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1. INLEIDING 
1.1. Doel 
Het doel van deze beleidsnota is beleid vast te stellen waardoor verruiming van 
woninguitbreidingen, voortvloeiend uit het Handboek Bestemmingsplannen 2007, in 
bestaand stedelijk gebied algemeen mogelijk wordt gemaakt. Dit geldt ook voor de 
gebieden waar vrij recentelijk (niet conform het Handboek Bestemmingsplannen 
2007) bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Tevens biedt de beleidsnota burgers 
vooraf meer inzicht in welke aanvragen met de toepassing van artikel 3.23 Wro bij 
woninguitbreidingen zullen worden gehonoreerd. 
 
1.2. Aanleiding 
De raad discussieerde in 2007 over de gewenste wijzigingen van het Handboek 
Bestemmingsplannen 2005, dat is opgesteld in het kader van het plan van aanpak 
actualiseren bestemmingsplannen1 (AUB-project). De discussie was onder andere 
gericht op het algemeen mogelijk maken van een aantal woninguitbreidingen in Delft 
en het verruimen van het percentage van bedrijvigheid aan huis. Naar aanleiding van 
de discussie in de raad zijn zes onderwerpen, waaronder aan- en uitbouwen en 
dakopbouwen, nader uitgewerkt in het document Uitwerking C-Discussie van 21 
augustus 2007. Het document is behandeld in de raad en de resultaten hiervan zijn 
verwerkt in het, door de raad op 20 november 2007 vastgestelde, Handboek 
Bestemmingsplannen 2007. De woninguitbreidingen werden daarmee alleen 
algemeen mogelijk gemaakt voor de bestemmingsplannen die na november 2007 
conform het handboek zijn opgesteld. 
 
In het raadsbesluit van 26 juni 2008, bevoegdheden van de raad onder de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening (Wro), is dan ook besloten om de woninguitbreidingen 
algemeen mogelijk te maken via een paraplubestemmingsplan. Het opstellen van 
een paraplubestemmingsplan Woninguitbreidingen betekent dat geldende 
bestemmingsplannen die onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), 
voor 1 juli 2008, tot stand zijn gekomen, gedeeltelijk moeten worden herzien. In de 
Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen 2008 (PRBP 2008) is opgenomen dat een 
gedeeltelijke herziening van bestemmingsplannen die onder de WRO tot stand zijn 
gekomen, niet mogelijk zou zijn. De verwachting was dat door een aanpassing van 
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), het alsnog mogelijk zou worden. Op 29 januari 
20092 bleek dat de aanpassing van het Bro niet voorzag in een oplossing voor 
gedeeltelijke herzieningen van een (WRO) bestemmingsplan. Hiermee kwam vast te 
staan dat het beoogde voorstel tot het opstellen van een paraplubestemmingsplan 
niet mogelijk was.  
Een goed alternatief voor het algemeen mogelijk maken van de woninguitbreidingen 
is het opstellen van een beleidsnota over de toepassing van buitenplanse 
ontheffingen op grond van artikel 3.23 Wro. De raad is bij brief van 19 maart 2009 
geïnformeerd over dit alternatief. 
 
Het opstellen van de beleidsnota past binnen het collegeprogramma 'Ruimte zien en 
ruimte maken, coalitieakkoord 2006-2010'. In het programma is opgenomen dat; 'de 
coalitie letterlijk ruimte wil maken om plannen te kunnen realiseren, zonder 
verstikkende bureaucratie. We bieden financiële ruimte, creatieve ruimte en – waar 
dit voor handen is in een compacte stad – ruimte voor woningen, voor (revitalisering 
van) bedrijventerreinen en voor meer groen en speelplekken.'  
 

 
1 Vastgesteld door de raad op 2 oktober 2003. 
2 Bekendmaking in Staatsblad van het Besluit houdende wijziging van het Bro. 
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1.3. Leeswijzer  
In hoofdstuk 1 wordt het doel en de aanleiding van de beleidsnota beschreven. 
Vervolgens beschrijft hoofdstuk 2 het juridische kader, waaronder het 
toepassingsbereik, de procedure en de toekomstige ontwikkelingen. Hoofdstuk 3 
bevat naast de begrippenlijst en de wijze van meten, de regels van de 
woninguitbreidingen. Artikel 3 gaat over de uitbreiding van een woning met aan- en 
uitbouwen. Artikel 4 gaat over de uitbreiding van een hoofdgebouw met een 
dakopbouw, dakkapel of dakterras. Ter verduidelijking zijn de regels voorzien van 
figuren. Artikel 5 heeft betrekking op het toelaten van aan-huis-gebonden beroepen 
en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. Artikel 6 bevat een afwijkingsmogelijkheid 
van het beleid. De nota eindigt met een toelichting. 
 



