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Planregels 
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J~rr City , 



Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel1 Begrippen 

1.1 plan: 
het bestemmingsplan Jazz City met identificatienummer NL.lMRO. 0957. BP00000230-V001 van de 
gemeente Roermond. 

1.2 bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

1.3 aan huis verbonden beroep: 
de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig I.€rlenen van diensten op administratief, juridisch, 
(para-)medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied dat 
door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de 
woonfunctie, kan worden uitgeoefend. Hieronder dient niet te worden begrepen de uitoefening van 
detail handel. 

1.4 aanduiding: 
een geometrisch bepaald \Aak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge\Olge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.5 aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een \Aak betreft . 

1.6 bebouwing: 
eeln of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.7 bebollwingspercentage: 
een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel, dat ten hoogste mag worden 
bebouwd. 

1.8 begane grond: 
bouwlaag onder de eerste I.€rdieping. 

1.9 beperkt kwetsbaa r object: 
een object waaMor inge\Olge het Besluit ext erne I.€iligheid Inrichtingen een richtwaarde \Oor het risico 
dan wei een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden. 

1.10 bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmings\Aak. 

1.11 bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald \Aak met eenzelfde bestemming. 

1.12 bijgeboLlw: 
een gebouw dat III bouwkundlg 0pZlcht ondergeschlKt IS aan een op hetzeltde bouwperceel gelegen 
hoofdgebouw en dat ten dienste staat van dat hoofdgebouw. 

1.13 bijlage 2: 
de parkeernormen uit de Parkeernota Roermond, vastgesteld door de gemeenteraad van Roermond op 
29 juni 2006, die van deze planregels deel uitmaken. 
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1.14 boulevard: 
een aantrekkelijk \erblijfsgebied \Oor recreatie\e doeleinden waarbij sprake is van een ruimtelijke relatie 
met zowel het stedelijk gebied als het waterfront; 

1.15 bOllwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, \ernieuwen of \eranderen en het \ergroten van een 
bouwwerk. 

1.16 bOLlwgrens: 
de grens van een bouWviak. 

1.17 bOllwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop inge\Olge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten. 

1.18 bouwperceelgrens: 
de grens van een bouwperceel. 

1.19 bouwvlak: 
een geometrisch bepaald \Aak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge\Olge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.20 bouwwe rk: 
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is \erbonden. 

1.21 bruto bedrijfsvloeroppervlakte: 
de som van de buitenwerks gemeten totale \Aoeropper\Aakte van aile \Oor mens en toegankelijke ruimten 
binnen gebouwen ten behoe\e van de betreffende functie of \Oorziening, met inbegrip van de daartoe 
behorende sanitaire ruimten, garderobes, opslag- en ander dienstruimten en keukens. 

1.22 calamiteitenweg: 
een weg of \erhard opper\Aak welke bedoeld en \OlIedig geschikt is als ontsluiting \Oor nood- en 
hulpdiensten en \Oor aile \erkeer al dan niet in geval van calamiteiten. 

1.23 designer outlet: 
a. een centrum met een bO\enregionaal \erzorgingsgebied, bestaande uit meerdere winkeleenheden, 

waarin \erkoop rechtstreeks plaats'vindt aan de consument door fabrikanten, licentiehouders, 
franchisenemers en '\ertically integrated retailers', van \Oor of door henzelf geproduceerde artikelen, 
met uitsluiting van tussenhandel door andere natuurlijke- of rechtspersonen; 

b. in het onder a bedoelde centrum dient ten minste 80% van het bruto bedrijfs\Aoeropper\Aak van de 
winkeleenheden te bestaan uit de branches kleding, schoenen, lederwaren en sportartikelen; 

c. in het onder a bedoelde centrum mag ten hoogste 20% van het bruto bedrijfs\Aoeropper\Aak van de 
winkeleenheden bestaan uit de branches beeld en geluid, huishoudelijke artikelen, boeken, 
juweliersartikelen en cosmeticaJparfum; 

d. in het onder a bedoelde centrum zijn in ieder geval niet toegestaan detailhandel in le\ens- en 
genotsmiddelen (zoals supermarkten, groenteboeren en slijterijen), kranten- en tijdschriften\erkoop 
en dienst\erlenende bedrij\en; 

e. in het onder a bedoelde centrum is horeca toegestaan; 
f. het onder a bedoelde centrum is een merkendorp met de \Olgende kenmerken: 

