beroepen aan huis toelaatbaar zijn, die behoren tot de Lijst van aan huis 

gebonden beroepen en bedrijven zoals deze is opgenomen in bjilage 4; 

g. geen onevenredige verstoring van de voorzieningenstructuur mag plaatsvinden;

h. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens:

1. internetverkoop (internetwinkels);

2. een beperkte verkoop (als ondergeschikte nevenactiviteit) van producten die ter plaatse zijn 

vervaardigd, dan wel direct verband houden met het bedrijf of beroep aan huis;

i. een bedrijf geen winkeluitstraling mag hebben;

j. geen uitstalling van te verkopen artikelen mag plaatsvinden; geen showroom binnen of buiten;

k. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, casu quo niet 

onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken;

l. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, casu quo primair op 

eigen terrein moet worden geparkeerd door gebruiker en bezoekers;

m. alleen onverlichte reclame-uitingen met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m
2
 zijn toegestaan, 

waarvan de langste zijde minder dan 1 m moet bedragen;

n. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht ten behoeve 

van de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf of beroep;

o. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening van het aan 

huis gebonden bedrijf of beroep.

Het gebruik voor een aan huis gebonden bedrijf of beroep of escortbedrijf mag ter plaatse van de 

aanduiding 'bedrijf aan huis' ook plaats vinden in vrijstaande bijbehorende bouwwerken.

10.5.2 Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt ten behoeve van de uitbreiding van de 

woonfunctie, onder voorwaarde dat de afstand tussen dat bouwwerk en de achterste perceelsgrens 

minimaal 8 m bedraagt. De laatstgenoemde afstandsnorm geldt niet voor bouwwerken die binnen het 

bouwvlak liggen.
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10.5.3 Parkeren

In geval van uitbreiding of vervangende nieuwbouw moet worden voldaan aan de parkeernorm in de Nota 

Parkeernomen en Parkeercompensatiefonds (bijlage 3).

10.5.4 Strijdig gebruik

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten 

gebruiken van een gedeelte van een woning, dan wel een bijbehorend bouwwerk (bijgebouw) als 

zelfstandige woning of als afhankelijke woonruimte.

10.6 Afwijken van de gebruiksregels

10.6.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen

Burgemeester en wethouder kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 10.5.1 

sub f voor het toelaten van bedrijven of beroepen aan huis, die naar aard, omvang en hinder gelijk te 

stellen zijn met de in bijlage 4 opgenomen Lijst van aan huis gebonden beroepen en bedrijven.

10.6.2 Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 10.5.2 

voor het gebruik van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk ten behoeve van de uitbreiding van de 

woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m tussen het bouwwerk en de achterste perceelsgrens, onder 

de voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van het (geplande) bijbehorend bouwwerk grenst 

aan (openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 

bestemming rust;

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

10.6.3 Mantelzorg

a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

10.5.4 en toestaan dat een gedeelte van een woning dan wel een al dan niet vrijstaand bijbehorend 

bouwwerk (bijgebouw) wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg, 

waarbij de volgende regels gelden:

1. er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 

sociale omstandigheden door middel van een onafhankelijke doktersverklaring;

2. er bestaat tussen de aanvrager en de zorgbehoevende een familiaire relatie;

3. de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit 

van de in artikel 10.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm;

4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;

5. de afstand tussen het bijbehorende bouwwerk en de achterste perceelsgrens bedraagt 

minimaal 8 m bedraagt; deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m indien de 

aangrenzende grond ter hoogte van de geplande woonruimte een groen-, natuur-, water-, 

verkeer of daarmee vergelijkbare bestemming heeft;

6. er is en blijft sprake van een afhankelijke woonruimte; er mag geen nieuwe zelfstandige 

woning ontstaan;

7. de hoogtenorm voor bijbehorende bouwwerken blijft onverminderd van kracht;

8. afhankelijke woonruimte voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;

b. Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven 

zijn, toestaan dat:

1. de in sub a nummer 5 opgenomen afstandsnorm (8 m tot de achterste perceelsgrens) wordt 

teruggebracht tot 0 m; 

2. de in sub a nummer 3 genoemde oppervlaktenorm (100 m²) wordt overschreden;
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c. Als de noodzaak voor mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning worden 

teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het bestemmingsplan. Dat 

betekent dat daarna geen sprake meer is van afhankelijke woonruimte.

10.6.4 Ander gebruik ontheffingsgebied 1

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied 1' bij 

een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.1 sub a voor het toestaan van ander 

gebruik bij de woning, onder voorwaarden dat:

a. het volgende gebruik is toegestaan:

Nieuweweg 48   detailhandel   

Nieuweweg 52   detailhandel   

Paul Krugerlaan 26a, 28, 28a en 28b   detailhandel of bedrijf   

Ds. van Dijkweg 16   praktijkruimte   

b. als een bedrijf is toegelaten, het bedrijf past in de bedrijvenlijst als opgenomen in bijlage 5 

c. voldaan wordt aan de parkeernorm in bijlage 3 afkomstig uit de de Nota Parkeernormen en 

Parkeercompensatiefonds;

d. de functie uitsluitend op de begane grond en als nevenactiviteit bij de in lid 10.1 sub a genoemde 

bestemming wordt uitgeoefend;

e. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

f. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

10.6.5 Ander gebruik ontheffingsgebied 3

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied 3' bij 

een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.1 sub a voor het toestaan van ander 

gebruik in de vorm van:

• detailhandel,

• dienstverlening,

• kantoren en/of

• horeca van categorie 1,

onder voorwaarden dat:

a. de functie uitsluitend op de begane grond plaats mag vinden;

b. voldaan wordt aan de parkeernorm in bijlage 3 afkomstig uit de de Nota Parkeernormen en 

Parkeercompensatiefonds;

c. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

10.7 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

10.7.1 Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning, bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.

10.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 10.7.1 is niet van toepassing op:

a. werkzaamheden die: 

1. al in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;

2. het normale onderhoud betreffen;

3. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende omgevingsvergunning of aanschrijving 

van burgemeester en wethouders;

b. gebouwen die tengevolge van een calamiteit verloren zijn gegaan;
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c. bouwwerken waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen 

omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.

10.7.3 Beoordelingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 10.7.1 wordt slechts verleend als:

a. de bestaande architectonische, cultuurhistorische en beeldbepalende kwaliteit niet wordt aangetast;

b. op basis van technische en economische overwegingen instandhouding van het bouwwerk 

redelijkerwijs niet verlangd kan worden;

c. als het bevoegd gezag voornemens is om de omgevingsvergunning te verlenen op basis van het 

gestelde in sub a, wordt de gemeentelijke monumentencommissie om advies gevraagd.

10.8 Wijzigingsbevoegdheid

10.8.1 Verschuiven van het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, het bouwvlak van bestaande woningen, inclusief de ter plaatse geldende aanduidingen, 

verschuiven, onder voorwaarden dat:

a. de verschuiving van het bouwvlak ten hoogste 10 m bedraagt ten opzichte van het bestaande 

bouwvlak, waarbij een minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van 3 m in acht genomen 

wordt;

b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden 

aangetast;

c. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;

d. vaststaat dat de bestaande woning wordt gesloopt binnen drie maanden na gereedmelding van de 

nieuwe woning;

e. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd.

10.8.2 Wijziging bouwaanduiding

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, de bouwaanduiding als bedoeld in lid 10.1 sub a wijzigen in een andere in hetzelfde sub 

genoemde bouwaanduiding, onder de voorwaarde dat er in voldoende mate wordt voorzien in 

parkeergelegenheid op eigen terrein. Hiervoor komen in elk geval in aanmerking cultuurhistorisch 

waardevolle gebouwen, waarbij - ter behoud van (de cultuurhistorische waarde van) het pand - een 

verbouwing tot meerdere wooneenheden gewenst of noodzakelijk is.

10.8.3 Wijziging functieaanduiding

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, de functieaanduiding 'cultuurhistorische waarden' verwijderen als uit aanvullend 

cultuurhistorisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van de aanduiding geen sprake (meer) is van 

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing.
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Bijlage 4  Heideslag 2009

 45 

bestemmingsplan 'Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019' 
vastgesteld 















































Bijlage 5  Koksgoedweg bij 1 - 2011

 68 

bestemmingsplan 'Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019' 
vastgesteld 



Plan: Koksgoedweg bij 1 - 2011

Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan

IMRO-idn: NL.IMRO.0222.R50B218A-0004

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, in de vorm van een vrijstaande woning, ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand';

b. tuinen en erven;

c. nutsvoorzieningen;

en daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen

Op de in 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten 

dienste van de bestemming 'Wonen' worden gebouwd.

4.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' gelden de weergegeven maten;

c. bij (vervangende) nieuwbouw van woningen moet de voorgevelbreedte van een woning minimaal 

6 m bedragen;

4.2.3 Bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen inclusief overkappingen)

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen inclusief overkappingen) gelden de 

navolgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag maximaal 

100 m² per woning bedragen, mits niet meer dan 50% van het bouwperceelsgedeelte buiten het 

bouwvlak wordt bebouwd;

b. indien de bouwmogelijkheden voor het hoofdgebouw in het bouwvlak niet volledig zijn benut, 

mogen deze worden gebruikt voor de realisatie van bijbehorende bouwwerken, zonder dat dit ten 

koste gaat van de onder sub a genoemde oppervlaktenorm;

c. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend vanaf 1 m achter (het verlengde van) de voorkant van 

de woning worden gebouwd;

d. bijbehorende bouwwerken mogen tot op de perceelsgrenzen worden gebouwd;

e. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;

indien wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de 

vloer van de eerste verdieping van die woning, vermeerderd met 30 cm;

f. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;

g. in geval van een bijbehorende bouwwerk met een lessenaarsdak waarvan de bouwhoogte meer dan 

3 meter bedraagt, moet de afstand, van de zijde waar de bouwhoogte wordt gemeten, tot de 

perceelsgrens minimaal de breedte van het bijbehorende bouwwerk bedragen.

4.2.4 Bijbehorende bouwwerken (erkers en toegangspartijen)

In afwijking van het bepaalde in 4.2.3 sub c mogen bijbehorende bouwwerken in de vorm van erkers en 

toegangspartijen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet hoger 

mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van de woning, 

vermeerderd met 30 cm;

b. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag bedragen;

c. de diepte maximaal 1,50 m mag bedragen.

4.2.5 Bouwwerken geen gebouwen zijnde (overkappingen)
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In afwijking van het bepaalde in 4.2.3 sub c mogen bijbehorende bouwwerken in de vorm van 

overkappingen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:

a. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen, uitgezonderd:

1. indien wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de bovenkant 

van de vloer van de eerste verdieping van die woning, vermeerderd met 30 cm; 

2. indien wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt als maximum de goothoogte 

van dat bouwwerk;

b. de bouwhoogte maximaal 3,5 m mag bedragen, uitgezonderd:

1. indien wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt een bouwhoogte die 50 cm 

hoger is dan de goothoogte van dat bijbehorend bouwwerk;

c. de overkapping maximaal aan drie zijnden gesloten is met wanden van een bestaand gebouw of 

een bestaand ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding;

d. in artikel 4.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm (100 m2) en bebouwingspercentage (50%) 

onverminderd van kracht blijven.

4.2.6 Bouwwerken geen gebouwen zijnde (overige bouwwerken)

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

a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde onder sub a, mag de bouwhoogte van

1. tuinmeubilaier maximaal 3,5 m bedragen;

2. speeltoestellen, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m 

bedragen;

3. antennes maximaal 15 m bedragen.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in 4.2, op gronden met de 

bestemming 'Wonen' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;

b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;

c. de afmetingen van bouwwerken;

d. het aantal en de situering van bouwwerken;

e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze aan een doelmatig gebruik van gronden 

en bouwwerken in de weg staan. 

4.4 Afwijken van de bouwregels

4.4.1 Voorgevelbreedte

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.2 

sub c voor het versmallen van de voorgevelbreedte tot minimaal 5,4 m, onder voorwaarden dat de 

bouwkundige situatie daar aanleiding toe geeft en de in 4.2.2sub c voorgeschreven regel onredelijk is.

4.4.2 Bouwhoogte bijbehorend bouwwerk (overkapping)

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.5 

sub b tot een bouwhoogte van maximaal 6 m, indien de stedenbouwkundige situatie ter plaatste zich er 

voor leent.

4.4.3 Mantelzorg

a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

4.2.2 sub a en 4.5.3 voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit als afhankelijke woonruimte ten 

behoeve van mantelzorg, waarbij de volgende regels gelden:

1. er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 

sociale omstandigheden door middel van een onafhankelijke doktersverklaring;

2. er bestaat tussen de zorggever en de zorgbehoevende een familiaire relatie;
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3. de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit 

van de in artikel 4.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm (100 m2) en de woonunit strekt zich 

niet uit tot meer dan één bouwlaag;

4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;

5. de afstand tussen de woonunit en de achterste perceelsgrens bedraagt minimaal 8 m;

deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m indien de aangrenzende (openbare) grond 

ter hoogte van de geplande woonunit een groen-, natuur-, water-, verkeer- of daarmee 

vergelijkbare bestemming heeft;

6. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid; de woonunit moet binnen een straal van 10 

m van het hoofdgebouw worden geplaatst;

7. de woonunit moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;

8. het gestelde in 4.2.3 sub c en f is van overeenkomstige toepassing;

9. er is en blijft sprake van een 'afhankelijke woonruimte'; er mag geen nieuwe, zelfstandige 

woning ontstaan;

b. Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven 

zijn, toestaan dat:

1. in afwijking van het bepaalde in sub a5 (minimaal 8 of 3 m uit de achterste perceelsgrens), 

een woonunit op de perceelsgrens wordt geplaatst;

2. de in sub a3 genoemde oppervlaktenorm (100 m2) wordt overschreden;

c. Als de noodzaak van mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning worden 

teruggebracht in oude staat, dan wel in overenstemming met het bestemmingsplan. Dit betekent 

dat daarna geen sprake meer is van afhankelijke woonruimte en de tijdelijke woonunit is 

verwijderd.