Beleidsnota Woninguitbreidingen  3 september 2009 



Beleidsnota Woninguitbreidingen  4 september 2009 

 



Beleidsnota Woninguitbreidingen  5 september 2009 

2. Juridisch kader 
2.1. Toepassingsbereik 
In deze beleidsnota worden voor de gebieden, waar het bestemmingsplan nog niet is 
opgesteld conform het Handboek bestemmingsplannen 2007, regels gegeven voor 
het algemeen mogelijk maken van de verruimingen van woningen binnen het 
bestaand stedelijk gebied. De verruimingen worden mogelijk gemaakt met een door 
het college te verlenen buitenplanse ontheffing op grond van artikel 3.23 Wro juncto 
artikel 4.Bro. 
 
2.1.1. Gebied  
Het toepassingsgebied van de beleidsnota wordt weergegeven op de kaart 
'Toepassingsgebruik' (pagina 4). De kaart is ingedeeld aan de hand van de 
bestemmingsplannen AUB-project. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
gebieden waar: 

• verruimingen conform het Handboek Bestemmingsplannen 2007 algemeen 
mogelijk wordt gemaakt (geel);  

• het Handboek Bestemmingsplannen 2007 reeds is toegepast (groen); 
• de verruimingen van woninguitbreidingen specifiek zullen worden beoordeeld 

(oranje).  
Deze beleidsnota is alleen van toepassing op bestaand stedelijk woongebied en 
geldt voor de geelgekleurde gebieden: Noordoost, Noordwest 1 t/m 3, TU-Noord, TU-
Midden en Zuidwest 1 en 3. 
 
De beleidsnota geldt niet voor de gebieden: 

1. Delft-oost en Buitengebied, omdat het geen bestaand stedelijk woongebied 
betreft en wellicht nog belangrijker, deze gebieden liggen buiten de 
bebouwde kom; 

2. Schieoevers, DSM, Technopolis, Ikea, Station-zuid, Van der Made omdat het 
geen bestaand stedelijk woongebied betreft; 

3. Binnenstad, Agnetapark, Noordelijk TU-gebied, omdat het beschermd 
stadsgezicht of toekomstig beschermd stadsgezicht is; 

4. TNO-Zuidpolder omdat het nog een te ontwikkelen gebied is en op 
middenlange termijn een nieuw bestemmingsplan zal worden opgesteld en 
Harnaschpolder omdat hier door de wijze van bestemmen, een 
bestemmingsplan met uitwerkingsplan gericht op ontwikkeling de 
bebouwingsmogelijkheden reeds zeer ruim zijn; 

5. Zuidwest 2, omdat voor dit gebied reeds een bestemmingsplan is vastgesteld 
conform het Handboek Bestemmingsplannen 2007. 

 
2.1.2. Functies en waarden 
In een bestemmingsplan wordt aan grond een bestemming (een functie of 
gebruiksdoel) toegekend. Binnen een bestemming kunnen meerdere functies van 
toepassing zijn. Een voorbeeld hiervan is dat gronden met de bestemming 
'Gemengd' bestemd kunnen zijn voor de functies, wonen, kantoren en 
dienstverlening. Deze beleidsnota gaat alleen over uitbreidingen van een gebouw 
met de functie wonen. Dus de beleidsnota geldt bij gronden die bestemd zijn als 
'Wonen' of die een bestemming hebben die ten dienste staat van de functie wonen, 
zoals bij de bestemming 'Gemengd' of 'Tuin'3. De beleidsnota geldt niet voor 
uitbreidingen ten behoeve van andere functies, zoals bedrijf, kantoor of detailhandel. 

                                                 
3 Bij oude bestemmingsplannen was het gebruikelijk om deze bestemming te reserveren voor 
zogenoemde achtertuinen. In de systematiek van het Handboek bestemmingsplannen 2007 
geldt deze benaming voor voortuinen. 
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 De beleidsnota is alleen van toepassing op uitbreidingen van een woning en niet op 
de wijziging van het gebruik. Met uitzondering van een wijziging van het gebruik voor 
de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteit voor maximaal 40% van het bruto vloeroppervlakte van de woning. 
  
Tevens geldt de beleidsnota niet voor woningen die: 
• zijn aangewezen als Rijks- of gemeentelijk monument, of; 
• cultuurhistorisch waardevol zijn (bijvoorbeeld opgenomen in de inventarisatie 

Delft Naoorlogse architectuur en stedenbouw 1940-1970 van november 2006, de 
monumenteninventarisatie van bouwkunst buiten de binnenstad tot 1940 of als 
cultuurhistorisch waardevol zijn aangewezen of bestemd) of;  

• zich bevinden in een gebied dat is aangewezen als (toekomstig) beschermd 
stadsgezicht. 

