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3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven behorend tot categorie 1 tot en met 5.3 welke zijn opgenomen in Bijlage 1 Staat van
bedrijfsactiviteiten;

b. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit, met dien verstande dat:
1. de detailhandel rechtstreeks verband houdt met of rechtstreeks voortvloeit uit een op grond van sub a

toegestane hoofdactiviteit;
2. het verkoopvloeroppervlak van de ondergeschikte detailhandel niet meer mag bedragen dan 25% van

het brutovloeroppervlak;
3. het verkoopvloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 50 m2;
4. de verkoop van voedings- en genotmiddelen, kleding en schoenen niet is toegestaan;
5. de detailhandel plaatsvindt op hetzelfde bouwperceel als het hoofdgebouw.

c. industriële kantoren, met dien verstande dat het brutovloeroppervlak van industriele kantoren niet meer
mag bedragen dan 70% van het totale brutovloeroppervlak per bedrijfsvestiging;

d. ter plaatse van de aanduidingen zoals zijn weergegeven in onderstaande tabel is tevens detailhandel
toegestaan, met dien verstande dat:

1. uitsluitend de volgende detailhandelsvormen ter plaatse van de desbetreffende aanduidingen en
uitsluitend op de met een X aangegeven verdiepingen zijn toegestaan:

Aanduiding  Detailhandelsvorm  Begane
grond 
 

Eerste
verdieping  

Specifieke vorm van detailhandel -
1  

Auto-onderdelen en accessoires  X  -  

Specifieke vorm van detailhandel -
2  

Auto's, boten en caravans  X  -  

Specifieke vorm van detailhandel -
3  

Babyartikelen en kinderkamers  X  X  

Specifieke vorm van detailhandel -
4  

Keukens en sanitair (incl. wand- en
vloertegels)  

X  -  

Specifieke vorm van detailhandel -
5  

Meubels en artikelen voor woninginrichting  X  X  

Specifieke vorm van detailhandel -
6  

Sportartikelen en sportkleding  X  -  

Specifieke vorm van detailhandel -
7  

Supermarkt  X  -  

Specifieke vorm van detailhandel -
8  

Woningtextiel en vloerbedekking  X  -  

Specifieke vorm van detailhandel -
9  

Kachels en haarden  X   

Specifieke vorm van detailhandel -
10  

Boten en scheepsbenodigdheden  X  -  
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1. het verkoopvloeroppervlak ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van detailhandel - 3 niet meer
mag bedragen dan 2.700 m2;

2. bijbehorende voorzieningen, zoals kantines, kantoren, toiletten en magazijn,tevens buiten het
aanduidingsvlak zijn toegestaan;

3. indien het gebruik zoals bedoeld onder 1 t/m 3, gedurende minimaal één jaar is gestaakt, de gronden
niet meer in gebruik mogen worden genomen ten behoeve van de detailhandel zoals is weergegeven
onder 1, met dien verstande dat deze bepaling niet geldt voor het gebruik ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van detailhandel - 2';

4. het bepaalde onder 4 is niet van oepassing op het perceel Lorentzstraat 1A/Marie Curiestraat 2B.
e. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' is tevens de verkoop van

motorbrandstoffen met lpg toegestaan, met dien verstande dat tevens detailhandel tot een maximale
verkoopvloeroppervlakte van 50 m2 is toegestaan;

f. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' is tevens de verkoop van
motorbrandstoffen zonder lpg toegestaan;

g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' is een zelfstandig kantoor toegestaan;
h. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is één vrijstaande bedrijfswoning toegestaan, met

dien verstande dat indien het gebruik van de bedrijfswoning gedurende minimaal één jaar is gestaakt, het
gebouw niet meer in gebruik mag worden genomen ten behoeve van een bedrijfswoning;

i. uitsluitend op de navolgende adressen is één inpandige bedrijfswoning toegestaan:
1. Lorentzstraat 2b;
2. Fahrenheistraat 70;
3. Amperestraat 1;
4. Industrieweg 9;
5. Industrieweg 10;
6. Industrieweg 11;
7. Industrieweg 15.

met dien verstande dat indien het gebruik van de inpandige bedrijfswoning gedurende minimaal één jaar is gestaakt,
het gebouw niet meer in gebruik mag worden genomen ten behoeve van een inpandige bedrijfswoning;

j. ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg' is een vulpunt voor lpg toegestaan;
k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - uitgiftepunt voedselpakketten' is een op- en

overslagmagazijn, een distributiecentrum en een uitgiftepunt voor het afhalen van voedselpakketten
toegestaan;

l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijfsverzamelgebouw' zijn de gronden bestemd
voor de volgende functies:

1. cafetaria, uitsluitend op de begane grond;
2. zelfstandige kantoren, uitsluitend op de verdiepingen,

en daarnaast voor:

m. voorzieningen ten behoeve van het verkeer en ontsluiting;
n. erven en terreinen;
o. groenvoorzieningen;
p. parkeervoorzieningen.