4.5 Specifieke gebruiksregels

4.5.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen

Een als zodanig bestemde woning, inclusief eventueel aanwezige aangebouwde bijbehorende bouwwerken, 

mag mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf of beroep, onder de 

voorwaarde dat:

a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin 

primair blijft;

b. niet meer dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de woning, inclusief aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken die voor woondoeleinden mogen worden gebruikt, mag worden gebruikt 

voor het aan huis gebonden bedrijf of beroep. 

c. het medegebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken beperkt blijft zodanig dat de afstand 

tussen de als zodanig gebruikte ruimte en de achterste perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt;

d. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouwverordening van de 

gemeente Doetinchem;

e. degene die het aan huis gebonden bedrijf of beroep uitoefent ook de bewoner van de woning moet 

zijn;

f. slechts bedrijven of beroepen aan huis toelaatbaar zijn, die behoren tot de Lijst van aan huis 

gebonden beroepen en bedrijven zoals deze is opgenomen in bijlage 1;

g. geen onevenredige verstoring van de voorzieningenstructuur mag plaatsvinden;

h. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop (als ondergeschikte 

nevenactiviteit) van producten die ter plaatse zijn vervaardigd, dan wel direct verband houden met 

het bedrijf of beroep aan huis;

i. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, casu quo niet 

onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken;

j. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, casu quo primair op 

eigen terrein moet worden geparkeerd door gebruiker en bezoekers;

k. alleen onverlichte reclame-uitingen zijn toegestaan;

l. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht ten behoeve 

van de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf of beroep;

m. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening van het aan 

huis gebonden bedrijf of beroep.
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4.5.2 Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken (aangebouwde bijgebouwen)

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt ten behoeve van de uitbreiding van de 

woonfunctie, onder voorwaarde dat de afstand tussen dat bouwwerk en de achterste perceelsgrens 

minimaal 8 m bedraagt. De laatstgenoemde afstandsnorm geldt niet voor bouwwerken die binnen het 

bouwvlak liggen.

4.5.3 Strijdig gebruik

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten 

gebruiken van een gedeelte van een woning, dan wel een bijbehorend bouwwerk (bijgebouw) als 

zelfstandige woning of als afhankelijke woonruimte.

4.6 Afwijken van de gebruiksregels

4.6.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen

Burgemeester en wethouder kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.5.1 sub 

f voor het toelaten van bedrijven of beroepen aan huis, die naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen 

zijn met de in bijlage 1 opgenomen Lijst van aan huis gebonden beroepen en bedrijven.

4.6.2 Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken (aangebouwde bijgebouwen)

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.5.2 

voor het gebruik van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk ten behoeve van de uitbreiding van de 

woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m tussen het bouwwerk en de achterste perceelsgrens, onder 

de voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van het (geplande) bijbehorend bouwwerk grenst 

aan (openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 

bestemming rust;

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

4.6.3 Mantelzorg

a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

4.5.3 en toestaan dat een gedeelte van een woning dan wel een al dan niet vrijstaand bijbehorend 

bouwwerk (bijgebouw) wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg, 

waarbij de volgende regels gelden:

1. er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 

sociale omstandigheden door middel van een onafhankelijke doktersverklaring;

2. er bestaat tussen de aanvrager en de zorgbehoevende een familiaire relatie;

3. de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit 

van de in artikel 4.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm;

4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;

5. de afstand tussen het bijbehorende bouwwerk en de achterste perceelsgrens bedraagt 

minimaal 8 m bedraagt; deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m indien de 

aangrenzende grond ter hoogte van de geplande woonruimte een groen-, natuur-, water-, 

verkeer of daarmee vergelijkbare bestemming heeft;

6. er is en blijft sprake van een afhankelijke woonruimte; er mag geen nieuwe zelfstandige 

woning ontstaan;

7. de hoogtenorm voor bijbehorende bouwwerken blijft onverminderd van kracht;

8. afhankelijke woonruimte voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;

b. Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven 

zijn, toestaan dat:

1. de in sub a5 opgenomen afstandsnorm (8 m tot de achterste perceelsgrens) wordt 

teruggebracht tot 0 m; 

2. de in sub a3 genoemde oppervlaktenorm (100 m²) wordt overschreden;
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c. Als de noodzaak voor mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning worden 

teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het bestemmingsplan. Dat 

betekent dat daarna geen sprake meer is van afhankelijke woonruimte.
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Bijlage 6  Langerak 2008

 74 

bestemmingsplan 'Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019' 
vastgesteld 
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 ARTIKEL 10 WONEN W 
 

1. Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor Wonen W aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen in de volgende 3 bebouwingsklassen: 

− de gronden op de plankaart aangewezen voor de bebouwingsklasse Wonen 

W(aeg) bestemd voor aaneengebouwde woningen; 

− de gronden op de plankaart aangewezen voor de bebouwingsklasse Wonen 

W(tae) bestemd voor twee-aaneengebouwde woningen; 

− de gronden op de plankaart aangewezen voor de bebouwingsklasse Wonen 

W(vrij) bestemd voor vrijstaande woningen; 

b. een bedrijf in milieucategorie 1 zoals vermeld in bijlage I Staat van 

Bedrijfsactiviteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “(b)”; 

c. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “(dh)” op de plankaart; 

met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en 

voorzieningen. 

 

2. Bouwregels 

A. Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming Wonen W worden gebouwd, met dien verstande dat de op de plankaart 

aangegeven aanduidingen in acht genomen moeten worden en de  in sub B vermelde 

regels gelden. 

 

B. Voor het bouwen op de gronden met de bestemming Wonen W in de bovengenoemde 

bebouwingsklassen gelden de navolgende regels: 

  

voor hoofdgebouwen:  

1. het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden geplaatst; 

2. de maximale goothoogte en/of de maximale bouwhoogte voor de bebouwingsklassen 

zijn middels een maatvoeringsymbool op de plankaart aangegeven; 

3. bij (vervangende) nieuwbouw bedraagt de minimale voorgevelbreedte van een woning 

bij vrijstaande, dubbele en rijwoningen 6 m; 
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voor bijgebouwen: 

4. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen mag maximaal 100 m² per woning 

bedragen, mits de bebouwde oppervlakte van het bouwperceelsgedeelte achter de van 

de weg afgekeerde bouwgrens en het verlengde ervan niet meer bedraagt dan 50 %; 

5. indien de bouwmogelijkheden voor het hoofdgebouw in het bouwvlak niet volledig zijn 

benut, mag deze worden gebruikt voor de realisatie van bijgebouwen zonder dat dit ten 

koste gaat van de in lid 4 genoemde oppervlaktenorm; 

6. een bijgebouw mag uitsluitend vanaf 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van 

de woning worden gebouwd; 

7. de goothoogte van een bijgebouw, mag maximaal 3 m bedragen; indien wordt 

aangebouwd aan een woning geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de 

vloer van de eerste verdieping van die woning, vermeerderd met 0,30 m;  

8. de hoogte van een bijgebouw mag maximaal 6 m bedragen; 

 

voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 

9. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 m 

bedragen, met uitzondering van een overkapping mits deze aan maximaal 1 zijde 

gesloten is met 1 wand en voldoet aan de voorwaarden, genoemd in lid 4.c.2 onder a, b 

en d;  

10. in afwijking van het bepaalde onder lid 2.B.9, mag de bouwhoogte van antennes, 

(tuin)verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 5 m bedragen. 

 

3. Nadere eisen 

a. Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, 

nadere eisen stellen met betrekking tot: 

1. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken; 

2. de bouw- en goothoogte van bouwwerken; 

3. de breedte van bouwwerken; 

4. de oriëntering van bouwwerken; 

5. de wijze van afdekking van bouwwerken; 

6. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het eigen terrein. 

b. De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en 

gronden aantasten.  

 

4. Ontheffing van de bouwregels 

a. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

lid 2.B.1 voor het bouwen van een hoofdgebouw buiten het bouwvlak, tot minimaal 2 

m uit de zijdelingse perceelsgrens, onder voorwaarden dat: 
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1. het bouwperceel aan die zijde en ter hoogte van het hoofdgebouw grenst aan 

(openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee 

vergelijkbare bestemming rust;  

2. de ontheffing stedenbouwkundig aanvaardbaar is; 

3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet 

onevenredig mogen worden aangetast; 

4. de weergegeven aanduidingen in acht genomen moeten worden; 

5. het hoofdgebouw de totale oppervlakte van het bouwvlak zoals is weergegeven 

niet mag overschrijden. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

lid 2.B.4 voor het versmallen van de voorgevelbreedte tot maximaal 5,4 m, onder 

voorwaarden dat de bouwkundige situatie daar aanleiding toe geeft en de in lid 2.B.4 

voorgeschreven regel onredelijk is. 

c. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

lid 2.B.5 voor het eenmalig overschrijden van de oppervlaktenorm voor de bouw van 

een overkapping, onder voorwaarden dat: 

1. de oppervlakte van een overkapping maximaal 20 m² mag bedragen; 

2. de bouwhoogte van een overkapping maximaal 3 m mag bedragen, mits de 

bouwhoogte niet hoger is dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw; 

3. een overkapping aan maximaal drie zijden gesloten mag zijn met wanden van 

bestaande bouwwerken, niet zijnde eigen, tot de constructie van de overkapping 

behorende wanden; 

4. het bouwperceelsgedeelte achter (het verlengde van) de van de weg af gekeerde 

bouwgrens voor niet meer dan 50% wordt bebouwd. 

 

5. Specifieke gebruiksvoorschriften 

a. Onverminderd het bepaalde in de Algemene gebruiksregels is het verboden de 

bouwwerken te gebruiken in strijd met de bestemming. 

b. Een als zodanig bestemde woning, inclusief de eventueel aanwezige aangebouwde 

bijgebouwen, mag mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis 

gebonden beroep of bedrijf onder voorwaarde dat: 

1. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke 

en visuele zin primair blijft; 

2. niet meer dan 50 m² mag worden gebruikt ten dienste van het aan huis gebonden 

bedrijf of beroep; in geval van een zogenaamd vrij beroep geldt geen 

oppervlaktenorm en mag maximaal 40% worden benut van de totale 

vloeroppervlakte van de woning inclusief aangebouwde bijgebouwen, die voor 

woondoeleinden mogen worden gebruikt; 
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3. het medegebruik van de aangebouwde bijgebouwen beperkt blijft tot maximaal 3 

m achter de van de weg af gekeerde bouwgrens en de afstand tussen de als 

zodanig gebruikte ruimte en de achterste perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt; 

4. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouw-

verordening van de gemeente Doetinchem; 

5. degene die het aan huis gebonden beroep of bedrijf uitoefent ook de bewoner van 

de woning moet zijn; 

6. slechts beroepen of bedrijven aan huis toelaatbaar zijn, die behoren tot de 

categorieën 1 en 2 van de als bijlage I bijgevoegde “Staat van Bedrijfsactiviteiten 

bij Wonen”, dan wel bedrijven of beroepen aan huis die naar aard omvang en 

hinder gelijk te stellen zijn met de in deze categorieën genoemde bedrijven en 

beroepen; 

7. geen onevenredige verstoring van de voorzieningenstructuur mag plaatsvinden; 

8. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop -als 

ondergeschikte nevenactiviteit- van producten die ter plaatse zijn vervaardigd, 

dan wel direct verband houden met het aan huis gebonden beroep of bedrijf; 

9. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, 

casu quo niet onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken; 

10. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, casu 

quo primair op eigen terrein moet worden geparkeerd door gebruiker en 

bezoekers; 

11. alleen onverlichte reclame-uitingen met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m zijn 

toegestaan, waarvan de langste zijde minder dan 1 m moet bedragen; 

12. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de 

openlucht ten behoeve van de uitoefening van het aan huis gebonden beroep of 

bedrijf; 

13. vrijstaande bijgebouwen niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening van een 

aan huis gebonden beroep of bedrijf. 

c. Aan de woning aangebouwde bijgebouwen mogen tot maximaal 3 m van de van de 

weg afgekeerde bouwgrens worden gebruikt ten behoeve van de uitbreiding van de 

woonfunctie, onder voorwaarde dat de afstand tussen een aangebouwd bijgebouw en 

de achterste perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt. 

d. Het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning is verboden.  
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6. Ontheffing van de specifieke gebruiksvoorschriften 

a. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 5.d 

voor het gebruik van een aangebouwd bijgebouw ten behoeve van de uitbreiding van 

de woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m tussen het aangebouwde bijgebouw 

en de van de weg afgekeerde perceelsgrens, onder voorwaarden dat: 

1. het bouwperceel aan de achterzijde grenst aan openbaar gebied waarop een 

groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare bestemming rust; 

2. de ontheffing ruimtelijk aanvaardbaar moet zijn; 

3. de gebruiksmogelijkheden van de aan de achterste perceelsgrens aangrenzende 

gronden zoals genoemd onder sub a niet onevenredig aangetast mogen worden. 