 
Voorbeeld: Er wordt een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van een woning met 
een aanbouw in een geelgekleurd gebied. Uit het bestemmingsplan blijkt dat de 
woning een aanduiding of bestemming cultuurhistorisch waardevol heeft. In dit geval 
is de beleidsnota Woninguitbreidingen niet van toepassing en zal de aanvraag 
specifiek beoordeeld moeten worden. 
 
2.1.3. Categorieën buitenplanse ontheffing 
De Wro geeft het college op grond van artikel 3.23 de mogelijkheid om, ten behoeve 
van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te geven gevallen, 
ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan. De gevallen zijn beschreven in 
artikel 4.van het Bro. Deze beleidsnota gaat over de toepassing van artikel 4.lid 1 
sub a, Bro, te weten het uitbreiden van of een bijgebouw bij een woning, sub e, het 
bouwen van een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw 
en sub i het wijzigen van het gebruik van een bouwwerk, alleen met betrekking tot 
het gebruik voor aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten. De overige categorieën vallen buiten het toepassingsbereik van deze 
beleidsnota.  
In het Handboek Bestemmingsplannen 2007 zijn geen uitbreidingsmogelijkheden 
opgenomen voor bijgebouwen omdat hiervoor is aangesloten bij de regels die 
voortvloeien uit de regels voor vergunningsvrij bouwen4.  
 
2.1.4. Conclusie 
Zoals hiervoor is aangegeven geldt de beleidsnota niet voor de gebieden die op de 
kaart met oranje en groen zijn aangegeven. Binnen de gele gebieden geldt de 
beleidsnota niet indien er sprake is van een andere functie dan wonen of een 
bijzondere waarde (waaronder een Rijks- of gemeentelijk monument), als er sprake 
is van een andere categorie dan sub a, e en i uit artikel 4.Bro, of als er sprake is van 
wijziging van het gebruik anders dan voor een aan-huis-gebonden beroep of 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit. Aanvragen voor uitbreidingen zullen in deze 
gevallen specifiek beoordeeld worden. 
 
2.2. Procedure 
2.2.1. Specifieke beoordeling 
Burgers die een aanvraag indienen voor een verruiming van de woning, zoals 
omschreven in deze beleidsnota en woonachtig zijn in een geelgekleurd gebied, 
ontvangen in principe zonder nadere specifieke beoordeling een ontheffing5. De nota 
bevat de motivering voor de te verlenen ontheffing.6  

                                                 
4 Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken.  
5 Met uitzondering van de situaties als genoemd in paragraaf 2.1. 
6 Artikel 4:82 Algemene wet bestuursrecht. 
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Er wordt gesproken over 'in principe' omdat in de beleidsnota zes situaties worden 
benoemd waarbij wel een specifieke beoordeling dient plaats te vinden, bij: 
• een aan- en uitbouw bij een woning met souterrain met 1,5 bouwlaag;  
• een aan- en uitbouw bij een woning met souterrain met 2,5 bouwlaag; 
• een vergroting van een hoofdgebouw buiten het kapprofiel zoals weergegeven in 

figuur 1; 
• het bouwen van dakterrasafscheidingen en voorzieningen voor betreding van een 

dakterras binnen een afstand van 2 meter uit de voorgevel; 
• het gebruik van de woning voor aan-huis-gebonden beroepen en kleine 

bedrijfsmatige activiteiten voor categorie 2 (zonder kader) zoals opgenomen in de 
Lijst van Bedrijfstypen'; 

• het gebruik van de woning voor aan-huis-gebonden beroepen en kleine 
bedrijfsmatige activiteiten die niet zijn opgenomen in de Lijst van Bedrijfstypen. 

 
In de vier situaties met betrekking tot de uitbreiding van de woning kan de verruiming 
een dusdanige aantasting betekenen van de gebruiksmogelijkheden en 
verblijfskwaliteit van aangrenzende en nabijgelegen gronden dat het verlenen van de 
ontheffing niet in verhouding is. Bij deze specifieke beoordeling zal rekening worden 
gehouden met de bezonningssituatie, de privacy en de stedenbouwkundige kwaliteit 
voor wat betreft het straatbeeld (openbare ruimte). 
Bij de twee situaties waarbij het gebruik van de woning wordt gewijzigd zal bekeken 
worden of de kwaliteit van de woonomgeving niet nadelig wordt beïnvloed. Bij de 
specifieke boordeling zal rekening worden gehouden met de sociale veiligheid, 
groen, mobiliteit en economisch functioneren.  
 
