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Chw bp Deventer, stad en dorpen - ambities

• Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het stedelijk gebied Deventer en de dorpen

• Oorspronkelijke ambities: (ca. 2016)

• Maak een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet 

• Gebiedsdekkend, voor de hele gemeente

• Verwerk, indien mogelijk, ook de regels uit de verordeningen

• Realiseer een uniforme regelset waarbij ok ontwikkelruimte wordt geïntegreerd



Chw bp Deventer, stad en dorpen -
bijstellen ambities

Maak een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet:

• Mogelijkheden Chw ≠ Omgevingswet 

• Keuze: focus op nieuwe systematiek en niet op verbreden van de reikwijdte

Gebiedsdekkend, voor de hele gemeente:

• Volledig grondgebied was te ambitieus.

• Stedelijk gebied omvatte al meer dan 100 plannen

• Keuze: eerst stedelijk gebied. BP Buitengebied was nog actueel.



Chw bp Deventer, stad en dorpen -
bijstellen ambities

Verwerk, indien mogelijk, ook de regels uit de verordeningen:

• Regels in verordeningen omvatten hele grondgebied. 

• Verordenende regels zijn niet vergelijkbaar met BP-regels.

• Keuze: opstellen verordening fysieke leefomgeving, parallel aan Chw bestemmingsplan.

Realiseer een uniforme regelset waarbij ook ontwikkelruimte wordt geïntegreerd

• Ontwikkelruimte vraagt om beleidskeuzes in bijvoorbeeld Omgevingsvisie.

• Proces opstellen Chw bestemmingsplan liep parallel aan opstellen Omgevingsvisie.

• Keuze: geen ontwikkelruimte integreren, maar conserveren.



Chw bp Deventer, stad en dorpen –
uiteindelijke keuzes

Regels:

• Opknippen functieregels en bouwregels

• “Verstopte functies” zichtbaar maken:



Chw bp Deventer, stad en dorpen - keuzes



Chw bp Deventer, stad en dorpen –
uiteindelijke keuzes

Werkwijze opknippen regels: 

• handmatig functies per hoofdgroep in excelbestand verwerken



Chw bp Deventer, stad en dorpen - keuzes



Werkwijze opknippen regels: 

• handmatig functies per hoofdgroep in excelbestand verwerken

• Dit kan ook geautomatiseerd (vraag je softwareleverancier om 

hulp)

• Alle functies in aparte lagen verwerkt in GIS

• Vervolgens overgezet in autocad

Chw bp Deventer, stad en dorpen –
uiteindelijke keuzes



Regels:

• Objectgericht (satéprikker mogelijk)

• Duidelijke titels in de regels

Chw bp Deventer, stad en dorpen –
uiteindelijke keuzes



Chw bp Deventer, stad en dorpen –
uiteindelijke keuzes

Verbeelding:

• Alle ‘gestapelde’ regels als enkelbestemming

• Opnemen in groep ‘overig’, want, kleuren zeggen niet alles



Chw bp Deventer, stad 



Chw bp Deventer, stad 



Chw bp Deventer, stad en dorpen –
uiteindelijke keuzes

Verbeelding:

• Data bleek te groot, plangebied moest opgeknipt worden in 4 delen

• Plan kon om technische redenen niet gepubliceerd worden op ruimtelijkeplannen.nl, alleen via 

een plancontour





Chw bp Deventer, stad en dorpen - resultaten

• Op 1 juli 2020 is het Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen, delen A,B, C en D 

vastgesteld.

• Tegen 3 plandelen is beroep ingesteld. In tussenuitspraken blijkt de systematiek van het plan 

niet ter discussie te staan, reparaties zijn inhoudelijk.



Ervaringen tot nu toe

• We missen de kleuren toch wel een beetje. Er is geen visueel overzicht meer, je moet alles 

aanklikken.

• Er zijn foutjes gemaakt in verbeelding en regels – bv. functie vergeten, regels vergeten. Het 

blijft mensenwerk.

• Samenvoegen van 100 plannen kan niet beleidsneutraal, er zijn keuzes gemaakt

• Regels bieden duidelijkheid, de satéprikker werkt goed

• Door opknippen functie en bouwen is al veel voorwerk verricht voor Omgevingsplan

• Organisatie en betrokkenen, waaronder de gemeenteraad, zijn al gewend aan digitaal 

raadpleegbaar plan



Van Chw bp naar Omgevingsplan

Acties

• Uitdaging samenvoegen buitengebied en stad – verschillen in systematiek, en in begrippen

• Uitgangspunt blijft beleidsneutraal

• Doel: op 1 januari zijn we in staat een wijziging Omgevingsplan op te stellen en te publiceren

• Omzetten van de dubbelbestemmingen 

• Verder opdelen van de bouwregels

• Toepasbare regels 



• Eerste oefening Omgevingsplan Deventer



Opzet hoofdstukindeling



• Leesbaarheid regels?

Van Chw bp naar Omgevingsplan

Dilemma’s, vragen













• dilemma: hanteren staalkaart Netbeheer Nederland ‘Elektriciteit en gas in het omgevingsplan’? 

Of anders formuleren waardoor er verschillen ontstaan buiten de gemeentegrens.

• Vraag: Wie oefent er al met toepasbare regels voor de bestemmingsplanregels?

Van Chw bp naar Omgevingsplan

Dilemma’s, vragen



• Hoe komt ons Chw plan in het DSO?

• Eerst nog op ruimtelijkeplannen.nl?

Van Chw bp naar Omgevingsplan

Dilemma’s, vragen



• Ambitie is beleidsneutraal, maar is dat mogelijk? 

• Voorbeeld: begrip “woning” 

• Buitengebied: een complex van ruimten dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één 

afzonderlijk huishouden.

• Stad: een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van personen;

• Bij Chw bp bewust keuze gemaakt voor ruim begrip woning, om verschillende vormen van 

samenleven te faciliteren. Maar nu problemen met huisvesting arbeidsmigranten. 

Keuze: behouden (beleidsneutraal) of probleem oplossen (beleidswijziging).

Van Chw bp naar Omgevingsplan

Dilemma’s, vragen



• Tijd, capaciteit, prioriteit…

Van Chw bp naar Omgevingsplan

Dilemma’s, vragen



Vragen? Tips?

VOOR MEER INFORMATIE: S.HENDRIKS-KLAVER@DEVENTER.NL


