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Artikel 5 Centrum - 1 

 5.1 Bestemmingsomschrijving  

 5.2 Bouwregels  

 5.3 Nadere eisen  

 5.4 Afwijken van de bouwregels  

 5.5 Specifieke gebruiksregels  

 5.6 Afwijken van de gebruiksregels  

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond bouwlaag; 

b. horeca I en II van de Staat van Horeca-activiteiten, 

uitsluitend op de begane grond bouwlaag; 

c. horeca III van de Staat van Horeca-activiteiten, 

uitsluitend op de begane grond bouwlaag en met in 

achtneming van de specifieke gebruiksregels genoemd 

in artikel 5.5; 

d. kantoren met baliefunctie, uitsluitend op de begane 

grond bouwlaag; 

e. publiekgerichte dienstverlening , uitsluitend op de 

begane grond bouwlaag; 
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f. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de 

begane grond bouwlaag; 

g. woningen uitsluitend op de bouwlagen boven de 

begane grond bouwlaag; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

centrum - op de verdieping' zijn kantoren, 

publiekgerichte dienstverlening en maatschappelijke 

voorzieningen toegestaan op alle verdiepingen; 

i. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is de 

functie parkeergarage toegestaan; 

j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

waarde-monument' is een monument aanwezig, 

waarvoor geldt: sprake van behoud of versterking van 

de karakteristieke waarden; 

k. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeers- en 

groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen met 

dien verstande dat de functies als genoemd onder a tot 

en met f uitsluitend zijn toegelaten op de begane grond 

bouwlaag; 

l. nutsvoorzieningen; 

m. een en ander met inachtneming van het bepaalde in 

hoofdstuk 3 en 4 van deze bestemmingsplanregels. 

5.2 Bouwregels 

a. hoofdgebouwen, waaronder mede begrepen de 

bestaande bedrijfswoningen, zijn uitsluitend toegestaan 

binnen een bouwvlak, behoudens ondergeschikte 

bouwdelen in de vorm van een portiek of erker; 

b. de goot- en/of bouwhoogte van hoofdgebouwen mag 

niet meer bedragen dan in het bouwvlak is 

aangegeven; 

c. de breedte van de voorgevel van een hoofdgebouw 

bedraagt maximaal 10 meter; 

d. bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd 

binnen het bouwvlak; 

e. de bouwhoogte van bijgebouwen mag ten hoogste 3 

meter bedragen; 

f. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde mag niet meer bedragen dan: 

1. 1 meter voor de voorgevelrooilijn;  

2. 2 meter achter de voorgevelrooilijn; 
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3. 12 meter voor verlichtingselementen, plastische 

kunstwerken en vlaggemasten. 

g. in uitzondering op het bovenstaande mogen gebouwen 

en bouwwerken ten dienste van 

nutsvoorzieningenworden gebouwd met een maximale 

hoogte van 4 meter en een maximale oppervlakte van 

20 m2. 

5.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van: 

a. de breedte en situering van vanuit de openbare ruimte 

zichtbare gevels van hoofd- en bijgebouwen, voorzover 

deze zijn gelegen aan en zijn gericht op de dijkstraten 

en de Oude Rijn; 

b. de situering, de uiterlijke verschijningsvorm en 

inrichting van: 

1. verblijfs- en voetgangersgebieden; 

2. in- en uitritten, parkeervoorzieninhen, paden en 

andere verhardingen; 

3. groen- en speelvoorzieningen en; 

4. bij een en ander behorende andere 

voorzieningen, waaronder begrepen 

nutsvoorzieningen. 

5.4 Afwijken van de bouwregels 

5.4.1 Voorgevelbreedte 

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

5.2onder c ten behoeve van het bouwen van een voorgevelbreedte van meer dan 10 meter, mits 

daardoor geen wezenlijke aantasting ontstaat van de historische gevelstructuur. 
5.4.2 Terugliggende dakverdieping  

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

5.2onder b voor wat betreft de maximale goothoogte ten behoeve van het realiseren van een 

terugliggende dakverdieping onder de voorwaarde dat: 

a. de maximale bouwhoogte zoals aangegeven niet 

overschreden wordt; 

b. de dakverdieping 1 meter terugligt ten opzichte van het 

openbaar toegankelijk gebied.  
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5.5 Specifieke gebruiksregels 

Horeca III bestemmingen zijn toegestaan met dien verstande dat: 

a. de bedrijfsvloeroppervlakte per vestiging maximaal 200 

m² mag bedragen; 

b. de horeca III vestiging ook overdag geopend is en 

vergelijkbare horeca bedrijft zoals genoemd onder 

horeca I uit de Staat van Horeca-activiteiten; 

c. binnen deze bestemming zijn maximaal 5 Horeca III 

vestigingen toegestaan. In de bijlage bij de regels zijn 

de horeca III vestigingen opgenomen die zich ten tijde 

van de vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan 

binnen deze bestemming reeds gevestigd hebben.  

5.6 Afwijken van de gebruiksregels 

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

5.1 ten behoeve van: 

a. detailhandel op de eerste bouwlaag boven de begane 

grond bouwlaag, per vestiging tot 50% van de 

vloeroppervlakte van de begane grond bouwlaag, mits 

dit gebruik behoort bij de begane grond bouwlaag; 

b. horeca I of II op de eerste bouwlaag boven de begane 

grond bouwlaag, tot maximaal 50% van de 

vloeroppervlakte van de begane grond bouwlaag, mits 

dit gebruik behoort bij de begane grond bouwlaag; 

c. Een omgevingsvergunning zoals genoemd in artikel 5.6 

onder a en b wordt slechts verleend, indien daardoor: 

1. het karakter en de functie van het gebied niet 

onevenredig wordt aangetast; 

2. de distributie-planologische structuur niet 

onevenredig wordt aangetast; 

3. de mogelijkheden tot instandhouding en 

bevordering van de woonfunctie op 

bovenbouwlagen niet onevenredig worden 

aangetast. 
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