 

7. Aanlegvergunning 

 Algemeen 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning ter plaatse van de 

gebiedsaanduiding ‘archeologische waarden’ de navolgende werken en werk-

zaamheden uit te voeren of uit te doen voeren: 

1. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanleggen en/of het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

2. het aanleggen en/of het vellen of rooien van beplantingen; 

3. het aanleggen en/of het dempen van watergangen, sloten en andere 

waterpartijen; 

4. het verlagen van en/of het graven in de bodem en het afgraven, ophogen en/of 

egaliseren van gronden; 

5. het verlagen van het (grond)waterpeil; 

6. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de 

bodem; 

7. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecom-

municatieleidingen en/of de daarmee verband houdende constructies, installaties 

en apparatuur. 

Uitzonderingen 

b. Geen aanlegvergunning is vereist indien: 

1. de werken en werkzaamheden het normale onderhoud betreffen, met inbegrip 

van onderhoudswerkzaamheden en vervangingswerkzaamheden van 

verhardingen, beplantingen en (tracés van) kabels en leidingen; 
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2. de werken c.q. werkzaamheden beperkt blijven tot een gebied met een oppervlak 

van maximaal 100 m2 of in geval het oppervlak meer dan 100 m2 bedraagt de 

diepte van werken en werkzaamheden niet dieper reikt dan 0,30 m onder het 

bestaande maaiveld; 

3. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat eventueel aanwezige 

archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden aangetast; 

4. het werken en werkzaamheden betreft die: 

a. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan; 

b. archeologisch onderzoek betreffen; 

c. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende 

aanlegvergunning, kapvergunning of ontgrondingvergunning. 

Voorwaarden 

c. Alvorens te beslissen op een verzoek om aanlegvergunning winnen 

burgemeester en wethouders advies in bij de afdeling van de gemeente 

Doetinchem die verantwoordelijk is voor het archeologisch beleid omtrent de 

vraag of het verlenen van de aanlegvergunning tot aantasting van archeologische 

waarden leidt, en welke voorwaarden aan de vergunning moeten worden gesteld. 

 

7. Wijzigingsbevoegdheid 

a.   Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gronden ter plaatse van de aanduiding 

wijzigingsbevoegdheid wijzigen ten behoeve van een ander bebouwingsklasse, onder 

voorwaarde dat: 

1. de bouw- en gebruiksregels van de bestemming Wonen van overeenkomstige 

toepassing blijven, met uitzondering van het bepaalde onder 9.2.B.1; 

2. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is; 

3. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan moet zijn gewaarborgd. 
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bestemmingsplan 'Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019' 
vastgesteld 
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Artikel 6 Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, in de vorm van:

1. vrijstaande woning, ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand';

2. twee-onder-een-kap woning, ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen';

b. tuinen en erven;

c. nutsvoorzieningen;

en daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Algemeen

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, 

ten dienste van de bestemming 'Wonen' worden gebouwd.

6.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' gelden de weergegeven maten;

c. bij (vervangende) nieuwbouw van woningen moet de voorgevelbreedte van een woning minimaal 

6 m bedragen.

6.2.3 Bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen inclusief overkappingen)

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen inclusief overkappingen) gelden de 

navolgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag maximaal 

100 m² per woning bedragen, mits niet meer dan 50% van het bouwperceelsgedeelte buiten het 

bouwvlak wordt bebouwd;

b. indien de bouwmogelijkheden voor het hoofdgebouw in het bouwvlak niet volledig zijn benut, 

mogen deze worden gebruikt voor de realisatie van bijbehorende bouwwerken, zonder dat dit ten 

koste gaat van de onder sub a genoemde oppervlaktenorm;

c. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend vanaf 1 m achter (het verlengde van) de voorkant van 

de woning worden gebouwd;

d. in afwijking van het bepaalde in sub c mogen bijgebouwen buiten het bouwvlak ook vóór (het 

verlengde van) de voorgevel van de woning of op minder dan 1 m achter (het verlengde van) de 

voorgevel van de woning worden gebuowd, voor zover voorzien van de bestemming 'Wonen';

e. bijbehorende bouwwerken mogen tot op de perceelsgrenzen worden gebouwd;

f. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; indien wordt aangebouwd aan een woning, geldt als 

maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die woning, 

vermeerderd met 30 cm;

g. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;

h. in geval van een bijbehorende bouwwerk met een lessenaarsdak waarvan de bouwhoogte meer dan 

3 m bedraagt, moet de afstand, van de zijde waar de bouwhoogte wordt gemeten, tot de 

perceelsgrens minimaal de breedte van het bijbehorende bouwwerk bedragen.

6.2.4 Bijbehorende bouwwerken (erkers en toegangspartijen)

In afwijking van het bepaalde in 6.2.3 sub c mogen bijbehorende bouwwerken in de vorm van erkers en 

toegangspartijen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet hoger 

mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van de woning, 

vermeerderd met 30 cm;
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b. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag bedragen;

c. de diepte maximaal 1,50 m mag bedragen.

6.2.5 Bijbehorend bouwwerk, geen gebouw zijnde (overkapping)

In afwijking van het bepaalde in 6.2.3 sub c mogen bijbehorende bouwwerken in de vorm van 

overkappingen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:

a. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen, uitgezonderd:

1. indien wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de bovenkant 

van de eerste verdiepingsvloer van die woning, vermeerderd met 30 cm; 

2. indien wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt als maximum de goothoogte 

van dat bouwwerk;

b. de bouwhoogte maximaal 3,5 m mag bedragen, uitgezonderd:

1. indien wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt een bouwhoogte die 

maximaal 50 cm hoger is dan de goothoogte van dat bijbehorend bouwwerk.

c. de overkapping maximaal aan drie zijden gesloten is met wanden van een bestaand gebouw of een 

bestaand ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding;

d. de in artikel 6.2.3 sub a opgenomen oppervlaktenorm (100 m2) en bebouwingspercentage (50%) 

onverminderd van kracht blijven.

6.2.6 Bouwwerken geen gebouwen zijnde (overige bouwwerken)

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

a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van

1. speeltoestellen maximaal 3,5 m bedragen;

2. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen;

3. antennes maximaal 15 m bedragen;

6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 6.2, op gronden met de 

bestemming 'Wonen' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;

b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;

c. de afmetingen van bouwwerken;

d. het aantal en de situering van bouwwerken;

e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van gronden en 

bouwwerken in de weg staan. 

6.4 Afwijken van de bouwregels

6.4.1 Bouwen buiten het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.2 

sub a voor het gedeeltelijk bouwen van een hoofdgebouw buiten het bouwvlak, tot minimaal 2 m uit de 

zijdelingse perceelsgrens, onder voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde en ter hoogte van het (geplande) hoofdgebouw grenst aan (openbaar) 

gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare bestemming rust;

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

c. het parkeren door gebruikers en bezoekers op eigen terrein gewaarborgd is;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;

e. de weergegeven aanduidingen in acht worden genomen.

6.4.2 Voorgevelbreedte
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Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.2 

sub c voor het versmallen van de voorgevel tot minimaal 5,4 m, onder voorwaarden dat de bouwkundige 

situatie daar aanleiding toe geeft en de in lid 6.2.2 sub c voorgeschreven regel onredelijk is.

6.4.3 Bouwhoogte bijbehorend bouwwerk (overkapping)

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.5 

sub b tot een bouwhoogte van maximaal 6 m, indien de stedenbouwkundige situatie ter plaatste zich er 

voor leent.

6.4.4 Mantelzorg

a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

6.2.2 sub a en 6.5.3 voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit als afhankelijke 

woonruimte ten behoeve van mantelzorg, waarbij de volgende regels gelden:

1. er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 

sociale omstandigheden door middel van een onafhankelijke doktersverklaring; 

2. er bestaat tussen de zorggever en de zorgbehoevende een familiair relatie;

3. totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit van 

de in artikel 6.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm (100 m²) en de woonunit strekt zich 

niet uit tot meer dan één bouwlaag;

4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;

5. de afstand tussen de woonunit en de achterste perceelsgrens bedraagt minimaal 8 m; deze 

afstand kan worden teruggebracht naar 3 m indien de aangrenzende (openbare) grond ter 

hoogte van de geplande woonunit een groen-, natuur-, water-, verkeer of daarmee 

vergelijkbare bestemming heeft;

6. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid; de woonunit moet binnen een straal van 10 

m van het hoofdgebouw worden geplaatst;

7. de woonunit moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;

8. het gestelde in 6.2.3 sub c en g is van overeenkomstige toepassing;

9. er is en blijft sprake van een een 'afhankelijke woonruimte'; er mag geen nieuwe, 

zelfstandige woning ontstaan; 

b. Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven 

zijn, toestaan dat:

1. een woonunit, in afwijking van het bepaalde in sub a5, op de perceelsgrens wordt geplaatst; 

2. de in sub a3 genoemde oppervlaktenorm (100 m²) wordt overschreden;

c. Als de noozaak van mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning worden 

teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het bestemmingsplan. Dat 

betekent dat daarna geen sprake meer is van afhankelijke woonruimte en de tijdelijke woonunit is 

verwijderd.

6.5 Specifieke gebruiksregels

6.5.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen

Een als zodanig bestemde woning, inclusief eventueel aanwezige aangebouwde bijbehorende bouwwerken, 

mag mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf of beroep, onder de 

voorwaarde dat:

a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin 

primair blijft;

b. niet meer dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de woning, inclusief aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken die voor woondoeleinden mogen worden gebruikt, mag worden gebruikt 

voor het aan huis gebonden bedrijf of beroep. 

c. het medegebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken zodanig beperkt blijft dat de afstand 

tussen de als zodanig gebruikte ruimte en de achterste perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt;

d. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouwverordening van de 

gemeente Doetinchem;
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e. degene die het aan huis gebonden bedrijf of beroep uitoefent ook de bewoner van de woning moet 

zijn;

f. slechts bedrijven of beroepen aan huis toelaatbaar zijn, die behoren tot de Lijst van aan huis 

gebonden beroepen en bedrijven zoals deze is opgenomen in bijlage 1; 

g. geen onevenredige verstoring van de voorzieningenstructuur mag plaatsvinden;

h. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop (als ondergeschikte 

nevenactiviteit) van producten die ter plaatse zijn vervaardigd, dan wel direct verband houden met 

het bedrijf of beroep aan huis;

i. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, casu quo niet 

onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken;

j. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, casu quo primair op 

eigen terrein moet worden geparkeerd door gebruiker en bezoekers;

k. alleen onverlichte reclame-uitingen zijn toegestaan;

l. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht ten behoeve 

van de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf of beroep;

m. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening van het aan 

huis gebonden bedrijf of beroep.

6.5.2 Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken (aangebouwde bijgebouwen)

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt ten behoeve van de uitbreiding van de 

woonfunctie, onder voorwaarde dat de afstand tussen het bouwwerk en de achterste perceelsgrens 

minimaal 8 m bedraagt. De laatstgenoemde afstandsnorm geldt niet voor bouwwerken die binnen het 

bouwvlak liggen.

6.5.3 Strijdig gebruik

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten 

gebruiken van een gedeelte van een woning, dan wel een bijbehorend bouwwerk (bijgebouw) als 

zelfstandige woning of als afhankelijke woonruimte.

6.6 Afwijken van de gebruiksregels

6.6.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen

Burgemeester en wethouder kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.5.1 sub 

f voor het toelaten van bedrijven of beroepen aan huis, die naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen 

zijn met de in bijlage 1 opgenomen Lijst van aan huis gebonden beroepen en bedrijven.

6.6.2 Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken (aangebouwde bijgebouwen)

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.5.2 

voor het gebruik van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk ten behoeve van de uitbreiding van de 

woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m tussen het bouwwerk en de achterste perceelsgrens, onder 

de voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van het (geplande) bijbehorend bouwwerk grenst 

aan (openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 

bestemming rust;

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

6.6.3 Mantelzorg

a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

6.5.3 en toestaan dat een gedeelte van een woning dan wel een al dan niet vrijstaand bijbehorend 

bouwwerk (bijgebouw) wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg, 

mits:

1. er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 

sociale omstandigheden door middel van een onafhankelijke doktersverklaring;

2. er bestaat tussen de aanvrager en de zorgbehoevende een familiaire relatie;
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3. de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit 

van de in artikel 6.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm;

4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;

5. de afstand tussen het bijbehorende bouwwerk en de achterste perceelsgrens bedraagt 

minimaal 8 m bedraagt; deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m indien de 

aangrenzende grond ter hoogte van de geplande woonruimte een groen-, natuur-, water-, 

verkeer of daarmee vergelijkbare bestemming heeft;

6. er is en blijft sprake van een afhankelijke woonruimte; er mag geen nieuwe zelfstandige 

woning ontstaan;

7. de hoogtenorm voor bijbehorende bouwwerken blijft onverminderd van kracht;

8. afhankelijke woonruimte voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;

b. Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven 

zijn, toestaan dat:

1. de in sub a5 opgenomen afstandsnorm (8 m tot de achterste perceelsgrens) wordt 

teruggebracht tot 0 m; 

2. de in sub a3 genoemde oppervlaktenorm (100 m²) wordt overschreden;

c. Als de noodzaak voor mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning wrden 

teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het bestemmingsplan. Dat 

betekent dat daarna geen sprake meer is van afhankelijke woonruimte.

6.7 Wijzigingsbevoegdheid

6.7.1 Verschuiven van het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, het bouwvlak van bestaande woningen, inclusief de ter plaatse geldende aanduidingen, 

verschuiven, onder voorwaarden dat:

a. de verschuiving van het bouwvlak ten hoogste 10 m bedraagt ten opzichte van het bestaande 

bouwvlak, waarbij een minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van 4 m in acht genomen 

wordt;

b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden 

aangetast;

c. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;

d. vaststaat dat de bestaande woning wordt gesloopt binnen drie maanden na gereedmelding van de 

nieuwe woning;

e. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd.