1. \erkoop van merkartikelen van een hoge kwaliteit; 
2. \erkoop is beperkt tot \Oorraden die buiten het seizoen worden \erkocht, on\Olmaakt afgewerkte 

producten, o\erschotten en experimentele collecties - in aile gevallen producten die geen deel 
uitmaken van de lopen collecties (m. u. v. uit\erkoop) van de reguliere detail handel; 

3. \erkoop 'vindt plaats tegen gereduceerde prijzen t.o.v. de prijzen die door de reguliere 
detailhandel gehanteerd werden. 
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'1.24 deta ilh8 ncle l: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ten \€rkoop), het \€rkopen, 
\€rhuren en le\€ren van goederen aan personen die goederen kopen of huren \Oor gebruik, -..erbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.25 dienstverlening: 
het bedrijfsmatig -..erlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te 
woord wordt gestaan en geholpen, zoals reis- en uitzendbureaus, kapsalons en wasserettes. 

1.26 gebouw: 
elk bouwwerk, dat een \Oor mensen toegankelijke, o\€rdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte \Onnt. 

1.27 geluidsgevoelige object: 
woningen, andere geluidsge\Oelige gebouwen en/of geluidsge\Oelige terreinen zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder. 

1.28 hoofdgebollw: 
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is \Oor de \€rwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

1.29 horeca: 
het bedrijfsmatig -..erstrekken van dranken en/of etenswaren \Oor gebruik ter plaatse, een en ander al 
dan niet in combinatie met ondersteunende activiteiten of met een \€nnaaksfunctie, met uitzondering 
van seksinrichtingen. De toegestane horecacategorieen binnen de functie horeca zijn omschre\€n in 
Bijlage 1 Staat van horeca-activiteiten. 

1.30 hotel: 
een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het \€rstrekken van tijdelijk nacht\€rblijf en/of het exploiteren 
van zaalaccomodatie en waarbij het \€rstrekken van \Oedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is 
(hotel). 

'1.31 kantoor: 
een ruimte die door haar aard, indeling en inrichting is bedoeld \Oor het \€rrichten van werkzaamheden 
van hoofdzakelijk administratie-..e aard. 

1.32 kleine economie: 
bedrijfsactiviteiten die wat betreft in'<ioed op de woonomgeving gelijk te stell en zijn aan een aan huis 
gebonden beroep, waarvan de omvang en de activiteiten zodanig zijn dat de activiteiten in een woning en 
de daarbij behorende gebouwen met behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend. 

1.33 kwetsbaar object: 
een object waaMor inge\Olge het Besluit externe \€iligheid inrichtingen een grenswaarde \Oor het risico 
dan wei een risicoafstand tot een risico\OlIe inrichting is bepaald, die in achtgenomen moet worden. 

1.34 leisure: 
recreatie\€ en toeristische \Oorziening inclusief de daarbij behorende ondergeschikte horeca en 
datal:handel, die zich richt op een of mcer 'v~n de hierna ~vc!gende 3cth,~teiten, niet z!jnde sen casino: 
1. sport en a\Ontuur; 
2. spel en \€nnaak; 
3. kunst en cultuur; 
4. attracties. 
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1.35 licentiehoucler: 
een natuurlijk persoon of een rechtspersoon aan wie door een fabrikant of \ertically integrated retailer' 
licentie is I..erleend om de artikelen van die fabrikant of 'I..ertically integrated retailer' te I..erkopen en te 
produceren. 

1.36 nlltsvoorzieningen: 
\.-Oorzieningen ten behoel..e van het op het openbare net aangesloten nuts\.-Oorziening, het 
telecommunicatiel..erkeer, het openbaar I..eMer en/of het wegl..erkeer. 

1.37 onctergeschikt: 
maximaal 15% van het gerealiseerde gebouw. 

1.38 peil: 
a. \.-Oor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte 

van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 
b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maail..eld; 
c . in afwijking van het bepaalde in lid 1.38 sub a en b geldt als peil \.-Oor bouwwerken het Normaal 

Amsterdams Peil (NAP), indien daar in de desbetreffede artikelen naar wordt I..erwezen. 

