
 

Artikel 3 Gemengd 

  

3.1 bestemmingsomschrijving 

  

3.1.1 Doeleinden 

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. dienstverlening; 
b. maatschappelijke voorzieningen; 
c. ambachtelijke bedrijvigheid, zoals opgenomen in bijlage 1 'Lijst van bedrijfsactiviteiten' in 

de milieucategorieën A en B;  
d. horeca 1; 
e. wonen in gestapelde woningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis 

verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

  

met daarbij behorend(e): 

f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals ontsluitingen, voetpaden, 
calamiteitenroutes, geluidswerende voorzieningen, groen, water, tuinen, erven, 
nutsvoorzieningen, stallingsplaatsen, laad- en losvoorzieningen en (ondergrondse) 
afvalcontainers; 

g. ondergeschikte horecavoorzieningen ten behoeve van de functies genoemd in sub a t/m 
c; 

h. parkeren, uitsluitend in de vorm van gebouwde parkeervoorzieningen. 

  

  



3.2 Bouwregels 

  

3.2.1 Algemeen 

a. Het totale maximale bedrijfsvloeroppervlak van functies zoals genoemd in 3.1.1 sub a t/m 
d bedraagt 2.200 m², met dien verstande dat: 

b. de maximale oppervlakte per eenheid 700 m² bedraagt; 
c. de maximale oppervlakte aan horeca 1 200 m² bedraagt; 
d. er zijn binnen deze bestemming maximaal 130 gestapelde woningen toegestaan, met dien 

verstande dat indien de op grond van artikel 6.2.4 sub b toegestane andere functies tot 
maximaal 1.200 m² bedrijfsvloeroppervlak is gerealiseerd, per 120 m² 
bedrijfsvloeroppervlak gerealiseerde functies het hiervoor vermelde aantal woningen met 
één woning mag worden vermeerderd mits het totaal aantal woningen binnen deze 
bestemming en de bestemming 'Woongebied' met nadere aanduiding 'specifieke vorm van 
woongebied -2' nooit meer dan 173 bedraagt;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1' op de begane grond zijn 
uitsluitend publieksgerichte functies zoals bedoeld in 3.1.1 onder a t/m d toegestaan 
evenals entrees en trappenhuizen ten dienste van de daarboven gelegen woningen; 

f. ondergeschikte horecavoorzieningen mogen niet groter zijn dan 15% van het 
bedrijfsvloeroppervlak per eenheid. 

  

3.2.2 Gebouwen 

a. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd; 
b. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden, met inachtneming van het bepaalde in sub c; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' is uitsluitend een 

overbouwing toegestaan, met dien verstande dat: 

1. deze over maximaal 25% van de geveloppervlakte van de gevels binnen en/of 
aangrenzend aan de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -1' gerealiseerd mag 
worden; 

2. de maximale gevellengte per overbouwing niet meer mag bedragen dan 10 meter; 
3. de afstand tussen de overbouwingen onderling in het horizontale vlak niet minder mag 

bedragen dan 5 meter; 
4. de overbouwing vanaf een hoogte van 10,5 meter ten opzichte van 2,25+ NAP 

gerealiseerd mag worden; 
5. de gronden gelegen op maaiveld als openbare ruimte en/of verkeersruimte ingericht 

dienen te worden en te blijven; 

d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan zoals ter plaatse van de aanduiding 
'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven. 

  

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. De hoogte van lichtmasten mag maximaal 8 meter bedragen. 
b. De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 meter 

bedragen. 

  



3.2.4 Dove gevel 

a. Het bouwen van woningen en andere geluidgevoelige objecten is uitsluitend toegestaan 
indien de gevels worden uitgevoerd als dove gevel; 

b. Het gestelde onder a is niet van toepassing indien middels een akoestisch onderzoek 
aangetoond wordt dat:  

1. voor de geluidbelasting vanwege doorgaand treinverkeer voldaan wordt aan de 
voorkeursgrenswaarde zoals bedoeld in de Wet geluidhinder of aan de voor deze 
gevels of geveldelen vastgestelde hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting zoals bedoeld in de Wet geluidhinder of 

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – dove gevel' vanaf een 
hoogte van 8 meter tevens wordt voldaan aan het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau als bedoeld in de Wet milieubeheer, te weten 50 dB(A) in de 
dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode vanwege de 
rangeeractiviteiten in de omgeving; 

c. In aanvulling op het bepaalde in a. en b. moet een woning voorzien zijn van minimaal 1 
geluidluwe gevel indien: 

1. uit de vastgestelde hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 
blijkt dat de voorkeursgrenswaarde met meer dan 5 dB wordt overschreden en/of 

2. er sprake is van een toepassing van een dove gevel. 

  

  

3.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in artikel 3.2.2 voor wat betreft de situering van de begrenzing van 

maatvoeringsaanduidingen tot een maximum van 2 meter. 

  

3.4 Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 

3.1.1 onder c, voor een inrichting, bedrijf of bedrijfsactiviteit die naar aard en invloed op de 

omgeving gelijk is te stellen met de in deze regels direct toegelaten activiteiten met dien 

verstande dat dit niet geldt voor de vestiging van: 

a. detailhandel;  
b. horecabedrijven; 
c. bedrijven welke vallen onder artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 

milieubeheer; 
d. risicovolle bedrijven als bedoeld in artikel 2, lid 1, van het Bevi. 
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