6.7.2 Wijziging bouwaanduiding

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, de bouwaanduiding als bedoeld in lid 6.1 sub a wijzigen in een andere in hetzelfde sub 

genoemde bouwaanduiding, onder de voorwaarde dat er in voldoende mate wordt voorzien in 

parkeergelegenheid op eigen terrein.
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Plan: Motketel 2011

Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan

IMRO-idn: NL.IMRO.0222.R50B220A-0004

Artikel 7 Woongebied

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, in de vorm van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen en aaneengebouwde 

woningen;

b. tuinen en erven;

c. waterlopen, waterberging en waterinfiltratievoorzieningen;

d. groenvoorzieningen;

e. nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

7.2 Bouwregels

7.2.1 Algemeen

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

ten dienste van de bestemming Woongebied worden gebouwd.

7.2.2 Hoofdgebouw

Voor het bouwen van hoofdgebouwen op gronden met de bestemming Woongebied gelden de navolgende 

regels:

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en 'minimale-maximale 

dakhelling (graden)' gelden de weergegeven maten;

voor vrijstaande woningen:

b. het hoofdgebouw dient met de voorgevel op minimaal 3 m achter de voorste perceelsgrens te 

worden geplaatst, waarbij de voorgevel minimaal 0,5 m moet verspringen ten opzichte van de 

naastgelegen woning indien deze reeds vergund is;

c. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen moet minimaal 3 m bedragen;

d. de diepte van het hoofdgebouw mag maximaal 15 m bedragen;

voor twee-onder-een-kap woningen:

e. het hoofdgebouw dient met de voorgevel op minimaal 3 m achter de voorste perceelsgrens te 

worden geplaatst, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

1. de voorgevel moet minimaal 0,5 m verspringen ten opzichte van de voorgevel van de 

naastgelegen woning, niet zijnde de andere helft van de twee-onder-een-kap woning, indien 

deze reeds vergund is

2. de situering van de voorgevel van de eerst vergunde twee-onder-een-kap woning is bepalend 

voor de situering van de voorgevel van de andere helft van de twee-onder-een-kap woning;

f. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens aan de niet aangebouwde zijde 

moet minimaal 3 m bedragen;

g. de diepte van het hoofdgebouw mag maximaal 15 m bedragen; 

voor aaneengebouwde woningen:

h. het hoofdgebouw dient met de voorgevel op minimaal 3m achter de voorste perceelsgrens te 

worden geplaatst, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

1. de voorgevel moet minimaal 0,5 m verspringen ten opzichte van de voorgevel van de 

naastgelegen woning, niet zijnde de overige aaneen te bouwen woningen in dezelfde rij, en 

deze reeds vergund is;

2. de situering van de voorgevel van de eerst vergunde aaneengebouwde woning is bepalend 

voor de situering van de voorgevel van de overig aaneen te bouwen woningen in dezelfde rij;

i. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens aan de niet aangebouwde zijde 

moet minimaal 3 m bedragen;

j. de diepte van het hoofdgebouw mag maximaal 13 m bedragen.
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7.2.3 Bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen inclusief overkappingen)

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen inclusief overkappingen) op gronden met 

de bestemming Woongebied gelden de navolgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte op het bouwperceel mag, inclusief bijbehorend bouwwerk geen 

gebouw zijnde, maximaal 100 m² per woning bedragen, mits niet meer dan 50% van het 

bouwperceelsgedeelte minus de oppervlakte van het hoofdgebouw wordt bebouwd;

b. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend vanaf 1 m achter (het verlengde van) de voorkant van 

de woning worden gebouwd;

c. bijbehorende bouwwerken mogen tot op de perceelsgrenzen worden gebouwd;

d. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; indien wordt aangebouwd aan de woning, geldt de 

hoogte van de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van die woning, vermeerderd met 

30 cm;

e. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;

f. in geval van een bijbehorend bouwwerk met een lessenaarsdak waarvan de bouwhoogte meer dan 

3 m bedraagt, moet de afstand, van de zijde waar de bouwhoogte wordt gemeten, tot de 

perceelsgrens minimaal de breedte van het bijbehorende bouwwerk bedragen; 

g. aan het hoofdgebouw mogen aan de voorgevel worden gebouwd bijbehorende bouwwerken, onder 

voorwaarden dat:

1. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet 

hoger mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping 

van de woning, vermeerderd met 0,30 m;

2. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag bedragen;

3. de diepte maximaal 1,5 m mag bedragen.

7.2.4 Bijbehorende bouwwerken (erkers en toegangspartijen)

In afwijking van het bepaalde in 7.2.3 sub c mogen bijbehorende bouwwerken in de vorm van erkers en 

toegangspartijen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet hoger 

mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van de woning, 

vermeerderd met 30 cm;

b. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag bedragen;

c. de diepte maximaal 1,50 m mag bedragen.

7.2.5 Bouwwerken, geen gebouw zijnde (overkapping)

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de navolgende regels:

a. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen, uitgezonderd:

1. indien wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de bovenkant 

van de vloer van de eerste verdieping van die woning, vermeerderd met 0,30 m; 

2. indien wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt de goothoogte van dat 

bouwwerk.

b. de bouwhoogte van maximaal 3,5 m bedragen, uitgezonderd:

1. indien wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt een bouwhoogte die 50 cm 

hoger is dan de goothoogte van dat bijbehorend bouwwerk.

2. de oppervlakte van het bijbehorend bouwwerk, geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen 

dan 30 m2 en maakt onderdeel uit van de in artikel 7.2.3 sub a genoemde maximaal 

toegestane oppervlaktemaat.

7.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde (overige bouwwerken)

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde op gronden met de bestemming Woongebied 

gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de voorkant van de woning maximaal 3 m 

bedragen; indien geplaatst vóór (het verlengde van) de voorkant van de woning mag de 

bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van
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1. speeltoestellen, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken achter (het 

verlengde van) de voorkant van de woning maximaal 6 m bedragen, indien geplaatst vóór 

(het verlengde van) de voorkant van de woning mag de bouwhoogte maximaal 3 m 

bedragen;

2. antennes achter (het verlengde van) de voorkant van de woning maximaal 15 m bedragen, 

indien geplaatst vóór (het verlengde van) de voorkant van de woning mag de bouwhoogte 

maximaal 6 m bedragen;

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 7.2, op gronden met de 

bestemming Woongebied nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. de situering van het hoofdgebouw op de kavel;

b. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;

c. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;

d. de afmetingen van bouwwerken;

e. het aantal en de situering van bouwwerken;

f. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van gronden en 

bouwwerken in de weg staan. 

7.4 Afwijken van de bouwregels

7.4.1 Bouwhoogte bijbehorend bouwwerk (overkapping)

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.5 

sub b tot een bouwhoogte van maximaal 6 m, indien de stedenbouwkundige situatie ter plaatste zich er 

voor leent.

7.4.2 Mantelzorg

a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

7.2.2 en toestaan dat een gedeelte van een woning dan wel een al dan niet vrijstaand bijbehorend 

bouwwerk (bijgebouw) wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg, 

mits:

1. er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 

sociale omstandigheden door middel van een onafhankelijke doktersverklaring;

2. er bestaat tussen de aanvrager en de zorgbehoevende een familiaire relatie;

3. de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit 

van de in artikel 7.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm;

4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;

5. de afstand tussen het bijbehorende bouwwerk en de achterste perceelsgrens bedraagt 

minimaal 8 m bedraagt; deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m indien de 

aangrenzende grond ter hoogte van de geplande woonruimte een groen-, natuur-, water-, 

verkeer of daarmee vergelijkbare bestemming heeft;

6. er is en blijft sprake van een afhankelijke woonruimte; er mag geen nieuwe zelfstandige 

woning ontstaan;

7. de hoogtenorm voor bijbehorende bouwwerken blijft onverminderd van kracht;

8. afhankelijke woonruimte voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;

b. Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven 

zijn, toestaan dat:

1. de in sub a5 opgenomen afstandsnorm (8 m tot de achterste perceelsgrens) wordt 

teruggebracht tot 0 m; 

2. de in sub a3 genoemde oppervlaktenorm (100 m²) wordt overschreden;

c. Als de noodzaak voor mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning worden 

teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het bestemmingsplan. Dat 

betekent dat daarna geen sprake meer is van afhankelijke woonruimte.

7.5 Specifieke gebruiksregels
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7.5.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen

Een als zodanig bestemde woning, inclusief eventueel aanwezige aangebouwde bijbehorende bouwwerken, 

mag mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf of beroep, onder de 

voorwaarde dat:

a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin 

primair blijft;

b. niet meer dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de woning, inclusief aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken die voor woondoeleinden mogen worden gebruikt, mag worden gebruikt 

voor het aan huis gebonden bedrijf of beroep. 

c. het medegebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken beperkt blijft zodanig dat de afstand 

tussen de als zodanig gebruikte ruimte en de achterste perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt;

d. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouwverordening van de 

gemeente Doetinchem;

e. degene die het aan huis gebonden bedrijf of beroep uitoefent ook de bewoner van de woning moet 

zijn;

f. slechts bedrijven of beroepen aan huis toelaatbaar zijn, die behoren tot de Lijst van aan huis 

gebonden beroepen en bedrijven zoals deze is opgenomen in bijlage 1, dan wel bedrijven of 

beroepen aan huis die naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen zijn met de in deze categorieën 

genoemde bedrijven en beroepen;

g. geen onevenredige verstoring van de voorzieningenstructuur mag plaatsvinden;

h. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop (als ondergeschikte 

nevenactiviteit) van producten die ter plaatse zijn vervaardigd, dan wel direct verband houden met 

het bedrijf of beroep aan huis;

i. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, casu quo niet 

onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken;

j. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, casu quo primair op 

eigen terrein moet worden geparkeerd door gebruiker en bezoekers;

k. alleen onverlichte reclame-uitingen met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m2 zijn toegestaan, 

waarvan de langste zijde minder dan 1 m moet bedragen;

l. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht ten behoeve 

van de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf of beroep;

m. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening van het aan 

huis gebonden bedrijf of beroep.

7.5.2 Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken (aangebouwde bijgebouwen)

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt ten behoeve van de uitbreiding van de 

woonfunctie, onder voorwaarde dat de afstand tussen een aangebouwd bijbehorende bouwwerk en de 

achterste perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt.

7.5.3 Strijdig gebruik

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten 

gebruiken van een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning en als afhankelijke 

woonruimte.

7.6 Afwijken van de gebruiksregels

7.6.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen

Burgemeester en wethouder kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.5.2 sub 

f voor het toelaten van bedrijven of beroepen aan huis, die naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen 

zijn met de in bijlage 1 opgenomen Lijst van aan huis gebonden beroepen en bedrijven.

7.6.2 Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken (aangebouwde bijgebouwen)

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.5.2 

voor het gebruik van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk ten behoeve van de uitbreiding van de 
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woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m tussen het bouwwerk en de achterste perceelsgrens, onder 

de voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van het (geplande) bijbehorend bouwwerk grenst 

aan (openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 

bestemming rust;

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

7.6.3 Mantelzorg

a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

7.5.3 en toestaan dat een gedeelte van een woning dan wel een al dan niet vrijstaand bijbehorend 

bouwwerk (bijgebouw) wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg, 

mits:

1. er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 

sociale omstandigheden door middel van een onafhankelijke doktersverklaring;

2. er bestaat tussen de aanvrager en de zorgbehoevende een familiaire relatie;

3. de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit 

van de in artikel 7.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm;

4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;

5. de afstand tussen het bijbehorende bouwwerk en de achterste perceelsgrens bedraagt 

minimaal 8 m bedraagt; deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m indien de 

aangrenzende grond ter hoogte van de geplande woonruimte een groen-, natuur-, water-, 

verkeer of daarmee vergelijkbare bestemming heeft;

6. er is en blijft sprake van een afhankelijke woonruimte; er mag geen nieuwe zelfstandige 

woning ontstaan;

7. de hoogtenorm voor bijbehorende bouwwerken blijft onverminderd van kracht;

8. afhankelijke woonruimte voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;

b. Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven 

zijn, toestaan dat:

1. de in sub a5 opgenomen afstandsnorm (8 m tot de achterste perceelsgrens) wordt 

teruggebracht tot 0 m; 

2. de in sub a3 genoemde oppervlaktenorm (100 m²) wordt overschreden;

c. Als de noodzaak voor mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning worden 

teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het bestemmingsplan. Dat 

betekent dat daarna geen sprake meer is van afhankelijke woonruimte.
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Bijlage 8  Nieuw Wehl 2008

 92 

bestemmingsplan 'Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019' 
vastgesteld 





























Bijlage 9  Norman Belvealstraat 2009
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bestemmingsplan 'Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019' 
vastgesteld 



Plan: Norman Belvealstraat 2009

Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan

IMRO-idn: NL.IMRO.0222.R50B217A-0006

Artikel 6 Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, uitsluitend in de vorm van:

1. vrijstaande woning, ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand';

2. twee-onder-een-kap woning, ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen';

3. aaneengebouwde woningen, ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd';

4. bijzondere woonvorm, ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning';

b. tuinen en erven;

c. nutsvoorzieningen;

en daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Algemeen

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, 

ten dienste van de bestemming 'Wonen' worden gebouwd.