Ook dient er specifiek naar de situatie gekeken te worden als binnen een afstand van  
8 meter uit het hart van de stam van monumentale bomen aan- en uitbouwen worden 
opgericht. Het oprichten hiervan is alleen mogelijk indien er geen onevenredige 
verslechtering van de groeiomstandigheden van de monumentale boom optreedt.  
Het betreft de monumentale bomen zoals aangewezen in de op het moment van 
aanvraag geldende versie van de lijst van monumentale bomen, behorende bij de 
Bomenverordening.7

 
2.2.2. Afwijking in bijzondere gevallen 
Van belang is dat het verlenen van een ontheffing een bevoegdheid is en geen 
verplichting. Per aanvraag vindt een belangenafweging plaats. Indien sprake is van 
één van de hierboven genoemde situaties vindt er tevens een specifieke beoordeling 
plaats. In beide gevallen kunnen zich situaties voordoen dat het verlenen van een 
ontheffing niet wenselijk is. Artikel 6 biedt de mogelijkheid om, indien het verlenen 
van een ontheffing voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die 
wegens (bijzondere) omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de 
beleidsregels te dienen doelen, af te wijken van de beleidsregels. 
 
2.3. Toekomstige ontwikkelingen 
Op 4 december 2008 is in het Staatsblad de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) gepubliceerd. De verwachte inwerkingtreding van de wet is 
1 januari 2010.8  

 
7 De “lijst van monumentale bomen” wordt doorontwikkeld naar een lijst met beschermde 
houtopstand. De lijst bevat in beginsel alleen de bomen in de door het college vastgestelde 
lijst van monumentale bomen (vastgesteld d.d. 25 oktober 2005, gewijzigd d.d. 2 oktober 
2007). Deze zal geleidelijk worden uitgebreid met de belangrijkste houtopstanden met 
cultuurhistorische, structuurbepalende, beeldbepalende en ecologische waarde (toelichting 
Bomenverordening Delft 2008). 
8 Staatsblad jaargang 2008, nummer 496. 
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Op het moment van opstellen van deze beleidsnota vindt in de ministerraad de 
behandeling van het uitvoeringsbesluit van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht 
(Bor), plaats. In dit besluit worden de mogelijkheden tot het uitbreiden van een 
woning zonder ontheffing/vergunning mogelijk aanzienlijk verruimd. Indien de Wabo 
plus aanverwante regelgeving in werking treedt heeft dit mogelijk gevolgen voor de 
beleidsnota. De regels uit de beleidsnota die in strijd zijn met deze regelgeving zullen 
hun rechtskracht verliezen en van rechtswege vervallen.  
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3. BELEIDSREGELS  
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder: 
 

1. aan- en uitbouw: 
een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw op de begane grond dat in 
bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw; 

 
2. achtertuin: 

het deel van het perceel grond gelegen aan de achterzijde van de woning; 
 

3. aan-huis-gebonden beroep: 
een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt 
uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met een woonfunctie in 
overeenstemming is; 

 
4. AUB-bestemmingsplan: 

Een bestemmingsplan dat is opgesteld in het kader van het project 
Actualiseren en Uniformeren Bestemmingsplannen in Delft; 

 
5. bebouwde kom: 

voor de toepassing van deze beleidsnota, het stedelijk gebied gelegen binnen 
'de rode contour' van het streekplan Zuid-Holland West, 19 februari 2003; 

 
6. beschermd stadsgezicht: 

een gebied als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet 1988; 
 

7. bordes: 
een verhoogd deel voor de ingang van een gebouw, bereikbaar via een aantal 
treden; 

 
8. bouwlaag: 

een tussen twee opeenvolgende vloeren gelegen, voor verblijf geschikt, deel 
van een gebouw met uitsluiting van een kap; 

 
9. bvo (brutovloeroppervlak): 

het totale gebouwde vloeroppervlak; 
 

10. cultuurhistorisch waardevol: 
de aan een bouwwerk, gebied of element toegekende waarde in verband met 
ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid of herkenbaarheid vanuit historisch 
oogpunt; 

 
11. dakopbouw: 

een geheel of gedeeltelijk toegevoegde bouwlaag op een gebouw boven 
goothoogte; 

 
12. dakterras: 

een buitenruimte, gelegen op een hoofdgebouw of op een aan- of uitbouw 
voorzien van een afscheiding; 



 
13. erker: 

een uitbouw aan de voorgevel van een hoofdgebouw; 
 

14. figuur 1: 
weergegeven op pagina 9, de hellingshoek van de dakvlakken is kleiner of 
gelijk aan 55 °; 

Figuur 1: Denkbeeldig kapprofiel 

15. monumentale boom: 
een boom die is aangewezen en vermeld op de gemeentelijke 'lijst van 
monumentale bomen' behorende bij de Bomenverordening; 

 
16. peil: 

-voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg  
 grenst; de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 
-in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende   
 afgewerkte maaiveld; 

 
17. kap: 

een gesloten, voornamelijk hellende bovenbeëindiging van een gebouw  
bestaande uit tenminste twee niet-horizontale vlakken; 

 
18. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten: 

het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van 
activiteiten, waarvoor geen melding- of vergunningplicht op grond van het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer geldt, waarbij de woning in 
overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 
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19. LvB: 
Lijst van Bedrijfstypen zoals opgenomen in de geldende nota inzake bedrijven 
en milieuzonering; 