Niet tot de bestemming wordt gerekend:

het opslaan van goederen, waaronder tevens wordt begrepen de opslag in bovengrondse tanks en silo's, voor
de voorgevel en het verlengde daarvan.

3.2 Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven;
3. per bouwperceel mag het bebouwingspercentage niet meer bedragen dan 70%;
4. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 3 m, dan wel de bestaande

afstand op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan indien deze minder bedraagt;
5. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en ter plaatse van de in lid 3.1 sub i opgenomen

inpandige bedrijfswoningen geldt de volgende regel:
de maatvoering van de bebouwing mag niet meer bedragen dan de bestaande maatvoering op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het bouwvlak gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
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2. de bouwhoogte van masten ten behoeve van bedrijfsbeveiliging mag niet meer bedragen dan 6 m;
3. de bouwhoogte van silo's en schoorstenen mag niet meer bedragen dan 20 m;
4. de bouwhoogte van windmolens mag niet meer bedragen dan 25 m;
5. de bouwhoogte van vrijstaande reclameborden, -masten en -zuilen mag niet meer bedragen dan 4 m;
6. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 3 m, tenzij de erf- en

terreinafscheidingen zijn gelegen voor de voorgevel, dan bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 1 m;
7. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 12 m.

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.
3. in afwijking van het bepaalde in sub 1 en 2 mag ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke

bouwaanduiding – transportsysteem’ de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van het laden,
lossen en verplaatsen van goederen niet meer dan 10 m bedragen;

4. de bouwhoogte van vrijstaande reclameborden, -masten en -zuilen mag niet meer bedragen dan 4 m.

d. In afwijking van het bepaalde in sub a, b en c zijn bestaande gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan buiten het bouwvlak zijn gebouwd, toegestaan,
mits deze zijn gerealiseerd in overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en voorzover niet in strijd met het toen geldende bestemmingsplan, krachtens een voor dat
tijdstip reeds verleende vergunning in uitvoering is of in uitvoering kan worden genomen.

e. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onbebouwd' zijn uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde toegestaan. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 1 m.

f. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - muur' mag in afwijking van het bepaalde onder b
en c de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedragen dan 10 m.

3.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

a. lid 3.2 onder a.3 ten behoeve van het vergroten van het bebouwingspercentage tot 90%, mits wordt voorzien
in voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein en laden en lossen plaatsvindt op eigen terrein;

b. lid 3.2 onder a.4 ten behoeve van het bouwen in de zijdelingse persceelsgrens, mits positief advies is gegeven
door de brandweer;

c. lid 3.2. onder c.1 ten behoeve van het realiseren van erf- en terreinafscheidingen met een transparante
uitvoering met een maximale bouwhoogte van 2,5 m.

3.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruik van de gronden ten behoeve van het vestigen van bedrijven welke niet zijn genoemd in lid 3.1
onder a;

b. het gebruik van een groter vloeroppervlak ten behoeve van detailhandel dan is aangegeven op de verbeelding
danwel in de regels.

3.5 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

a. lid 3.4 onder a ten aanzien van het vestigen van bedrijven anders dan genoemd in lid 3.1 onder a indien deze
bedrijven naar hun aard en hinder op de omgeving vergelijkbaar zijn met de bedrijven genoemd in lid 3.1
onder a;

b. lid 3.4 onder b ten behoeve van het vergroten van het oppervlak zoals is weergegeven op de verbeelding ten
behoeve van detailhandel, mits de vergroting niet meer bedraagt dan 10%, met een maximum van 50 m2.

3.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van:

a. het verwijderen van de detailhandelsfunctie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel -
1', dan wel het achtergevoegde cijfer dat ter plaatse van toepassing is, mits de detailhandelfunctie duurzaam
beëindigd is. Het vorenstaande is niet van toepassing op het perceel Lorentzstraat 1a/Marie Curiestraat 2b;
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b. het verwijderen van de aanduiding 'kantoor', mits de kantoorfunctie duurzaam beëindigd is;
c. het verwijderen van de aanduiding 'bedrijfswoning', mits de functie als bedrijfswoning duurzaam beëindigd is.