6.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;

b. de afstand van de woning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 m;

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' gelden de weergegeven maximaal 

aantal wooneenheden, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' 

maximaal 4 woningen aaneen mogen worden gebouwd;

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' gelden de weergegeven maximale 

goot- en bouwhoogte;

e. de voorgevel bij woningen als bedoeld in lid 6.1 sub a, nummers 1 t/m 3, moet minimaal 6 m 

bedragen.

6.2.3 Bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de navolgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak mag 

maximaal 100 m² per woning bedragen, mits het bebouwingspercentage van het 

bouwperceelsgedeelte buiten het bouwvlak, niet meer dan 50 % bedraagt;

b. indien de bouwmogelijkheden voor het hoofdgebouw in het bouwvlak niet volledig zijn benut, 

mogen deze worden gebruikt voor de realisatie van bijgebouwen, zonder dat dit ten koste gaat van 

de onder sub a genoemde oppervlaktenorm;

c. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend vanaf 3 m achter (het verlengde van) de 

voorgevel van de woning worden gebouwd;

d. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; indien wordt aangebouwd aan een woning, geldt de 

hoogte van de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van die woning, vermeerderd met 

0,30 m;

e. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;

f. in geval van een bijgebouw met een lessenaarsdak waarvan de bouwhoogte meer dan 3 meter 

bedraagt, moet de afstand van de zijde waar de bouwhoogte wordt gemeten tot de perceelsgrens 

minimaal de breedte van het bijgebouw bedragen.

6.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde bij a, mag de bouwhoogte van:
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1. speeltoestellen maximaal 3,5 m bedragen;

2. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen;

3. antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de oppervlakte per bouwwerk geen gebouw zijnde mag maximaal 20 m2 bedragen.

6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 6.2, op gronden met de 

bestemming 'Wonen' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;

b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;

c. de afmetingen van bouwwerken;

d. het aantal en de situering van bouwwerken;

e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze aan een doelmatig gebruik van gronden 

en bouwwerken in de weg staan. 

6.4 Afwijken van de bouwregels

6.4.1 Bouwen buiten het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.2 

sub a voor het (gedeeltelijk) bouwen van een hoofdgebouw buiten het bouwvlak, tot minimaal 2 m uit de 

zijdelingse perceelsgrens, onder voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde en ter hoogte van het (geplande) hoofdgebouw grenst aan (openbaar) 

gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare bestemming rust;

b. de ruimtelijke uitwerking van de ontheffing aanvaardbaar is;

c. het parkeren door gebruikers en bezoekers op eigen terrein gewaarborgd is;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;

e. de weergegeven aanduidingen in acht worden genomen.

6.4.2 Voorgevelbreedte

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.2 

sub c voor het versmallen van de voorgevel tot minimaal 5,4 m, onder voorwaarden dat de bouwkundige 

situatie daar aanleiding toe geeft en de in lid 6.2.2 sub c voorgeschreven regel onredelijk is.

6.4.3 Overkappingen

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.3 

sub c voor de bouw van een overkapping naast of vóór de woning, onder voorwaarden dat:

a. de oppervlakte maximaal 20 m2 mag bedragen;

b. het bouwperceelgedeelte war de overkapping wordt gebouwd voor maximaal 50% wordt bebouwd;

c. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen; indien wordt aangebouwd aan een bijgebouw geldt 

de goothoogte van dat bijgebouw als maximale bouwhoogte;

d. de overkapping aan maximaal drie zijden is gesloten met wanden van een bestaand gebouw of een 

ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding.

6.4.4 Erkers/toegangspartijen

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2.3 

sub c voor het uitbreiden van de woning aan de voorzijde of zijkant van de woning met een erker of een 

toegangspartij, onder voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet hoger 

mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van de woning, 

vermeerderd met 0,30 m;

b. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag bedragen;

c. de diepte maximaal 1,5 m mag bedragen. 
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6.5 Specifieke gebruiksregels

6.5.1 Aan huis gebonden beroepen en/of bedrijven

Een als zodanig bestemde woning, inclusief eventueel aanwezige aangebouwde bijgebouwen, mag mede 

worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf, onder de voorwaarde 

dat:

a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin 

primair blijft;

b. niet meer dan 50 m2 mag worden gebruikt ten dienste van het aan huis gebonden beroep of bedrijf; 

ingeval van een zogenaamd vrij beroep geldt geen oppervlaktenorm en mag maximaal 40 % 

worden benut van de totale vloeroppervlakte van de woning inclusief aangebouwde bijgebouwen, 

die voor woondoeleinden mogen worden gebruikt;

c. het medegebruik van aangebouwde bijgebouwen beperkt blijft tot maximaal 3 m achter de van de 

van de weg afgekeerde bouwgrens en de afstand tussen de als zodanig gebruikte ruimte en de 

achterste perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt;

d. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouwverordening van de 

gemeente Doetinchem;

e. degene die het aan huis gebonden beroep of bedrijf uitoefent ook de bewoner van de woning moet 

zijn;

f. slechts bedrijven of beroepen aan huis toelaatbaar zijn, die behoren tot de categorieën 1 en 2 van 

de als bijlage 1 bijgevoegde "Staat van bedrijfsactiviteiten bij de bestemming Wonen", dan wel 

beroepen of bedrijven aan huis die naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen zijn met de in deze 

categorieën genoemde bedrijven en beroepen;

g. geen onevenredige verstoring van de voorzieningenstructuur mag plaatsvinden;

h. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop (als ondergeschikte 

nevenactiviteit) van producten die ter plaatse zijn vervaardigd, dan wel direct verband houden met 

het beroep of beroep aan huis;

i. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, casu quo niet 

onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken;

j. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, casu quo primair op 

eigen terrein moet worden geparkeerd door gebruiker en bezoekers;

k. alleen onverlichte reclame-uitingen met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m2 zijn toegestaan, 

waarvan de langste zijde minder dan 1 m moet bedragen;

l. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht ten behoeve 

van de uitoefening van het aan huis gebonden beroep of bedrijf;

m. vrijstaande bijgebouwen niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening van het aan huis 

gebonden beroep of bedrijf.

6.5.2 Aangebouwde bijgebouwen

Aan de woning gebouwde bijgebouwen mogen tot maximaal 3 m achter (het verlengde van) de van de 

weg afgekeerde bouwgrens worden gebruikt ten behoeve van de uitbreiding van de woonfunctie, onder 

voorwaarde dat de afstand tussen een aangebouwd bijgebouw en de achterste perceelsgrens minimaal 8 

m bedraagt. De laatstgenoemde afstandsnorm geldt niet voor aangebouwde bijgebouwen binnen het 

bouwvlak met een woonfunctie.

6.5.3 Vrijstaande bijgebouwen

Het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning is niet toegestaan.

6.6 Afwijken van de gebruiksregels

6.6.1 Aangebouwde bijgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.5.1 

sub c voor het gebruik van een aangebouwd bijgebouw voor een aan huis gebonden beroep (vrij beroep 

inbegrepen) of bedrijf en van het bepaalde in lid 6.5.2voor het gebruik van een aangebouwd bijgebouw 

ten behoeve van de uitbreiding van de woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m tussen het 

aangebouwde bijgebouw en de van de weg afgekeerde perceelsgrens, onder voorwaarden dat:
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a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van de (geplande) aanbouw grenst aan 

(openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 

bestemming rust;

b. de ruimtelijk uitwerking van de ontheffing aanvaardbaar is;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

6.7 Wijzigingsbevoegdheid

6.7.1 Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, het bouwvlak van woningen, inclusief de ter plaatse geldende aanduidingen, verschuiven, onder 

voorwaarden dat:

a. de bouw- en de gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' van overeenkomstige toepassing zijn;

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden 

aangetast;

b. de ruimtelijk uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;

c. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd.
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Bijlage 10  Norman Belvealstraat 2009 - 1e herziening

 111 

bestemmingsplan 'Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019' 
vastgesteld 



Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, uitsluitend in de vorm van:

1. aaneengebouwde woningen, ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd';

2. bijzondere woonvorm, ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning' en met uitzondering van 

voorzieningen voor een 24 uurs begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor dak- en 

thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden;

b. tuinen en erven;

c. nutsvoorzieningen;

en daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemeen

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, 

ten dienste van de bestemming 'Wonen' worden gebouwd.

3.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:
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a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;

b. de afstand van de woning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 m;

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' gelden de weergegeven maximaal 

aantal wooneenheden, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' 

maximaal 4 woningen aaneen mogen worden gebouwd;

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' gelden de weergegeven maximale 

goot- en bouwhoogte;

e. de voorgevel bij woningen als bedoeld in lid 3.1 sub a, nummers 1 t/m 3, moet minimaal 6 m 

bedragen.

3.2.3 Bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de navolgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak mag 

maximaal 100 m² per woning bedragen, mits het bebouwingspercentage van het 

bouwperceelsgedeelte buiten het bouwvlak, niet meer dan 50 % bedraagt;

b. indien de bouwmogelijkheden voor het hoofdgebouw in het bouwvlak niet volledig zijn benut, 

mogen deze worden gebruikt voor de realisatie van bijgebouwen, zonder dat dit ten koste gaat van 

de onder sub a genoemde oppervlaktenorm;

c. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend vanaf 3 m achter (het verlengde van) de 

voorgevel van de woning worden gebouwd;

d. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; indien wordt aangebouwd aan een woning, geldt de 

hoogte van de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van die woning, vermeerderd met 

0,30 m;

e. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;

f. in geval van een bijgebouw met een lessenaarsdak waarvan de bouwhoogte meer dan 3 meter 

bedraagt, moet de afstand van de zijde waar de bouwhoogte wordt gemeten tot de perceelsgrens 

minimaal de breedte van het bijgebouw bedragen.

3.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte mag maximaal 2 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde bij a, mag de bouwhoogte van:

1. speeltoestellen maximaal 3,5 m bedragen;

2. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen;

3. antennes maximaal 15 m bedragen;

c. de oppervlakte per bouwwerk geen gebouw zijnde mag maximaal 20 m2 bedragen.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.2, op gronden met de 

bestemming 'Wonen' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;

b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;

c. de afmetingen van bouwwerken;

d. het aantal en de situering van bouwwerken;

e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze aan een doelmatig gebruik van gronden 

en bouwwerken in de weg staan. 

3.4 Afwijken van de bouwregels

3.4.1 Bouwen buiten het bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 sub a voor 

het (gedeeltelijk) bouwen van een hoofdgebouw buiten het bouwvlak, tot minimaal 2 m uit de zijdelingse 

perceelsgrens, onder voorwaarden dat:
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a. het bouwperceel aan de zijde en ter hoogte van het (geplande) hoofdgebouw grenst aan (openbaar) 

gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare bestemming rust;

b. de ruimtelijke uitwerking van de ontheffing aanvaardbaar is;

c. het parkeren door gebruikers en bezoekers op eigen terrein gewaarborgd is;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;

e. de weergegeven aanduidingen in acht worden genomen.

3.4.2 Voorgevelbreedte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 sub c voor het 

versmallen van de voorgevel tot minimaal 5,4 m, onder voorwaarden dat de bouwkundige situatie daar 

aanleiding toe geeft en de in lid 3.2.2 sub c voorgeschreven regel onredelijk is.

3.4.3 Overkappingen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.3 sub c voor de 

bouw van een overkapping naast of vóór de woning, onder voorwaarden dat:

a. de oppervlakte maximaal 20 m2 mag bedragen;

b. het bouwperceelgedeelte war de overkapping wordt gebouwd voor maximaal 50% wordt bebouwd;

c. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen; indien wordt aangebouwd aan een bijgebouw geldt 

de goothoogte van dat bijgebouw als maximale bouwhoogte;

d. de overkapping aan maximaal drie zijden is gesloten met wanden van een bestaand gebouw of een 

ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding.

3.4.4 Erkers/toegangspartijen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.3 sub c voor het 

uitbreiden van de woning aan de voorzijde of zijkant van de woning met een erker of een toegangspartij, 

onder voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet hoger 

mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van de woning, 

vermeerderd met 0,30 m;

b. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag bedragen;

c. de diepte maximaal 1,5 m mag bedragen. 

3.5 Specifieke gebruiksregels

3.5.1 Aan huis gebonden beroepen en/of bedrijven

Een als zodanig bestemde woning, inclusief eventueel aanwezige aangebouwde bijgebouwen, mag mede 

worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf, onder de voorwaarde 

dat:

a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin 

primair blijft;

b. niet meer dan 50 m2 mag worden gebruikt ten dienste van het aan huis gebonden beroep of bedrijf; 

ingeval van een zogenaamd vrij beroep geldt geen oppervlaktenorm en mag maximaal 40 % 

worden benut van de totale vloeroppervlakte van de woning inclusief aangebouwde bijgebouwen, 

die voor woondoeleinden mogen worden gebruikt;

c. het medegebruik van aangebouwde bijgebouwen beperkt blijft tot maximaal 3 m achter de van de 

van de weg afgekeerde bouwgrens en de afstand tussen de als zodanig gebruikte ruimte en de 

achterste perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt;

d. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouwverordening van de 

gemeente Doetinchem;

e. degene die het aan huis gebonden beroep of bedrijf uitoefent ook de bewoner van de woning moet 

zijn;

f. slechts bedrijven of beroepen aan huis toelaatbaar zijn, die behoren tot de categorieën 1 en 2 van 

de als bijlage 1 bijgevoegde "Staat van bedrijfsactiviteiten bij de bestemming Wonen", dan wel 

beroepen of bedrijven aan huis die naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen zijn met de in deze 

categorieën genoemde bedrijven en beroepen;
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g. geen onevenredige verstoring van de voorzieningenstructuur mag plaatsvinden;

h. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop (als ondergeschikte 

nevenactiviteit) van producten die ter plaatse zijn vervaardigd, dan wel direct verband houden met 

het beroep of beroep aan huis;

i. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, casu quo niet 

onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken;

j. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, casu quo primair op 

eigen terrein moet worden geparkeerd door gebruiker en bezoekers;

k. alleen onverlichte reclame-uitingen met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m2 zijn toegestaan, 

waarvan de langste zijde minder dan 1 m moet bedragen;

l. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht ten behoeve 

van de uitoefening van het aan huis gebonden beroep of bedrijf;

m. vrijstaande bijgebouwen niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening van het aan huis 

gebonden beroep of bedrijf.

