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Artikel 5 Centrum - 2 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 detailhandel op de begane grond; 
 horeca I en II van de Staat van Horeca-activiteiten op de begane grond, met 

inachtneming van artikel 5.6 Specifieke gebruiksregels;  
 dienstverlening op de begane grond; 
 ambachtelijke bedrijvigheid op de begane grond; 
 maatschappelijke voorzieningen op de begane grond; 
 wonen, waaronder begrepen het uitoefenen van een 'aan-huis-verbonden beroep' 

en 'kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten' mits de woonfunctie duidelijk wordt 
gehandhaafd en het woonmilieu niet onevenredig wordt verstoord; 

 ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning' is de functie cultuur en 
ontspanning toegestaan; 

 verkeers-, water-, groen-, speel-, parkeer- en nutsvoorzieningen;  

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen, met inachtneming van het 
bepaalde in hoofdstuk 3, 4 en 5 van de planregels. 

5.2 Algemene bouwregels 

 Bouwwerken worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
 De oppervlakte van een hoofdgebouw bedraagt niet meer dan de oppervlakte van 

het bestaand hoofdgebouw; 
 De goothoogte en bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt niet meer dan in het 

bouwvlak is aangegeven; 
 De voorgevel van een hoofdgebouw bevindt zich in danwel binnen 2 meter van de 

voorgevelrooilijn;  
 Aan- en uitbouwen zijn toegestaan, met dien verstande dat de bouwhoogte aansluit 

op de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, waarbij een afwijking is toegestaan 
van maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de 
tweede bouwlaag van het hoofdgebouw ; 

 Bijgebouwen zijn toegestaan, met dien verstande dat: 
o de goothoogte maximaal 3 meter bedraagt; 
o de bouwhoogte maximaal 5 meter bedraagt;  

 De gezamenlijke oppervlakte van bij het bestaand hoofdgebouw behorende aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen bedraagt maximaal 50% van het achtererfgebied; 

 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan, met dien verstande dat: 
o voor overkappingen de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt; 
o voor overige bouwwerken, geen gebouwenzijnde de bouwhoogte maximaal 

6 meter bedraagt. 
 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-breedte voorgevel' 

bedraagt de breedte van de voorgevel van een hoofdgebouw maximaal 10 meter.  
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5.3 Specifieke bouwregels 

 In uitzondering op artikel 5.2 sub a mogen bestaande bouwwerken buiten het 
bouwvlak, in stand blijven; 

 In uitzondering op artikel 5.2 sub a mogen uitbouwen aan de voorgevel van de 
woning buiten het bouwvlak worden gebouwd met dien verstande dat: 

o de diepte van de uitbouw vanuit de voorgevel van het hoofdgebouw 
maximaal 1,5 meter bedraagt, waarbij geldt dat de afstand tot de voorste 
perceelsgrens minimaal 2 meter bedraagt; 

o de breedte van de uitbouw maximaal 2/3 deel van de breedte van de 
voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt; 

o de bouwhoogte van de uitbouw aansluit op de eerste bouwlaag van het 
hoofdgebouw, met dien verstande dat een afwijking daarvan is toegestaan 
van maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie 
met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 

 In uitzondering op artikel 5.2 sub a en h mogen erf- en terreinafscheidingen binnen 
en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat: 

o de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter bedraagt; 
o de bouwhoogte gelegen achter de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter 

bedraagt.  
 In uitzondering op artikel 5.2 mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde ten dienste van nutsvoorzieningen binnen en buiten het bouwvlak worden 
gebouwd, met dien verstande dat: 

o de bouwhoogte maximaal 4 meter bedraagt; 
o de oppervlakte maximaal 20 m2 bedraagt. 

5.4 Nadere eisen 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van: 

 de breedte en situering van vanuit het openbaar toegankelijk gebied zichtbare 
gevels van gebouwen, voorzover deze zijn gelegen aan en zijn gericht op de 
dijkstraten en de Oude Rijn; 

 de situering, de uiterlijke verschijningsvorm en inrichting van: 
o verblijfs- en voetgangersgebieden; 
o verkeers-, water-, groen-, speel-, parkeer- en nutsvoorzieningen. 