1.39 prostitlltie: 
het zich beschikbaar stellen tot het I..errichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
I..ergoeding. 

1.40 seksinrichting : 
de \.-Oor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden I..erricht of gelegenheid wordt geboden seksuele 
handelingen ta\erdchten dan wei I..ertoningen en/of \.-Oorstellingen van erotisch-pomografische aard 
plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in ieder geval I..erstaan: 
a. een prostitutiebedrijf. 
b. een raamprostitutiebedrijf; 
c . een erotische massagesalon; 
d. een seksbioscoop; 
e. een sekstheater; 
f. een parenclub; 
g. geheel of gedeeltelijke bedrijfs\.-Oering in ol..erwegend seksueel geaarde dienstl..erlening; 
al dan niet in combinatie met elkaar. 

1.41 staat van horer;a-activiteiten: 
de bijlage Staat van horeca-activiteiten die van deze planregels deel uitmaakt. 

1.42 verdieping: 
een bouwlaag bOl..en de begane grond, gelegen op meer dan 2 meter bOl..en het peil van het maail..eld, 
dat aansluit bij het gebouw waarvan die bouwlaag deel uitmaakt. 

1.43 vrijstaand bijgebouw: 
een bijgebouw, dat qua constructie en visueel \ofij staat van het hoofdgebouw. 

1.44 waterhuishouding: 
het ontvangen, vasthouden, (tijdelijk) bergen en of aooeren van water, el..entueel gecombineerd met 
infiltratie van water in de bodem. 

1.45 wellnessvoorzieningen: 
\.-Oorzieningen gericht op de persoonlijke I..erzorging en genezing van lichaam en geest, met inbegrip van 
zorg\.-Oorzieningen gericht op cosmetische chirurgie, waaronder in elk geval niet wordt begrepen heup, -
knie en daarmee I..ergelijkbare operaties. 
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1.46 woning: 
een complex Vc3n ruimten, uitsluitend bedoeld \.Cor de huisl.esting Vc3n een afzondertijk huishouden. 
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Artikel2 Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als \Olgt gemeten: 

2.1 deafstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen 
worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst is. 

2.2 de bedrijfsvloeroppervlakte 
binnenwerks, op de vioer van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt \Oor bedrijfsactiviteiten. 

2.3 de bOllwhoogte van een bOLlwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een o\erig bouwwerk met uitzondering van 
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen. 

2.4 breedte, lengte en diepte van een bOllwwefk 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de ge\els en het hart van de scheidsmuren. 

2.5 de dakhelling 
langs het dakviak ten opzichte van het horizontale viak. 

2.6 de goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bO\enkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stell en constructiedeel. 

2.7 de inhoud van een bOllwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvioer, de buitenzijde van de ge\els (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.8 de oppervlalde van een bOllwwerk 
tussen de buitenwerkse ge\elviakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde ni\eau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

2.9 aanvlIllende bepalingen 
bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bestemmingsviakken worden 
ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, ge\el\ersieringen, \entilatiekanalen, 
schoorstenen, ge\el- en kroonlijsten en o\erstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw
c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 0,5 m wordt o\erschreden. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel3 8edrijf 

3.1 Bestemmingsomschrijving 
De \Oor '8edrijf aangewezen gronden zijn bestemd \Oor: 
a. een bedrijf\Oor de opslag Vc3n ten hoogste 10.000 kg consumentenwurwerk en de 'uerkoop Vc3n 

consumentenwurwerk; 
b. groen\Oorzieningen; 
met de daarbij behorende: 
c . parkeeooorzieningen op eigen terrein; 
d. detailhandel Vc3n ondergeschikte aard in ter plaatse bewerkte of 'uerwerkte producten; 
e. 'uerhardingen; 
f. waterkerende \Oorzieningen; 
g. andere \Oorzieningen ten behoe'ue Vc3n de bestemming 8edrijf. 

3.2 BOllwregels 
Voor het bouwen gelden de \Olgende regels : 
op de als '8edrijf bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste Vc3n de onder 3.1 
genoemde functies worden gebouwd; 

3.2.1 Gebouoon 
a. gebouwen worden ter plaatse Vc3n de aanduiding 'bouwv1ak' gebouwd; 
b. de bouwhoogte Vc3n gebouwen bedraagt ten hoogste 6 meter; 
c . het maximale bebouwingspercentage Vc3n het bouwv1ak bedraagt 100%. 