3.5.2 Aangebouwde bijgebouwen

Aan de woning gebouwde bijgebouwen mogen tot maximaal 3 m achter (het verlengde van) de van de 

weg afgekeerde bouwgrens worden gebruikt ten behoeve van de uitbreiding van de woonfunctie, onder 

voorwaarde dat de afstand tussen een aangebouwd bijgebouw en de achterste perceelsgrens minimaal 8 

m bedraagt. De laatstgenoemde afstandsnorm geldt niet voor aangebouwde bijgebouwen binnen het 

bouwvlak met een woonfunctie.

3.5.3 Vrijstaande bijgebouwen

Het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning is niet toegestaan.

3.6 Afwijken van de gebruiksregels

3.6.1 Aangebouwde bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.5.1 sub c voor het 

gebruik van een aangebouwd bijgebouw voor een aan huis gebonden beroep (vrij beroep inbegrepen) of 

bedrijf en van het bepaalde in lid 3.5.2 voor het gebruik van een aangebouwd bijgebouw ten behoeve van 

de uitbreiding van de woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m tussen het aangebouwde bijgebouw 

en de van de weg afgekeerde perceelsgrens, onder voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van de (geplande) aanbouw grenst aan 

(openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 

bestemming rust;

b. de ruimtelijk uitwerking van de ontheffing aanvaardbaar is;

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

3.7 Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1 Tuin

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, het bouwvlak van woningen, inclusief de ter plaatse geldende aanduidingen, verschuiven, onder 

voorwaarden dat:

a. de bouw- en de gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' van overeenkomstige toepassing zijn;

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden 

aangetast;

b. de ruimtelijk uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;

c. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd.
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Artikel 7 Woongebied - 2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Woongebied - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, in de vorm van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen en aaneengebouwde 

woningen;

b. tuinen en erven;

c. verkeer, verblijf en mogelijkheden voor ontmoeting;

d. waterlopen, waterberging en waterinfiltratievoorzieningen;

e. ondergrondse afvalcontainers, verhardingen en parkeervoorzieningen;

f. groenvoorzieningen;

g. nutsvoorzieningen;

en daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

7.2 Bouwregels

7.2.1 Algemeen

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

ten dienste van de bestemming Woongebied - 2 worden gebouwd.

7.2.2 Hoofdgebouw

Voor het bouwen van hoofdgebouwen op gronden met de bestemming Woongebied - 2 gelden de 

navolgende regels:
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a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' en 'minimum 

dakhelling (graden), maximum dakhelling (graden)' gelden de weergegeven maten;

voor vrijstaande woningen:

b. het hoofdgebouw dient met de voorgevel op minimaal 3 m achter de voorste perceelsgrens te 

worden geplaatst, waarbij de voorgevel minimaal 0,50 m moet verspringen ten opzichte van de 

naastgelegen woning indien deze reeds vergund is;

c. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen moet minimaal 3 m bedragen;

d. de diepte van het hoofdgebouw mag maximaal 15 meter bedragen;

voor twee-onder-een-kap woningen:

e. het hoofdgebouw dient met de voorgevel op minimaal 3 m achter de voorste perceelsgrens te 

worden geplaatst, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

1. de voorgevel moet minimaal 0,50 m verspringen ten opzichte van de voorgevel van de 

naastgelegen woning, niet zijnde de andere helft van de twee-onder-een-kap woning, indien 

deze reeds vergund is

2. de situering van de voorgevel van de eerst vergunde twee-onder-een-kap woning is bepalend 

voor de situering van de voorgevel van de andere helft van de twee-ondereen- kap woning;

f. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens aan de niet aangebouwde zijde 

moet minimaal 4 m bedragen;

g. de diepte van het hoofdgebouw mag maximaal 15 m bedragen;

voor aaneengebouwde woningen:

h. het hoofdgebouw dient met de voorgevel op minimaal 3 m achter de voorste perceelsgrens te 

worden geplaatst, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

1. de voorgevel moet minimaal 0,50 m verspringen ten opzichte van de voorgevel van de 

naastgelegen woning, niet zijnde de overige aaneen te bouwen woning in dezelfde rij en deze 

reeds vergund is;

2. de situering van de voorgevel van de eerst vergunde aaneengebouwde woning is bepalend 

voor de situering van de voorgevel van de overig aaneen te bouwen woningen in dezelfde rij;

i. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens aan de niet aangebouwde zijde 

moet minimaal 3 m bedragen;

j. de diepte van het hoofdgebouw mag maximaal 13 m bedragen.

7.2.3 Bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen op gronden met de bestemming Woongebied - 2 

gelden de navolgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte op het bouwperceel mag maximaal 100 m² per woning bedragen, mits 

het bebouwingspercentage van het bouwperceelsgedeelte minus de oppervlakte van het 

hoofdgebouw, niet meer bedraagt dan 50 %;

b. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend vanaf 3 m achter (het verlengde van) de 

voorgevel van de woning worden gebouwd;

c. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; indien wordt aangebouwd aan de woning, geldt de 

hoogte van de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van die woning, vermeerderd met 

0,30 m;

d. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen.

7.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op gronden met de bestemming Woongebied - 

2 gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 2 m 

bedragen; indien geplaatst vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag de 

bouwhoogte maximaal 1 m bedragen

b. in afwijking van het bepaalde onder sub a, mag de bouwhoogte van:

1. speeltoestellen, verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken achter (het 

verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 6 m bedragen; indien geplaatst 

vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag de bouwhoogte van 

speeltoestellen maximaal 3 m bedragen;

pagina 12 van 25Spoorverdubbeling Wehl - 2013: Regels

16-01-2017http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0222.R50B225A-0003/r_NL...



2. antennes achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 15 m 

bedragen; indien geplaatst vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag 

de bouwhoogte maximaal 6 m bedragen;

c. de oppervlakte van een overkapping mag maximaal 20 m2 bedragen.

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 7.2, op gronden met de 

bestemming Woongebied - 2 nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. de situering van het hoofdgebouw op de kavel;

b. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;

c. de bouw- en goothoogte van bouwwerken;

d. de afmetingen van bouwwerken;

e. het aantal en de situering van bouwwerken;

f. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op het eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze aan een doelmatig gebruik van gronden 

en bouwwerken in de weg staan.

7.4 Afwijken van de bouwregels

7.4.1 Overkappingen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.3 sub b voor het 

bouwen van een overkapping naast of vóór de woning, onder voorwaarden dat:

a. de oppervlakte maximaal 20 m² mag bedragen;

b. de oppervlakte eenmalig niet meetelt met de onder 7.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm;

c. het deel van het bouwperceel gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw én tot 3 m achter 

(het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw voor niet meer dan 50% wordt bebouwd;

d. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen; indien wordt aangebouwd aan een bijgebouw geldt 

de goothoogte van dat bijgebouw als maximale bouwhoogte;

e. de overkapping aan maximaal drie zijden is gesloten met wanden een bestaand gebouw of een 

ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding.

7.4.2 Erker/toegangspartij

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.3 sub b voor het 

uitbreiden van de woning aan de voorzijde met een erker of een toegangspartij, onder voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet hoger 

mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van de woning, 

vermeerderd met 0,30 m;

b. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag bedragen;

c. de diepte maximaal 1,5 m mag bedragen.

7.5 Specifieke gebruiksregels

7.5.1 Aan huis gebonden beroepen en/of bedrijven

Een als zodanig bestemde woning, inclusief eventueel aanwezige aangebouwde bijgebouwen, mag mede 

worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep (vrij beroep inbegrepen) of 

bedrijf, onder de voorwaarde dat:

a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin 

primair blijft;

1. niet meer dan 50 m2 mag worden gebruikt ten dienste van het aan huis gebonden beroep of 

bedrijf; in geval van een zogenaamd vrij beroep geldt geen oppervlaktenorm en mag 

maximaal 40 % worden benut van de totale vloeroppervlakte van de woning inclusief 

aangebouwde bijgebouwen, die voor woondoeleinden mogen worden gebruikt;

b. het medegebruik in het aangebouwde bijgebouwen beperkt blijft tot maximaal 3 m achter het 

hoofdgebouw en de afstand tussen een aangebouwd bijgebouw en de achterste perceelsgrens 

minimaal 8 m bedraagt;
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c. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouwverordening van de 

gemeente Doetinchem;

d. degene die het aan huis gebonden beroep of bedrijf uitoefent ook de bewoner van de woning moet 

zijn;

e. slechts bedrijven of beroepen aan huis toelaatbaar zijn, die behoren tot de categorieën 1 en 2 van 

de als bijlage 4 bijgevoegde 'Staat van bedrijfsactiviteiten bij de bestemming Wonen', dan wel 

beroepen of bedrijven aan huis die naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen zijn met de in deze 

categorieën genoemde bedrijven en beroepen;

f. geen onevenredige verstoring van de voorzieningenstructuur mag plaatsvinden;

g. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop (als ondergeschikte 

nevenactiviteit) van producten die ter plaatse zijn vervaardigd, dan wel direct verband houden met 

het beroep of bedrijf aan huis;

h. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, casu quo niet 

onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken;

i. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, casu quo primair op 

eigen terrein moet worden geparkeerd door gebruiker en bezoekers;

j. alleen onverlichte reclame-uitingen met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m2 zijn toegestaan, 

waarvan de langste zijde minder dan 1 m moet bedragen;

k. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht ten behoeve 

van de uitoefening van het aan huis gebonden beroep of bedrijf;

l. vrijstaande bijgebouwen niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening van het aan huis 

gebonden beroep of bedrijf.

7.5.2 Aangebouwde bijgebouwen

Aan de woning gebouwde bijgebouwen mogen tot maximaal 3 m achter het hoofdgebouw worden gebruikt 

ten behoeve van de uitbreiding van de woonfunctie, onder voorwaarde dat de afstand tussen de als 

zodanig gebruikte ruimte en de achterste perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt.

7.5.3 Vrijstaande bijgebouwen

Het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning is niet toegestaan.

7.6 Afwijken van de gebruiksregels

7.6.1 Aangebouwde bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.5.1 sub c voor het 

gebruik van een aangebouwd bijgebouw voor een aan huis gebonden beroep (vrij beroep inbegrepen) of 

bedrijf en van het bepaalde in lid 7.5.2 voor het gebruik van een aangebouwd bijgebouw ten behoeve van 

de uitbreiding van de woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m tussen het aangebouwde bijgebouw 

en de van de weg afgekeerde perceelsgrens, onder voorwaarden dat: 

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van de (geplande) aanbouw grenst aan 

(openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee vergelijkbare 

bestemming rust;

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.
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Artikel 4  Bedrijf 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven met bijbehorende bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2 van de als bijlage 
bij dit plan gevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. een hoveniersbedrijf uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'hovenier'; 
c. kantoor, uitsluitend ten dienste van en voor maximaal 50% van de brutovloeroppervlakte 

van de in a en b genoemde bestemming en met dien verstande dat minimaal 50% van de 
brutovloeroppervlakte van de in a en b genoemde bestemming bestemd blijft voor die 
doeleinden; 

d. detailhandel in ter plaatse geproduceerde goederen, uitsluitend ten dienste van en voor 
maximaal 10% van de brutovloeroppervlakte tot een maximum van 200 m2 van de in a en b 
genoemde bestemming en met dien verstande dat minimaal 50% van de 
brutovloeroppervlakte van de in a en b genoemde bestemming bestemd blijft voor die 
doeleinden; 

e. horeca, uitsluitend in de vorm van een bedrijfsrestaurant/kantine en ondergeschikt aan de 
in a en b genoemde bestemming; 

f. bestaande bedrijfswoningen met bijbehorende bijgebouwen, uitsluitend ter plaatse van de 
aanduiding '(bw)'; 

g. groen- en nutsvoorzieningen; 

en daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en voorzieningen. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Algemeen 

Op de in 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde ten dienste van de bestemming 'Bedrijf' worden gebouwd. 

4.2.2  Gebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de navolgende regels: 

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak; 
b. het bouwen van bijgebouwen voor de voorgevellijn van het hoofdgebouw die op dan wel 

het dichtst bij de naar de weg gekeerde bouwgrens is gelegen, is niet toegestaan; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'hovenier' dient bij de realisatie van een kas een minimale 

afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van 25 m te worden aangehouden; 
d. ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding gelden de weergegeven maten; 
e. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 550 m3 bedragen; 
f. in afwijking van het bepaalde onder a zijn bijgebouwen behorende bij een bedrijfswoning 

ook buiten het bouwvlak toegelaten mits niet gebouwd achter de van de weg af gekeerde 
bouwgrens en mits het bepaalde onder g in acht wordt genomen; 

g. voor bijgebouwen en overkappingen behorende bij een bedrijfswoning gelden de regels 
zoals bepaald in 14.2.3 onder a, c, d en e. 