5.5 Afwijken van de bouwregels 

5.5.1 Vergroten oppervlakte hoofdgebouw 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
5.2 sub b voor het vergroten van de oppervlakte van het bestaand hoofdgebouw, met dien 
verstande dat: 

 geen milieuhygiënische belemmeringen ontstaan voor de aangrenzende percelen; 
 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

o het woon- en leefmilieu; 
o de stedenbouwkundige structuur en het straatbeeld; 
o de gebruiksmogelijkheden en bezonning van de aangrenzende percelen. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_5.2_Algemenebouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.21_bestaandebouwwerken
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.33_bouwvlak
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_5.2_Algemenebouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.117_uitbouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.124_voorgevel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.130_woning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.33_bouwvlak
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_2.6_debreedteendieptevaneengebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.117_uitbouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.124_voorgevel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.60_hoofdgebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_2.6_debreedteendieptevaneengebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.117_uitbouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.124_voorgevel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.60_hoofdgebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_2.4_debouwhoogtevaneenbouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.117_uitbouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.30_bouwlaag
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.60_hoofdgebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.30_bouwlaag
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.60_hoofdgebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_5.2_Algemenebouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.50_erf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.33_bouwvlak
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_2.4_debouwhoogtevaneenbouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.125_voorgevelrooilijn
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_2.4_debouwhoogtevaneenbouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.125_voorgevelrooilijn
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_5.2_Algemenebouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.52_gebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.34_bouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.52_gebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.87_nutsvoorzieningen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.33_bouwvlak
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_2.4_debouwhoogtevaneenbouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_2.5_deoppervlaktevaneenbouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.92_openbaartoegankelijkgebied
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.52_gebouw
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.87_nutsvoorzieningen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_5.2_Algemenebouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_2.5_deoppervlaktevaneenbouwwerk
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01/r_NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA01.html#_1.20_bestaandhoofdgebouw


Prins Hendrikstraat 224   Postbus 200  2400AE Alphen aan den Rijn  Telefoon 0172 491 646  Email: info@hollandwest.nl  ww.hollandwest.nl 

Aan onvolkomenheden in deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle maten zijn ±. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

5.5.2 Voorgevelbreedte 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in artikel 5.2 onder i ten behoeve van het bouwen van een voorgevelbreedte van 
meer dan 10 meter, mits daardoor geen wezenlijke aantasting ontstaat van de historische 
gevelstructuur. 

5.5.3 Terugliggende dakverdieping 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de maximale 
goothoogte zoals bepaald in artikel 5.2 onder c ten behoeve van het bouwen van een 
terugliggende dakverdieping met dien verstande dat de dakverdieping 1 meter terug ligt 
ten opzichte van het openbaar toegankelijk gebied.  

5.5.4 Meer dan 50% bebouwing achtererfgebied 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
5.2 sub g en h voor het bouwen van bij het bestaand hoofdgebouw behorende aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen, met dien verstande dat: 

 de bouwhoogte van het bijgebouw maximaal 3 meter bedraagt; 
 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

o het woon- en leefmilieu; 
o de stedenbouwkundige structuur en het straatbeeld; 
o de gebruiksmogelijkheden en bezonning van de aangrenzende percelen. 

5.6 Specifieke gebruiksregels 

 De bruto vloeroppervlakte mag op de begane grond per Horeca I of Horeca II 
vestiging maximaal 250 m² bedragen; 

 Binnen deze bestemming zijn in totaal maximaal 25 Horeca I vestigingen en 15 
Horeca II vestigingen toegestaan. In Bijlage 3 Aanwezige horecavestigingen 
Centrumgebied bij de regels zijn de horecavestigingen opgenomen die zich ten tijde 
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan binnen deze bestemming reeds 
gevestigd hebben.  

5.7 Specifieke gebruiksregels - bouwlaag boven de begane grond 

Het in artikel 5.1, lid a tot en met e genoemde gebruik is op de eerste bouwlaag boven de 
begane grond toegestaan indien sprake is van bestaand legaal gebruik. 
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5.8 Afwijken van de gebruiksregels 

5.8.1 Kleine vormen van kamerverhuur 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
5.1 onder f om kleinschalige kamerverhuur mogelijk te maken, met dien verstande dat: 

 per locatie slechts sprake is van huisvesting voor maximaal 4 personen, waarbij het 
huishouden van de eventuele hoofdbewoner(s) in het pand als één persoon wordt 
gezien; 

 de huisvesting plaats vindt binnen de geldende bebouwingsmogelijkheden; 
 er geen belemmeringen ontstaan voor de (uitbreiding van) omliggende functies die 

mogelijk zijn op grond van dit bestemmingsplan; 
 de verhuurder ervoor zorgt dat er geen overmatige overlast ontstaat voor 

omwonenden; 
 als er geen hoofdbewoner in het pand aanwezig is, de verhuurder zorgt voor een 

vast aanspreekpunt voor omwonenden; 
 bewoners die langer dan vier maanden in Nederland (zullen) verblijven, 

ingeschreven worden in de Basisregistratie personen van de gemeente. 
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