3.2.2 BouWNerken, geen gebouoon zijnde 
a. de bouwhoogte Vc3n erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 3,5 meter; 
b. de bouwhoogte Vc3n Vc3n o'uerige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 25 meter. 

3.3 Wijzigingsbevoegdheid 
8urgemeester en wethouders kunnen ter plaatse Vc3n de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied l' 
de in het plan opgenomen bestemming wijzigen naar de bestemming Verkeer' met dien 'uerstande dat: 
a. Vc3n deze be\Oegdheid uitsluitend gebruik mag worden gemaakt indien het gebruik Vc3n de gronden 

en gebouwen ten behoe'ue Vc3n de onder 3.1 sub a bedoelde functie is beeindigd en niet kan worden 
hefVc3t; 

b. de vrijkomende gronden gebruikt en bebouwd kunnen worden o'uereenkomstig het bepaalde in artikel 
5; 

c. de noodzakelijke onderzoeksaspecten in acht worden genomen, dat wil zeggen: 
1. dat de bodem geschikt is \Oor het beoogde gebruik; 
2. \Oldaan wordt aan de eisen uit de Wet geluidhinder; 
3. er geen belemmeringen aanwezig zijn in het kader Vc3n archeqlogie I externe 'ueiligheid; 
4. het hemelwater wordt afgekoppeld en geTnfiltreerd in de bodem; 
5. de belangen Vc3n derden niet one'uenredig wordt geschaad. 
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Artikel4 Gemengd 

4.1 Bestemmingsomschrijving 
De \,Oor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd \,Oor: 
a. een designer outlet, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \,Orm van gemengd - DOC', met dien 

I..erstande dat: 
1. het totaal aantal te realiseren winkeleenheden ten minste 35 dient te bedragen; 
2. de totale maximale bruto bedrijfslAoeropperviakte niet meer mag bedragen dan 18.375 m2, 

waarvan ten minste 2.100 m2 wordt gebruikt \,Oor magazijnen, met dien I..erstande dat: 
de bruto bedrijfs\Aoeropperviakte van ten hoogste 20 winkeleenheden maximaal 650 m2 mag 
bedragen; 
de bruto bedrijfs\Aoeropperviakte van ten hoogste 8 winkeleenheden maximaal 1.300 m2 

mag bedragen; 
• de bruto bedrijfsvloeroppervlakte van de ol..erige winkels maximaal 400 m2 mag bedragen; 

3. horeca is toegestaan tot en met categorie 1 van de Staat van horeca-acti\oiteiten; 
4. in afwijking van het gestelde onder 4.1 sub a onder 2 ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot 

en met categorie 2' horeca is toegestaan tot en met categorie 2 van de Staat van 
horeca-acti\oiteiten met een totale maximale bruto bedrijfs\Aoeropperviakte van 2.000 m2; 

b. leisure, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \,Orm van gemengd - leisure', met dien I..erstande 
dat: 
1. de totale maximale bruto bedrijfs\Aoeropperviakte niet meer mag bedragen dan 9.000 m2; 

2. op de begane grond uitsluitend parkeef\.Oorzieningen zijn toegestaan; 
c. woningen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \,Orm van gemengd - wonen', met dien I..erstande 

dat: 
1. het aantal woningen niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

aantal wooneenheden' is aangegel..en, waarbij geldt dat het totaal aantal woningen in het plan 
niet meer mag bedragen dan 330; 

2. woningen op de begane grond niet zijn toegestaan; 
d. boulevards, met dien I..erstande dat de onder 4.1 sub a en c genoemde functies uitsluitend zijn 

toegestaan in combinatie met de realisering van een boulevard ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke \,Orm van recreatie - boulevard'; 

met de daarbij behorende: 
e. calamiteitenweg, die ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \,Orm van I..erkeer - calamiteitenweg' 

met een breedte van ten minste 8,5 meter dient te worden gerealiseerd; 
f. I..erblijfsgebieden; 
g. parkeef\.Oorzieningen en I..erkeers\,Oorzieningen; 
h. nuts\,Oorzieningen; 
i. \'oorzieningen \,Oor berging, opslag, be\,Oorrading en distributie; 
j . kantoof\.Oorzieningen; 
k. speel\,Oorzieningen; 
I. aan huis I..erbonden beroepen; 
m. kleine economie; 
n. dienstl..erlening; 
o. water en waterhuishoudkundige \'oorzieningen; 
p. waterkerende \'oorzieningen. 