4.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels: 
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a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 2 m bedragen; indien geplaatst vóór (het verlengde van) de naar de weg 
gekeerde bouwgrens mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a, mag de bouwhoogte van: 
1. speeltoestellen bij een bedrijfswoning maximaal 6 m bedragen; 
2. verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen; 
3. antennes maximaal 15 m bedragen; 
4. reclamemasten en reclamezuilen achter en tot maximaal 0,5 m vóór (het verlengde 

van) de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal de toegestane bouwhoogte als 
bedoeld in 4.2.2 bedragen; indien geplaatst vóór 0,5 m van (het verlengde van) de naar 
de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2 m bedragen; 

c. de oppervlakte van een overkapping mag maximaal 20 m2 per bouwperceel bedragen. 

4.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in 4.2, nadere eisen 
stellen met betrekking tot: 

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken; 
b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken; 
c. de afmetingen van bouwwerken; 
d. het aantal en de situering van bouwwerken; 
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein; 

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze aan een doelmatig gebruik 
van gronden en bouwwerken in de weg staan. 

4.4  Ontheffing van de bouwregels 

4.4.1  Bedrijfswoning 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 4.1 onder f, voor 
de realisatie van een bedrijfswoning, onder voorwaarden dat: 

a. de bedrijfseconomische noodzaak hiertoe door de aanvrager wordt aangetoond; 
b. per bouwperceel maximaal één bedrijfswoning is toegestaan; 
c. hierdoor geen belemmeringen ontstaan in de bestaande bedrijfsvoering dan wel in de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de omringende bedrijven; 
d. de akoestische situatie tengevolge van het (spoor)wegverkeerslawaai en het industrielawaai 

zodanig is dat een aanvaardbaar woonmilieu en leefmilieu in de bedrijfswoning kan worden 
gerealiseerd; 

e. de ruimtelijke uitwerking van de ontheffing aanvaardbaar is; 
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden; 
g. de bouwregels in 4.2.2 in acht genomen worden. 

4.4.2  Entreepartijen 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 4.2.2 onder a 
voor het bouwen van entreepartijen buiten het bouwvlak, onder voorwaarden dat: 

a. de entreepartij wordt aangebouwd aan de voorgevel van het hoofdgebouw, niet zijnde de 
bedrijfswoning; 

b. de overschrijding van de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 3 m mag bedragen 
mits een strook van minimaal 5 m tussen de voorzijde van de entreepartij en de naar de 
weg gekeerde perceelsgrens onoverdekt/onoverbouwd blijft; 
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c. de entreepartij maximaal 25% van de breedte van de voorgevel mag bedragen waaraan de 
entreepartij wordt aangebouwd; 

d. de ruimtelijke uitwerking van de ontheffing aanvaardbaar is; 
e. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaatsvinden. 

4.4.3  Luifels 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 4.2.3 onder a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat: 

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw; 
b. de luifel maximaal 1,25 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken; 
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel 

wordt bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van maximaal 0,75 m; 
d. de ruimtelijke uitwerking van de ontheffing aanvaardbaar is; 
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast; 
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden. 

4.5  Specifieke gebruiksregels 

4.5.1  Vrij beroep of bedrijf of beroep aan huis 

De uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf of beroep aan huis in een bedrijfswoning is 
toegestaan mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in 14.5.1. 

4.6  Ontheffing van de gebruiksregels 

4.6.1  Bedrijfsactiviteiten 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 4.1 onder a voor 
het toestaan van een bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten dat niet is vermeld in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten, onder voorwaarden dat: 

a. de maximaal toelaatbare categorie ter plaatse niet wordt overschreden; 
b. het bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten naar aard, omvang en hinder gelijk te 

stellen is met de op grond van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegelaten bedrijven en dat 
dit indien nodig middels een milieuhygiënisch onderzoek door de aanvrager is aangetoond; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast. 

4.6.2  Detailhandel 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 4.1 onder d voor 
het toestaan van 100% detailhandel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', 
onder voorwaarden dat: 

a. de ruimtelijke uitwerking van de ontheffing aanvaardbaar is; 
b. parkeren behorende bij het andere gebruik binnen het bouwvlak op eigen terrein 

plaatsvindt;  
c. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden; 
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast. 
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4.7  Wijzigingsbevoegdheid 

4.7.1  Wonen, Tuin 

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, de bestemming 'Bedrijf' wijzigen in de bestemming 'Wonen' en/of in de 
bestemming 'Tuin', onder voorwaarden dat: 

a. de bestemming 'Bedrijf' uitsluitend indien op het bouwperceel een bedrijfswoning aanwezig 
is in de bestemming 'Wonen' en/of de bestemming 'Tuin' mag worden gewijzigd; 

b. het totale aantal woningen op het bouwperceel niet mag toenemen; 
c. de bouw- en de gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' en/of de bestemming 'Tuin' 

van overeenkomstige toepassing zijn; 
d. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is; 
e. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is. 

4.7.2  Wijzigingsgebied 1 

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone -  wijzigingsgebied 1' de 
bestemming 'Bedrijf' wijzigen in de bestemming 'Centrum' en de bestemming 'Tuin', onder 
voorwaarden dat: 

a. de bouw- en de gebruiksregels van de bestemming 'Centrum' en de bestemming 'Tuin' van 
overeenkomstige toepassing zijn met dien verstande dat uitsluitend de functies wonen, 
detailhandel, niet zijnde detailhandel in volumineuze en perifere goederen, commerciële 
dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen zijn toegelaten; 

b. de functie detailhandel niet is toegestaan; 
c. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is; 
d. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is. 
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Artikel 5  Bedrijventerrein 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven, met dien verstande dat  
1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' bedrijven met 

bijbehorende bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2 van de als bijlage bij dit plan 
gevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' bedrijven met 
bijbehorende bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de als bijlage bij 
dit plan gevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan; 

b. detailhandel, uitsluitend ten dienste van en voor maximaal 10% van de 
brutovloeroppervlakte tot een maximum van 200 m2 van de onder a genoemde 
bestemming en met dien verstande dat minimaal 50% van de brutovloeroppervlakte van de 
onder a genoemde bestemming bestemd blijft en gebruikt wordt en blijft voor die 
doeleinden; 

c. kantoor, uitsluitend ten dienste van en voor maximaal 50% van de brutovloeroppervlakte 
van de onder a en b genoemde bestemming en met dien verstande dat minimaal 50% van 
de brutovloeroppervlakte van de onder a en b genoemde bestemming bestemd blijft en 
gebruikt wordt en blijft voor die doeleinden; 

d. horeca, uitsluitend in de vorm van een bedrijfsrestaurant/kantine en ondergeschikt aan de 
onder a genoemde bestemming; 

e. bestaande bedrijfswoningen met bijbehorende bijgebouwen, uitsluitend ter plaatse van de 
aanduiding '(bw)'; 

f. verkeer, verblijf en mogelijkheden voor ontmoeting; 
g. groen- en nutsvoorzieningen; 

en daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en voorzieningen. 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Algemeen 

Op de in 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen, en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming 'Bedrijventerrein' worden 
gebouwd. 

5.2.2  Gebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de navolgende regels: 

a. realisatie is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak; 
b. ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding gelden de weergegeven maten; 
c. voor een bestaande bedrijfswoning met bijbehorende bijgebouwen gelden de goothoogte, 

bouwhoogte en inhoudsmaten zoals die waren ten tijde van de inwerkingtreding van dit 
plan. 

5.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte mag achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde bouwgrens 
maximaal 2 m bedragen; indien geplaatst vóór (het verlengde van) de naar de weg 
gekeerde bouwgrens mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen; 
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b. in afwijking van het bepaalde onder a, mag de bouwhoogte van: 
1. speeltoestellen bij een bedrijfswoning maximaal 6 m bedragen; 
2. verlichting en vlaggenmasten maximaal 10 m bedragen; 
3. antennes maximaal 15 m bedragen; 
4. reclamezuilen maximaal 6 meter bedragen; 
5. reclamemasten achter en tot maximaal 0,5 m vóór (het verlengde van) de naar de weg 

gekeerde bouwgrens maximaal de toegestane bouhoogte als bedoeld in 5.2.2 onder b 
bedragen; indien meer dan 0,5 m vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
bouwgrens geldt een maximale hoogte van 2 m, met dien verstande dat maximaal 1 
reclamemast per bouwperceel is toegelaten; 

c. de oppervlakte van een overkapping mag maximaal 20 m2 per bouwperceel bedragen. 

5.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in 5.2, nadere eisen 
stellen met betrekking tot: 

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken; 
b. de bouw- en goothoogte van bouwwerken; 
c. de afmetingen van bouwwerken; 
d. het aantal en de situering van bouwwerken; 
e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein; 

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze aan een doelmatig gebruik 
van gronden en bouwwerken in de weg staan. 

5.4  Ontheffing van de bouwregels 

5.4.1  Bedrijfswoning 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 5.1 onder e en 
het bepaalde in 5.2.2 onder c, voor de uitbreiding of verplaatsing van een bestaande 
bedrijfswoning en/of bijbehorende bijgebouwen, onder de voorwaarde dat: 

a. de bedrijfstechnische noodzaak voor de woning wordt aangetoond; 
b. hierdoor geen belemmeringen ontstaan in de bestaande bedrijfsvoering, dan wel in de  

ontwikkelingsmogelijkheden van de omringende bedrijven; 
c. de akoestische situatie tengevolge van het (spoor)wegverkeerslawaai en het industrielawaai 

zodanig is, dat een aanvaardbaar woonmilieu en leefmilieu in de bedrijfswoning kan worden 
gerealiseerd; 

d. de ruimtelijke uitwerking van de ontheffing aanvaardbaar is; 
e. ingeval van verplaatsing de bedrijfswoning op hetzelfde bouwperceel wordt 

(terug)gebouwd; 
f. de volgende bouwregels in acht worden genomen: 

1. de goothoogte mag maximaal 6 m bedragen; 
2. de bouwhoogte mag maximaal 10 m bedragen; 
3. voor bijgebouwen en overkappingen gelden de regels zoals bepaald in 14.2.3 onder a, 

c, d en e. 

5.4.2  Entreepartijen 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 5.2.2 onder a 
voor het bouwen van entreepartijen buiten het bouwvlak, onder voorwaarden dat: 

a. de entreepartij wordt aangebouwd aan de voorgevel van het hoofdgebouw niet zijnde de 
bedrijfwoning; 
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b. de overschrijding van de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 3 m mag bedragen 
mits minimaal 5 m tussen de voorzijde van de entreepartij en de naar de weg gekeerde 
perceelsgrens onoverdekt/onoverbouwd blijft; 

c. de entreepartij maximaal 25% van de breedte van de voorgevel mag bedragen waaraan de 
entreepartij wordt aangebouwd; 

d. de ruimtelijk uitwerking van de ontheffing aanvaardbaar is; 
e. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden. 

5.4.3  Luifels 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 5.2.3 onder a 
voor het bevestigen van een luifel aan een hoofdgebouw, onder voorwaarden dat: 

a. de luifel wordt bevestigd aan de voorgevel en/of de zijgevel van het hoofdgebouw; 
b. de luifel maximaal 1,25 m uit de gevel van het hoofdgebouw mag steken; 
c. de breedte van de luifel niet meer dan de totale breedte van de gevel waaraan de luifel 

wordt bevestigd mag bedragen met aan weerszijden een overstek van 0,75 m; 
d. de ruimtelijke uitwerking van de ontheffing aanvaardbaar is; 
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast; 
f. de logistieke afwikkeling op eigen terrein blijft plaats vinden. 

5.5  Specifieke gebruiksregels 

5.5.1  Vrij beroep en bedrijf of beroep aan huis 

De uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf of beroep aan huis in een bedrijfswoning is 
toegestaan mits voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in 14.5.1. 

5.5.2  Parkeren 

Per bouwperceel dient te worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. 

5.6  Ontheffing van de gebruiksregels 

5.6.1  Bedrijfsactiviteiten 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 5.1 onder a voor 
het toestaan van een bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten dat niet is vermeld in de als 
bijlage bijgevoegde "Staat van Bedrijfsactiviteiten", onder voorwaarden dat: 

a. de maximaal toelaatbare categorie ter plaatse niet wordt overschreden; 
b. het bedrijf met bijbehorende bedrijfsactiviteiten naar aard, omvang en hinder gelijk te 

stellen is met de op grond van de "Staat van Bedrijfsactiviteiten" toegelaten bedrijven en 
dat dit indien nodig middels een milieuhygiënisch onderzoek door de aanvrager is 
aangetoond; 

c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast. 

5.6.2  Detailhandel in volumineuze goederen 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 5.1 onder b voor 
detailhandel in volumineuze goederen, onder voorwaarden dat: 

a. slechts detailhandel in volumineuze goederen in de vorm van auto's, boten, caravans 
landbouwmachines en aanverwant is toegestaan; 

b. de logistieke afwikkeling op eigen terrein plaatsvindt; 
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c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast; 

d. de ruimtelijke uitwerking van de ontheffing aanvaardbaar is. 

5.6.3  Kantoren 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 5.1 onder c voor 
het gebruik van maximaal 80% van het brutovloeroppervlak voor kantoren, onder 
voorwaarden dat: 

a. kantoor en bedrijfsruimte fysiek aan elkaar gekoppeld zijn; 
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast; 
c. de ruimtelijke uitwerking van de ontheffing aanvaardbaar is. 