 
20. souterrain: 

een gedeeltelijk onder de grond gesitueerde bouwlaag; 
 

21. straatbeeld:   
beeld van de openbare ruimte, inclusief aangrenzende bebouwing; 

Figuur 2: verduidelijking definitie tuin 

 
22. voortuin: 

dat deel van het perceel dat gelegen is voor, of minder dan 1 meter achter, de 
voorkant van de woning; 

 
23. woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor huisvesting van één 
afzonderlijke huishouding; 

 
24. zijtuin:  

de overige delen, niet zijnde voor- of achtertuin, van het perceel, zoals 
gedefinieerd in figuur 2.  Uitgezonderd de zijtuinen die in een AUB-
bestemmingsplan zijn bestemd als voortuin.   
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Artikel 2 Wijze van meten 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 

1. de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.  

 
2. de goothoogte van een bouwwerk  

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het 
boeibord, of daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

 
3. de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels 
(en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en 
dakkapellen.  

 
4. de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een bouwwerk, met uitzondering 
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar 
de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

 
5. de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

 
6. de hoogte van balkon- en terrasafscheidingen: 

de hoogte van balkon- en terrasafscheidingen wordt gemeten vanaf de 
bovenkant van de bebouwing waarop de afscheiding is geplaatst. 

 
7. afstanden: 

afstanden worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 



Artikel 3 Een uitbreiding bij een woning binnen de bebouwde kom 
 
Wettelijke bepalingen Bro 
Voor de toepassing van artikel 3.23 Wro juncto 4.lid 1 a Bro komt in aanmerking, een 
uitbreiding van of een bijgebouw bij een woning, rekening houdend met de volgende 
bepalingen en kenmerken: 
• Het aantal woningen blijft gelijk.  
 
Gemeentelijke bepalingen 
Achtertuin 
1. Aan- en uitbouwen van de achtergevel mogen een maximale diepte hebben van 

3,5 meter onder de voorwaarde dat 50% van het oppervlakte van de achter en 
zijtuin onbebouwd blijft. Als de oppervlakte van de achter en zijtuin: 
a) gelijk of kleiner is dan 15m², is een aan- en uitbouw van één bouwlaag over 

de gehele oppervlakte van de tuin toegestaan. 
b) minder is dan 40 m², geldt er geen maximale diepte voor een aan- en 

uitbouw. 
2. De bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag maximaal de hoogte van de eerste 

bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw bedragen vermeerderd met 0,40 
meter. 

3. Indien het hoofdgebouw een souterrain heeft mag de hoogte van de aan- en 
uitbouwen 1,5 bouwlaag bedragen, mits de gebruiksmogelijkheden en 
verblijfskwaliteit van de aangrenzende en nabijgelegen gronden niet onevenredig 
worden aangetast. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan: 
a) de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen; 
b) de privacy; 
c) de stedenbouwkundige kwaliteit voor wat betreft het straatbeeld.  

4. Balkons en dakterrassen op aan- en uitbouwen zijn toegestaan. 
5. Aan- en uitbouwen dienen op een afstand van minimaal 8 meter uit het hart van 

de stam van monumentale bomen te worden opgericht.  
a) Het oprichten van aan- en uitbouwen binnen een afstand van 8 meter uit het 

hart van de stam van monumentale bomen is alleen mogelijk mits geen 
onevenredige verslechtering van de groeiomstandigheden van de 
monumentale boom optreedt. 
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Zijtuin 
6. Aan- en uitbouwen aan de zijgevel van het hoofdgebouw mogen een maximale 

diepte hebben van 3,5 meter, met de maximale bouwhoogte van de eerste 
bouwlaag vermeerderd met 0,40 meter, onder de voorwaarden dat 50% van het 
oppervlakte van de achter en zijtuin onbebouwd blijft en tussen de aan- en 
uitbouwen en de perceelsgrens minimaal 1 meter vrije ruimte resteert. 

7. De bouwhoogte van aan- en uitbouwen aan de zijgevel mag maximaal de hoogte 
van twee aangrenzende bouwlagen van het bijbehorende hoofdgebouw 
bedragen vermeerderd met 0,40 meter, mits de diepte van de aan- en uitbouwen 
niet meer bedraagt dan 2,5 meter en tussen aan- en uitbouwen en perceelsgrens 
minimaal 1 meter vrije ruimte resteert. 

8. Indien het hoofdgebouw een souterrain heeft mag de hoogte van de aan- en 
uitbouwen 1,5 bouwlaag bedragen met een maximale diepte van 3,5 meter, mits 
de gebruiksmogelijkheden en verblijfskwaliteit van de aangrenzende en 
nabijgelegen gronden niet onevenredig worden aangetast. In de beoordeling 
wordt aandacht besteed aan: 
a) de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen; 
b) de privacy; 
c) de stedenbouwkundige kwaliteit voor wat betreft het straatbeeld. 