4.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de \'olgende regels : 
op de als 'Gemengd' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 4.1 
genoemde functies worden gebouwd; 

4.2. 1 Gebou'Mln 
a. de maximale bouwhoogte van gebouwen gemeten vanaf NAP, bedraagt ten hoogste de op de 

I..erbeelding ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' weergel..en maat; 
b. in afwijking van het bepaalde onder 4.2.1 sub a geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
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bouwaanduiding - l' de maximale bouwhoogte van de aaneengesloten bebouwing ter plaatse van de 
ge\.€1 die is gelegen aan de zijde van de aanduiding 'specifieke \,Orm van recreatie - boulevard', 
gemeten vanaf NAP, op ten minste twee plaatsen ten hoogste 41,50 meter dient te bedragen en 
deze maximale bouwhoogte op ten minste twee plaatsen met elk een breedte van ten minste 15 
meter dient te worden gerealiseerd; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen' zijn gebouwen 
niet toegestaan, met uitzondering van gebouwen \,Oor nuts\'oorzieningen. 

4.2.2 BouWN9rken, geen gebouoon zijnde 
a. de bouwhoogte van reclametekens, licht- en andere mast en en beeldende kunstwerken, gemeten 

vanaf NAP, bedraagt ten hoogste 32,40 meter; 
b. de bouwhoogte van o\.€rige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gemeten vanaf NAP, bedraagt 

maximaal 26,40 meter. 

4.3 Specifiel<e gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend: 
a. het uitoefenen van detailhandel anders dan genoemd in 4.1 
b. het gebruik \,Oor een seksinrichting; 
c. het gebruik \,Oor een coffees hop; 
d. het gebruik \,Oor afhankelijke woonruimte; 
e. het gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen \,Oor zelfstandige woning. 

4.4 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied 
2', de in het plan opgenomen bestemming wijzigen en ter plaatse een hotel toestaan door de toe\,Oeging 
aan deze gronden van de aanduiding 'specifieke \,Orm van gemengd - hotel' met dien 'verstande dat: 
a. aangetoond is dat sprake is van een actuele regionale behoefte aan een hotel; 
b. de totale maximale bruto bedrijfslAoeroppe/"IAakte niet meer mag bedragen dan 9.250 m2 ; 

c. het aantal hotelkamers ten hoogste 138 mag bedragen; 
d. in ondergeschikte mate wellness\,Oorzieningen zijn toegestaan; 
e. in ondergeschikte mate en in afwijking van het bepaalde onder 4.1 sub a onder 2, horeca tot en met 

categorie 2 van de Staat van horeca-activiteiten is toegestaan; 
f. de maximale bouwhoogte, gemeten vanaf NAP, niet meer dan 65,50 meter mag bedragen, 

behoudens ter plaatse van de aanduiding 'o\.€rige zone - afwijkende bouwhoogte', waar de 
bouwhoogte, gemeten vanaf NAP, ten hoogste 80 meter mag bedragen. 
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Artikel5 Verkeer 

5.1 Bestemrningsomschrijving 
De l.Oor Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd l.Oor: 
a. wegen en straten, alsmede opstelstroken, busstroken, \Oet- en fietspaden; 
b. parkeer\Oorzieningen en verkeersl.Oorzieningen; 
met de daarbij behorende: 
c. \Oorzieningen, zoals geluidswerende \Oorzieningen; 
d. nuts\Oorzieningen; 
e. groen\Oorzieningen; 
f. water en waterhuishoudkundige l.Oorzieningen; 
g. waterkerende \Oorzieningen. 