5.7  Wijzigingsgebied 1 

5.7.1  Centrum 

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone -  wijzigingsgebied 1' de 
bestemming 'Bedrijventerrein' wijzigen in de bestemming 'Centrum' en de bestemming 'Tuin', 
onder voorwaarden dat: 

a. de bouw- en de gebruiksregels van de bestemming 'Centrum' en de bestemming 'Tuin' van 
overeenkomstige toepassing zijn met dien verstande dat uitsluitend de functies wonen, 
detailhandel, niet zijnde detailhandel in volumineuze en perifere goederen, commerciële 
dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen zijn toegelaten; 

b. de functie detailhandel niet is toegestaan; 
c. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is; 
d. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is. 
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bestemmingsplan 'Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019' 
vastgesteld 



Plan: Wehl 2008 Didamseweg 30

Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
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Artikel 5 Wonen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, in de vorm van een vrijstaande woning, ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand';

b. tuinen en erven;

c. nutsvoorzieningen;

en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Algemeen

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen alleen gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde ten 

dienste van de bestemming 'Wonen' worden gebouwd.

5.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:

a. realisatie is alleen toegestaan binnen een bouwvlak;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' gelden de weergegeven 

maximale goot- en bouwhoogte;

c. bij (vervangende) nieuwbouw van woningen moet de voorgevelbreedte van een woning minimaal 

6 m bedragen.

5.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 100 m² per woning 

bedragen;

b. niet meer dan 50% van het bouwperceelsgedeelte buiten een bouwvlak mag worden bebouwd;

c. als de bouwmogelijkheden voor het hoofdgebouw in een bouwvlak niet volledig zijn benut, mogen 

deze worden gebruikt voor de realisatie van bijbehorende bouwwerken, zonder dat dit ten koste 

gaat van de onder sub a genoemde oppervlaktenorm;

d. bijbehorende bouwwerken mogen alleen vanaf 1 m achter (het verlengde van) de voorkant van de 

woning worden gebouwd;

e. bijbehorende bouwwerken mogen tot op de perceelsgrenzen worden gebouwd;

f. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning, geldt als 

maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die woning, 

vermeerderd met 30 cm;

g. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;

h. in geval van een bijbehorende bouwwerk met een lessenaarsdak, waarvan de bouwhoogte meer 

dan 3 meter bedraagt, moet de afstand, van de zijde waar de bouwhoogte wordt gemeten, tot de 

perceelsgrens minimaal de breedte van het bijbehorende bouwwerk bedragen.

5.2.4 Erkers en toegangspartijen

In afwijking van het bepaalde in lid 5.2.3 sub d mogen aan het hoofdgebouw bijbehorende bouwwerken in 

de vorm van erkers en toegangspartijen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet hoger 

mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van de woning, 

vermeerderd met 30 cm;

b. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag bedragen;

c. de diepte maximaal 1,50 m mag bedragen.

5.2.5 Overkappingen
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In afwijking van het bepaalde in lid 5.2.3 sub d mogen bijbehorende bouwwerken in de vorm van 

overkappingen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:

a. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen, uitgezonderd:

1. als wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van 

de eerste verdiepingsvloer van die woning, vermeerderd met 30 cm; 

2. als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt als maximum de goothoogte 

van dat bouwwerk;

b. de bouwhoogte maximaal 3,5 m mag bedragen,

als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt een bouwhoogte die maximaal 50 cm 

hoger is dan de goothoogte van dat bijbehorend bouwwerk;

c. de overkapping maximaal aan drie zijden gesloten is met wanden van een bestaand gebouw of een 

bestaand ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding;

d. in lid 5.2.3 sub a opgenomen oppervlaktenorm (100 m2) en sub b opgenomen 

bebouwingspercentage (50%) onverminderd van kracht blijven.

5.2.6 Bouwwerken geen gebouwen zijnde (overige bouwwerken)

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

a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van

1. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3,5 m bedragen;

2. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen;

3. antennes maximaal 15 m bedragen.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5.2, op gronden met de 

bestemming 'Wonen' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. dakvormen, dakhellingen en nokrichtingen van bouwwerken;

b. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;

c. de afmetingen van bouwwerken;

d. het aantal en de situering van bouwwerken;

e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;

onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik van gronden en 

bouwwerken in de weg staan.

5.4 Afwijken van de bouwregels

5.4.1 Voorgevelbreedte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.2 sub c voor het 

versmallen van de voorgevel tot minimaal 5,4 m, onder voorwaarden dat de bouwkundige situatie daar 

aanleiding toe geeft en de in lid 5.2.2 sub c voorgeschreven regel onredelijk is.

5.4.2 Bouwhoogte overkapping

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.5 sub b tot een 

bouwhoogte van maximaal 6 m, als de stedenbouwkundige situatie ter plaatste zich er voor leent.

5.4.3 Mantelzorg

a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.2 sub 

a en 5.5.3 voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit als afhankelijke woonruimte 

voor mantelzorg, waarbij de volgende regels gelden:

1. er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 

sociale omstandigheden door middel van een onafhankelijke doktersverklaring; 

2. er bestaat tussen de zorggever en de zorgbehoevende een familiaire relatie;
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3. totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit van 

de in lid 5.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm (100 m²) en de woonunit strekt zich niet uit 

tot meer dan één bouwlaag;

4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;

5. de afstand tussen de woonunit en de achterste perceelsgrens bedraagt minimaal 8 m;

6. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid; de woonunit moet binnen een straal van 10 

m van het hoofdgebouw worden geplaatst;

7. de woonunit moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;

8. het gestelde in lid 5.2.3 sub c en f is van overeenkomstige toepassing;

9. er is en blijft sprake van een 'afhankelijke woonruimte'; er mag geen nieuwe, zelfstandige 

woning ontstaan;

b. burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven 

zijn, toestaan dat:

1. in afwijking van het bepaalde in sub a onder 5 (minimaal 8 uit de achterste perceelsgrens), 

een woonunit op de perceelsgrens wordt geplaatst;

2. de in sub a onder 3 genoemde oppervlaktenorm (100 m²) wordt overschreden;

c. als de noodzaak van mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning worden 

teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het bestemmingsplan; dat 

betekent dat daarna geen sprake meer is van afhankelijke woonruimte en de tijdelijke woonunit is 

verwijderd.

5.5 Specifieke gebruiksregels

5.5.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen

Een als zodanig bestemde woning, inclusief eventueel aanwezige aangebouwde bijbehorende bouwwerken, 

mag mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf of beroep , onder de 

voorwaarde dat:

a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis is en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin 

primair blijft;

b. niet meer dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de woning, inclusief aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken die voor woondoeleinden mogen worden gebruikt, mag worden gebruikt 

voor het aan huis gebonden bedrijf of beroep;

c. het medegebruik van aangebouwde bijbehorende bouwwerken zodanig beperkt blijft dat de afstand 

tussen de als zodanig gebruikte ruimte en de achterste perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt;

d. de woning moet blijven voldoen aan het bepaalde in het Bouwbesluit en de bouwverordening van de 

gemeente Doetinchem;

e. degene die het aan huis gebonden bedrijf of beroep uitoefent ook de bewoner van de woning moet 

zijn;

f. alleen bedrijven of beroepen aan huis toelaatbaar zijn, die behoren tot de Lijst van aan huis 

gebonden beroepen en bedrijven zoals deze is opgenomen in bijlage 2; 

g. geen onevenredige verstoring van de voorzieningenstructuur mag plaatsvinden;

h. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop (als ondergeschikte 

nevenactiviteit) van producten die ter plaatse zijn vervaardigd, dan wel direct verband houden met 

het bedrijf of beroep aan huis;

i. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling, casu quo niet 

onevenredig veel extra verkeer mag worden aangetrokken;

j. het medegebruik geen nadelige invloed mag hebben op de parkeerbalans, casu quo primair op 

eigen terrein moet worden geparkeerd door gebruiker en bezoekers;

k. alleen onverlichte reclame-uitingen zijn toegestaan;

l. geen sprake mag zijn van werkzaamheden, activiteiten en/of opslag in de open lucht voor de 

uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf of beroep;

m. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt voor de uitoefening van het aan 

huis gebonden bedrijf of beroep.

5.5.2 Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken
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Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt voor de uitbreiding van de woonfunctie, 

onder voorwaarde dat de afstand tussen dat bouwwerk en de achterste perceelsgrens minimaal 8 m 

bedraagt. De laatstgenoemde afstandsnorm geldt niet voor bouwwerken die binnen een bouwvlak liggen.

5.5.3 Strijdig gebruik

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan het gebruiken 

of het laten gebruiken van een gedeelte van een woning, dan wel een bijbehorend bouwwerk als 

zelfstandige woning of als afhankelijke woonruimte.

5.6 Afwijken van de gebruiksregels

5.6.1 Aan huis gebonden bedrijven en/of beroepen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.5.1 sub f voor het 

toelaten van bedrijven of beroepen aan huis, die naar aard, omvang en hinder gelijk te stellen zijn met de 

in bijlage 2 opgenomen Lijst van aan huis gebonden beroepen en bedrijven.

5.6.2 Mantelzorg

a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.5.3 en 

toestaan dat een gedeelte van een woning dan wel een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk 

wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte voor mantelzorg, waarbij de volgende regels gelden:

1. er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 

sociale omstandigheden door middel van een onafhankelijke doktersverklaring;

2. er bestaat tussen de aanvrager en de zorgbehoevende een familiaire relatie;

3. de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel uit 

van de in lid 5.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm;

4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;

5. de afstand tussen het bijbehorende bouwwerk en de achterste perceelsgrens bedraagt 

minimaal 8 m bedraagt; 

6. er is en blijft sprake van een afhankelijke woonruimte; er mag geen nieuwe zelfstandige 

woning ontstaan;

7. de hoogtenorm voor bijbehorende bouwwerken blijft onverminderd van kracht;

8. afhankelijke woonruimte voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;

b. burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven 

zijn, toestaan dat:

1. de in sub a onder 5 opgenomen afstandsnorm (8 m tot de achterste perceelsgrens) wordt 

teruggebracht tot 0 m; 

2. de in sub a onder 3 genoemde oppervlaktenorm (100 m²) wordt overschreden;

c. als de noodzaak voor mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning worden 

teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het bestemmingsplan. Dat 

betekent dat daarna geen sprake meer is van afhankelijke woonruimte.

5.7 Wijzigingsbevoegdheid

5.7.1 Verschuiven van het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 Wro het bouwvlak 

van bestaande woningen, inclusief de ter plaatse geldende aanduidingen, verschuiven, onder voorwaarden 

dat:

a. de verschuiving van het bouwvlak ten hoogste 10 m bedraagt ten opzichte van het bestaande 

bouwvlak, waarbij een minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van 4 m in acht genomen 

wordt;

b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden 

aangetast;

c. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;

d. vaststaat dat de bestaande woning wordt gesloopt binnen drie maanden na gereedmelding van de 

nieuwe woning;
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e. rekening wordt gehouden met de landschappelijke inpassing;

f. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd.

5.7.2 Wijziging bouwaanduiding

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 Wro de 

bouwaanduiding als bedoeld in lid 5.1 sub a 'vrijstaand' wijzigen in een andere bouwaanduiding, onder de 

voorwaarde dat er in voldoende mate wordt voorzien in parkeergelegenheid op eigen terrein. Hiervoor 

komen in elk geval in aanmerking cultuurhistorisch waardevolle woningen, waarbij – ter behoud van (de 

cultuurhistorische waarde van) het pand – een verbouwing tot meerdere woonheden gewenst of 

noodzakelijk is.
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Bijlage 14  Beleid niet van toepassing

De volgende beleidsstukken zijn voor het voorliggende bestemmingsplan onderzocht, waaruit 
bleek dat zij niet van toepassing zijn op het bestemmingsplan: 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), Rijksoverheid, 
inwerking getreden op 13 maart 2012;
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), Rijksoverheid, 
vastgesteld op 22 augustus 2011, inclusief de latere aanvullingen, laatstelijk aangevuld 1 
januari 2018;
Besluit ruimtelijke ordening, Rijksoverheid, 21 april 2008, inclusief latere wijzigingen, 
laatstelijk gewijzigd 1 juli 2017;
Cultuur en Erfgoed 2017-2020, Beleef het mee!, Provincie Gelderland, 
vastgesteld 29 juni 2016;
Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012, Regio Achterhoek, 
vastgesteld 26 april 2012;
Structuurvisie Doetinchem 2035, gemeente Doetinchem, 
vastgesteld 26 september 2013;
Doetinchem natuurlijk Duurzaam, gemeente Doetinchem, 
vastgesteld 16 februari 2016;
Planologisch beleid 2011, gemeente Doetinchem, 
vastgesteld op 30 juni 2011 en onherroepelijk op 5 september 2011;
Masterplan Schil, gemeente Doetinchem, 
d.d. 13 december 2007;
Mobiliteitsvisie 2016-2026, gemeente Doetinchem, 
vastgesteld 3 november 2016; 
Groenstructuurplan 2017, gemeente Doetinchem, 
vastgesteld 31 augustus 2017;
Cultuurnota Dossier Cultuur 2003, gemeente Doetinchem, 
vastgesteld d.d. 18 december 2003;
Nota cultuurhistorie, Doetinchem: Cultuurhistorierijk!, gemeente Doetinchem, 
vastgesteld 25 september 2008;
Nota Parkeerbeleid 2012, gemeente Doetinchem, 
vastgesteld 23 februari 2012;
Lijnen op het veld, kadernota sportbeleid Doetinchem 2004 t/m 2007, 
vastgesteld op 23 oktober 2003.
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