9. Indien het hoofdgebouw een souterrain heeft mag de hoogte van de aan- en 
uitbouwen aan de zijgevel 2,5 bouwlaag bedragen als de diepte van de aan- en 
uitbouwen niet meer bedraagt dan 2,5 meter en tussen aan- en uitbouwen en 
perceelsgrens minimaal 1 meter vrije ruimte resteert, mits de 
gebruiksmogelijkheden en verblijfskwaliteit van de aangrenzende en nabijgelegen 
gronden niet onevenredig worden aangetast. In de beoordeling wordt aandacht 
besteed aan: 
a) de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen; 
b) de privacy; 
c) de stedenbouwkundige kwaliteit voor wat betreft het straatbeeld. 

10. Aan- en uitbouwen dienen op een afstand van minimaal 8 meter uit het hart van 
de stam van monumentale bomen te worden opgericht.  
a) Het oprichten van aan- en uitbouwen binnen een afstand van 8 meter uit het 

hart van de stam van monumentale bomen is alleen mogelijk mits geen 
onevenredige verslechtering van de groeiomstandigheden van de 
monumentale boom optreedt. 
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Voortuin 
11. Erkers zijn toegestaan met een maximale breedte van tweederde van de 

voorgevel, een maximale diepte van 1,2 meter en een maximale bouwhoogte van 
de aangrenzende twee bouwlagen van het bijbehorende hoofdgebouw 
vermeerderd met 0,40 meter. 

12. Entrees, luifels en bordessen zijn toegestaan met een maximale breedte van 
eenderde van de breedte van de voorgevel, een maximale diepte van 1 meter en 
een maximale bouwhoogte van de aangrenzende eerste bouwlaag van het 
bijbehorende hoofdgebouw vermeerderd met 0,40 meter. 
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13. Fietsenbergingen zijn toegestaan met een maximale oppervlakte van 5 m² en een 
maximale bouwhoogte van 1,5 meter. 
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14. De bouwwerken dienen op een afstand van minimaal 8 meter uit het hart van de 
stam van monumentale bomen te worden opgericht.  
a) Het oprichten van aan- en uitbouwen binnen een afstand van 8 meter uit het 

hart van de stam van monumentale bomen is alleen mogelijk mits geen 
onevenredige verslechtering van de groeiomstandigheden van de 
monumentale boom optreedt. 



Artikel 4 Een dakopbouw, dakkapel of dakterras 
 
Voor de toepassing van artikel 3.23 Wro juncto 4.lid 1 sub e Bro komt in aanmerking 
een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw rekening 
houdende met de volgende bepalingen en kenmerken: 
 
Wettelijke bepalingen 
Geen bepalingen opgenomen. 
 
Gemeentelijke bepalingen 
1. Alleen betrekking hebbende op een hoofdgebouw. 
2. De maximale goothoogte van het hoofdgebouw mag worden overschreden door 

vergrotingen van het hoofdgebouw, dakterrasafscheidingen en voorzieningen 
voor de betreding van een dakterras, mits zij binnen het denkbeeldige kapprofiel 
passen, zoals dit in figuur 1 is gedefinieerd. 

 

 
3. Dakopbouwen buiten het denkbeeldige kapprofiel (figuur 1) aan de voor- en 

achterkant van het hoofdgebouw, waarvan de maximale bouwhoogte niet meer 
mag bedragen dan de bouwhoogte van het denkbeeldige kapprofiel, zijn 
toegestaan mits, de gebruiksmogelijkheden en verblijfskwaliteit van de 
aangrenzende en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden aangetast. In 
de beoordeling wordt aandacht besteed aan: 
a) de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen; 
b) de privacy; 
c) de stedenbouwkundige kwaliteit voor wat betreft het straatbeeld en de 

samenhang van gootlijn, noklijn en kapprofiel met dien verstande dat een 
dakkapel van maximaal eenderde van de oppervlakte van het dakvlak waarin 
hij wordt geplaatst in ieder geval is toegestaan. 
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4. Bij een hoofdgebouw met een plat dak zijn boven goothoogte uitsluitend 
dakterrasafscheidingen en voorzieningen voor de betreding van een dakterras, 
op een afstand van tenminste 2 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw, 
met een bouwhoogte van 1,5 meter toegestaan. 