5.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de I.Olgende regels: 
op de als Verkeer' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 5.1 
genoemde functies worden gebouwd; 

5.2.1 Gebouoon 
a. gebouwen worden ter plaatse van de aanduiding 'bouW\Aak' gebouwd; 
b. parkeer\OOrzieningen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouW\Aak' worden gebouwd, 

met uitzondering van bijbehorende in- en uitritconstructies; 
c. de maximale bouwhoogte van gebouwen, gemeten vanaf NAP, bedraagt ten hoogste de op de 

verbeelding ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' weergeven maat; 
d. in afwijking van het gestelde onder 5.2.1 sub a, mogen op de gronden buiten het bouW\Aak 

gebouwde \Oorzieningen in I.Orm van hellingbanen worden gerealiseerd ten behoeve van de 
bereikbaarheid van de parkeer\Oorzieningen; 

e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gebouwde parkeergarage' 
mogen de gronden \Olledig worden bebouwd met een parkeergarage van ten hoogste 1 parkeerdek; 

f. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - aantal bouwlagen' mogen de 
gronden \Oor ten hoogste 65% van het aanduidings\Aak worden bebouwd met een parkeergarage van 
ten hoogste 5 parkeerdekken; 

g. de realisatie van zowel een parkeergarage als bedoeld in lid 5.2.1 sub e, als een parkeergarage als 
bedoeld in lid 5.2.1 sub f is niet toegestaan. 

5.2.2 Bouw:verken, geen gebouoon zijnde 
a. de bouwhoogte van vlaggenmasten en verlichtingsarmaturen, gemeten vanaf NAP, bedraagt ten 

hoogste 27,50 meter; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gemeten vanaf NAP, bedraagt 

maximaal 26,40 meter. 
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ArUke I 6 Waterstaat 

6.1 Bestemmingsomschrijving 
a. De wor 'Waterstaat' aangewezen gronden zijn, behall,,9 wor de andere daar workomende 

bestemming(en), mede bestemd l.Oor het behoud, het beschermen en het "l.ervullen van de 
waterkerende functie. 

b. Waar een andere daar l.Oorkomende bestemming samenvalt met deze dubbelbestemming geldt 
primair het bepaalde van de dubbelbestemming. 

6.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de I.Olgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten 

dienste van de onder 6.1 genoemde functies; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt gemeten vanaf NAP, ten hoogste 

26,40 meter. 

6.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bel.Oegd gezag kan met een omgevings"l.ergunning afiNijken van het bepaalde in 6.2 ten behoe"l.e van 
het bouwen o"l.ereenkomstig de andere daar l.Oorkomende bestemming, mits: 
a. geen one"l.enredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de waterkering; 
b. l.Ooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende waterkering. 

6.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden 

6.4.1 Verbod 
Het is "l.erboden op of in de gronden met de bestemming Waterstaat' zonder of in afiNijking van een 
omgevings"l.ergunning van het bel.Oegd gezag de I.Olgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te l.Oeren: 
a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppeJ"l.oiakte"l.erhardingen; 
b. het "l.eranderen van het huidige maai"l.eldni"l.eau door ontginnen, egaliseren of ophogen; 
c. het afgra"l.en, "I.e rgra"l.en, diepploegen en "l.erharden van oppeJ"l.oiaktes; 
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 
e. het uitl.Oeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrij"l.en van l.Oorwerpen; 
f. het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee "l.erband houdende constructies; 
g. het aanleggen van watergangen of het "l.ergra"l.en, "l.erruimen of dempen van reeds bestaande 

watergangen. 

6.4. 2 Uitzondering 
Het "l.erbod als bedoeld in 6.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 
b. reeds in uitl.Oering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en waaooor geen "l.ergunning 

nodig was; 
c. mogen worden uitgel.Oerd krachtens een reeds "l.erleende "l.ergunning. 

6.4.3 Voorvvaarden voor veriening 
De omgevings"l.ergunning als bedoeld in 6.4.1 kan "l.erleend worden, indien: 
a. geen one"l.enredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de waterkering; 
b. l.Ooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende waterkering. 
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Artikel7 Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed 

7.1 Bestemmingsomschrijving 
a. De \,Oor Waterstaat - Stroom\,Oerend ri\Aerbed' aangewezen gronden zijn behall.e \,Oor de andere 

daar \,Oorkomende bestemmingen, mede bestemd \,Oor bescherming en behoud \an de beschikbare 
aooer- en bergingscapaciteit \an het ri\Aerbed. 

b. Waar een andere daar \,Oorkomende bestemming samen\alt met deze dubbelbestemming geldt 
primair het bepaalde \an de dubbelbestemming. 

7.2 Bouwregels 

7.2.1 BoultWerbod 
Op de \,Oor Waterstaat - Stroom\,Oerend ri\Aerbed' bestemde gronden mag niet worden gebouwd. 

7.2.2 Uitzondering 
Het in artikel 7.2.1 opgenomen l.erbod is niet \an toepassing op de bouwwerken die krachtens 
hoofdstuk 2 opgericht mogen worden, met dien l.erstande dat de daaMor l.ereiste l.ergunning op grond 
\an artikel 6.5 Waterwet l.erleend moet zijn of redelijkerwijs l.erleend kan worden, of aangetoond is dat 
een dergelijke l.ergunning niet noodzakelijk is. 
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Artikel8 Waterstaat - Waterbergend rivierbed 

8.1 Bestemmingsomschrijving 
a. De \,Qor 'Waterstaat - WCllerbergend rivierbeu' aangeweLen \Jrorlden zijn, behal\oe \000 de anuert: 

daar l.Oorkomende bestemming(en), mede bestemd l.Oor de berging van het Maaswater. 
b. Waar een andere daar \,Qorkomende bestemming samenvalt met deze dubbelbestemming geldt 

primair het bepaalde van de dubbelbestemming. 

8.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de \,Qlgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten 

dienste van de onder 8.1 genoemde functies; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt gemeten vanaf NAP, ten ho09ste 

26,40 meter. 

8.3 Afwijken van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevings\ergunning afiNijken van het bepaalde in 8.2 
ten behoe\e van het bouwen o\ereenkomstig de basisbestemming mits de daar..oor \ereiste \ergunning 
op grond van artikel 6.5 Waterwet \erleend is of redelijkerwijs \erleend kan worden, of aangetoond is dat 
een dergelijke \ergunning niet noodzakelijk is. 
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Hoofdstuk 3 Aigemene regels 

Artikel9 Anti-dubbeltelrege I 

Grond die eenmaal in aanmeri<ing is genom en bij het toestaan van een bouwplan waaraan uit\.oering is 
gege\en of alsnog kan worden gege\en, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel10 Algemene gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik met de bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval 
gerekend: 
a. het gebruik \QOr een seksinrichting; 
b. hel gebruik v::lor een coffees hop; 
c. het permanent bewonen van recreatiewoningen, kampeermiddelen en andere onderkomens en 

gebouwen die niet v::lor permanente bewoning bestemd zijn; 
d. het gebruik v::lor afhankelijke woonruimte; 
e. het gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen v::lor zelfstandige bewoning; 
f. het gebruik van niet-bebouwde grond als permanente staan- of ligplaats van demonteerbare of 

\erplaatsbare inrichtingen v::lor de \erkoop \o9n etenswaren en/of dranken; 
g. het gebruik \o9n een niet-bebouwde staan- of ligplaats v::lor kampeermiddelen buiten de daaMor 

aangewezen gronden; 
h. het gebruik \o9n niet-bebouwde grond als staan- of ligplaats v::lor (menselijk of dierlijk) \erblijf 

geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken, \o9ar- of v::lertuigen, arken of andere 
objecten, v::lor zO\er die niet als bouwwerk zijn aan te merken; 

i. het gebruik \o9n niet-bebouwde grond v::lor het opslaan, storten of bergen van al dan niet afgedankte 
stoffen, \QOrwerpen en producten, tenzij dit gebruik noodzakelijk is v::lor of \erband houdt met het op 
de bestemming gerichte gebruik van de gronden 
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Artikel11 Aigernene aanduidingsregels 

11.1 Geluidzone - industrie 

11.1.1 Aanduidingsomschrijving 
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - industrie' zijn, behall..e \Oor de andere daer 

\OOrkomende bestemmingen, mede bestemd \Oor de bescherming van het woon- en lee1klimaat in 
I..erband met de geluidsbelasting van industrie. 