5. Bij een hoofdgebouw met een plat dak mogen boven goothoogte binnen een 
afstand van 2 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw dakterras-
afscheidingen worden gebouwd, mits, de gebruiksmogelijkheden en 
verblijfskwaliteit van de aangrenzende en nabijgelegen gronden niet onevenredig 
worden aangetast. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan: 
a) de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen; 
b) de privacy; 
c) de stedenbouwkundige kwaliteit voor wat betreft het straatbeeld. 
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Artikel 5 Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten 
 
Voor de toepassing van artikel 3.23 Wro juncto 4.lid 1 sub i Bro komt in aanmerking 
het wijzigen van het gebruik van bouwwerken, al dan niet in samenhang met 
inpandige bouwactiviteiten rekening houdende met de volgende bepalingen en 
kenmerken: 
 
Wettelijke bepalingen 
• De gebruikswijziging vindt plaats binnen de bebouwde kom; 
• de gebruikswijziging heeft betrekking op een bruto-vloeroppervlakte van niet 

meer dan 1500 m2, en; 
• het aantal woningen blijft gelijk.  
 
Gemeentelijke bepalingen 
1. Voor aan-huis-gebonden beroepen en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

uit categorie 1∗ van de Lijst van Bedrijfstypen9, uitgezonderd de bedrijventypen 
met een kader om de categorie, zijn toegestaan, indien:  
a) het bvo ten behoeve van kantoor- en/of praktijkruimten en/of de kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 40 % van het bvo van de woning, 
inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen; 

b) ten behoeve van de kantoor- en/of praktijkruimten en/of de kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten in parkeergelegenheid wordt voorzien, en; 

c) de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op 
de normale afwikkeling van het verkeer.  

2. Voor aan-huis-gebonden beroepen en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
uit categorie 2* van de Lijst van Bedrijfstypen, uitgezonderd de bedrijventypen 
met een kader om de categorie zijn toegestaan, voor zover deze naar aard en 
invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere 
verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende 
milieuaspecten) geacht kunnen worden te behoren tot categorie 1* en indien de 
kwaliteit van leefomgeving niet nadelig wordt beïnvloed. In de beoordeling wordt 
aandacht besteed aan:  
a) sociale veiligheid; 
b)  groen; 
c)  mobiliteit; 
d)  en economisch functioneren. 

3. Voor aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten die 
niet genoemd worden in de Lijst van Bedrijfstypen zijn toegestaan, voor zover 
deze naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven 
maatgevende milieuaspecten) geacht kunnen worden te behoren tot categorie 1* 
en indien de kwaliteit van leefomgeving niet nadelig wordt beïnvloed. In de 
beoordeling wordt aandacht besteed aan:  
a) sociale veiligheid; 
b)  groen; 
c)  mobiliteit; 
d)  en economisch functioneren. 

                                                 
∗ De standaardcategorie en de met een specifieke beoordeling toegestane categorie is 
afhankelijk van de gebiedstypologie zoals opgenomen in de geldende nota inzake bedrijven 
en milieuzonering. 
9 Zoals opgenomen in de geldende nota inzake bedrijven en milieuzonering. 



Beleidsnota Woninguitbreidingen  20 september 2009 

Artikel 6 Afwijking in bijzondere gevallen 
Er wordt gehandeld overeenkomstig deze beleidsregels, tenzij dat voor een of meer 
belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden 
onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen. In 
bijzondere gevallen kan gemotiveerd worden afgeweken van het beleid dat in artikel 
1 tot en met 4 is geformuleerd. 
 
Artikel 7 Inwerkingtreding 
Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die waarop zij zijn 
bekendgemaakt. 
 
Artikel 8 Citeerregel 
Deze beleidsregels worden aangehaald als "Beleid woninguitbreidingen september 
2009". 
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4. Toelichting 
De mogelijkheden voor de uitbreidingen van een woning, zoals vastgelegd in de 
Delftse bestemmingsplannen, was voor 2007 gebaseerd op het vergunningsvrij 
bouwen. Er was sprake van een generieke regeling die niet was toegespitst op de 
Delftse situatie. Te weten, een compacte stad met een groot bestand oudere typen 
woningen. Bij het bestuur was de behoefte aanwezig om de mogelijkheden voor het 
uitbreiden van de woning te verruimen en dit direct vergunbaar te maken. Onder 
andere zodat de inwoners bij een eventuele gezinsuitbreiding in de woning en dus in 
Delft kunnen blijven wonen. Maar ook om de inwoners de mogelijkheid te geven 
binnen bepaalde kaders hun eigen woonwensen te realiseren. 
 
De volgende uitgangspunten zijn bij de totstandkoming van het beleid gehanteerd. 
 
Oppervlakte en diepte 
Jurisprudentie heeft bepaald dat de regeling bouwvergunningsvrij bouwen10 niet in 
de plaats treedt van de regeling die is opgenomen in het bestemmingsplan. De 
regeling komt daar bovenop. Dit betekent dat tuinen eerst voor 50% van het 
oppervlak vergunningsvrij bebouwd mogen worden en dat de overige 50% bebouwd 
mag worden op basis van het bestemmingsplan. De gemeente Delft vindt dit niet 
wenselijk. Er is daarom geen regeling opgenomen in een bestemmingsplan tenzij 
beoogd wordt bovenop de regeling van het vergunningsvrij bouwen nog extra 
bebouwingsmogelijkheden te bieden. 
Doordat 50% van de tuin onbebouwd dient te blijven worden bewoners met een 
kleine woning en tuin onevenredig beperkt. Om deze bewoners een reële 
mogelijkheid op een uitbreiding van de woning te bieden, is er voor gekozen om, bij 
tuinen met een oppervlakte van 15m² of kleiner, een aan- en uitbouw over de gehele 
oppervlakte van de tuin toe te staan. 
 
De regeling voor bouwvergunningsvrij bouwen is van toepassing op aan- en 
uitbouwen tot 2,5 meter diep. De gemeente Delft wil meer ruimte bieden voor haar 
inwoners. De gemeente is van mening dat bij een maximale diepte van 3,5 meter 
aannemelijk is dat de verschillende belangen niet onevenredig worden geschaad. 
Bij een woning met tuin met een oppervlakte van meer dan 15 m² maar minder dan 
40 m² wordt de maximale diepte van 3,5 meter losgelaten om de bewoner enige 
keuzevrijheid te geven bij de indeling van de tuin. De regel dat 50% van de 
oppervlakte van de tuin onbebouwd blijft is in deze situatie wel van toepassing. 
 
Bouwlaag 
Voor de afwerking van de bouwlaag is een standaard vermeerdering van 0.40 meter 
opgenomen in de regels. 
 
Balkons en dakterrassen op aan- en uitbouwen 
Aangezien Delft een compacte stad is, is er bij de woningen relatief weinig 
buitenruimte in de vorm van een tuin. De gemeente streeft er dan ook naar om de 
buitenruimte, die wordt weggenomen door de uitbreiding van de woning, terug te 
laten komen. Door het toestaan van balkons en dakterrassen op aan- en uitbouwen 
is dit mogelijk. 
 
Entrees, luifels en bordessen 
In bepaalde bouwperiodes, waaronder de jaren '30 van de vorige eeuw, werden bij 
woningen vaak luifels toegepast, veelal in combinatie met bordessen (een verhoging 
met één of enkele traptreden) of lage muurtjes.  

                                                 
10 Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken 
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Aangezien luifels en bordessen vrij gangbaar zijn in Delft worden ze mogelijk 
gemaakt. In verband met verheldering van de regelgeving is besloten om entrees, 
binnen bepaalde afmetingen, eveneens toe te staan. 
 
Fietsenbergingen 
Bewoners met voortuinen kunnen op grond van gemeentelijk beleid geen aanspraak 
maken op een plek in een fietsenberging in de openbare ruimte. Derhalve krijgen 
deze bewoners de mogelijkheid om een fietsenberging in de voortuin te bouwen. 
 
Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
Binnen de bestemming Wonen is bedrijvigheid aan huis toegestaan met een 
maximum van 40% van het totale vloeroppervlak als stimulans voor de economie en 
als tegemoetkoming aan het mobiliteitsprobleem. Door de bedrijvigheid aan huis toe 
te staan tot maximaal 40% van het totale bruto-vloeroppervlakte blijft de 
woonbestemming in overwegende mate gehandhaafd. 
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	5. Bij een hoofdgebouw met een plat dak mogen boven goothoogte binnen een afstand van 2 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw dakterras afscheidingen worden gebouwd, mits, de gebruiksmogelijkheden en verblijfskwaliteit van de aangrenzende en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden aangetast. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan: 
	a) de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen; 
	b) de privacy; 
	c) de stedenbouwkundige kwaliteit voor wat betreft het straatbeeld. 





	 
	Artikel 5  Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
	Wettelijke bepalingen 
	Gemeentelijke bepalingen 
	1. Voor aan-huis-gebonden beroepen en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten uit categorie 1( van de Lijst van Bedrijfstypen , uitgezonderd de bedrijventypen met een kader om de categorie, zijn toegestaan, indien:  
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	2. Voor aan-huis-gebonden beroepen en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten uit categorie 2* van de Lijst van Bedrijfstypen, uitgezonderd de bedrijventypen met een kader om de categorie zijn toegestaan, voor zover deze naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kunnen worden te behoren tot categorie 1* en indien de kwaliteit van leefomgeving niet nadelig wordt beïnvloed. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan:  
	a) sociale veiligheid; 
	b)  groen; 
	c)  mobiliteit; 
	d)  en economisch functioneren. 

	3. Voor aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten die niet genoemd worden in de Lijst van Bedrijfstypen zijn toegestaan, voor zover deze naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kunnen worden te behoren tot categorie 1* en indien de kwaliteit van leefomgeving niet nadelig wordt beïnvloed. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan:  
	a) sociale veiligheid; 
	b)  groen; 
	c)  mobiliteit; 
	d)  en economisch functioneren. 
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