11. 1.2 Voorvvaarden 
In afiNijking van het bepaalde \Oor de ter plaatse \Oorkomende andere bestemmingen zijn 
geluidsge\Oelige objecten binnen de 'Geluidzone - industrie' uitsluitend toegestaan, indien wordt \Oldaan 
aan de wettelijke \Oorkeursgrenswaarde of een I..erkregen hogere grenswaarde op grand van de Wet 
geluidhinder. 

11.2 Geluidzone - weg 

11.2. 1 Aanduidingsomschrijving 
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - weg' zijn, behall..e \Oor de andere daar 
\Oorkomende bestemmingen, mede bestemd \Oor de bescherming van het woon- en lee1klimaat in 
I..erband met de geluidsbelasting van de weg. 

11. 2.2 Voorvvaarden 
In afiNijking van het bepaalde \Oor de ter plaatse \Oorkomende andere bestemmingen zijn 
geluidsge\Oelige objecten binnen de 'Geluidzone - weg' uitsluitend toegestaan, indien wordt \Oldaan aan 
de weUe/ijke \Oorkeursgrenswaarde of een \erkregen hogere grenswaarde op grond van de Wet 
geluidhinder. 

11.3 Veiligheidszone . vuurwerk 

11.3.1 Aanduidingsomschrijving 
Op de granden ter plaatse van de aanduiding Veiligheidszone - wurwerk' is het bouwen van kwetsbare 
of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Vuurwerkbesluit niet toegestaan, tenzij de kwetsbare 
of beperkt kwetsbare objecten onderdeel uitmaken van de betreffende risico\Olie inrichting. 

11.3.2 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn be\Oegd het plan te wijzigen door de aanduidingsgrens van de 
aanduiding Veiligheidszone - wurwerk' te wijzigen indien dat vanwege wijziging in de regelgeving 
omtrent wurwerk noodzakelijk is. 
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Artikel12 Algemene afwijkingsregels 

12.1 Aigemene afwijking 
Het be'-Oegd gezag kan - tenzij op grond van Hoofdstuk 2 reeds kan worden afgeweken - met een 
omge\1ngs-..ergunning afwijken van de regels '-Oor: 
a. het afwijken van de maat'-Oering (inclusiefpercentages) met ten hoogste 15%; 
b. het oprichten van niet '-Oor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut, zoals wachthuisjes, 

telefooncellen en naar de aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, '-Oor zo-..er deze 
bouwwerken geen grotere bouwhoogte dan 3,50m en geen grotere oppenAakte dan 20m2 hebben; 

c. het oprichten van gebouwtjes ten dienste van de -..erkoop van kranten en tijdschriften, bloemen, ijs, 
frisdranken en straatconsumpties, '-Oor zo-..er deze bouwwerken geen grotere bouwhoogte dan 
3,50m en geen grotere oppenAakte dan 12m2 hebben. 

12.2 Voorwaarden 

12.2.1 Voorwaarden ten aanzien van de situering 
Het be'-Oegd gezag kan bij -..erlening van de omge\1ngs-..ergunning '-Oorwaarden stellen ten aanzien van 
de situering van de in 12.1 bedoelde bouwwerken, teneinde een ruimtelijk -..erantwoorde plaatsing van 
deze bouwwerken ten opzichte van de omge\1ng te waarborgen. 

12.2.2 Goon onevenredige afbreuk aan gebruiksmogelijkheden 
De in artikel 12.1 genoemde -..ergunning mag slechts worden -..erleend indien hierdoor geen one-..enredige 
afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Artikel13 A1gemene wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoe\e 
van: 
a. het wijzigen van de \.Oorgeschre\en maat\.Oering \.Oor bouw.wrken met ten hoogste 15%; 
b. een enigszins andere situering en/of begrenzing van de bestemmingsgrenzen, indien bij de 

uit\.Oering van het plan mocht blijken dat \erschui-..1ngen in \erband met de uit\.Oering van een 
bouwplan waarvan realisering wenselijk of noodzakelijk wordt geacht; 

c. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de \.Oorafgaande artikelen, waarbij \erwezen wordt 
naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van 
\taststeliing van het bestemmingsplan worden gewijzigd; 

d. het wijzigen \tan de dubbelbestemming Waterstaat' door deze geheel of gedeeltelijk te \eranderen of 
te \erwijderen, mits; 
1. dit \.Oort\Aoeit uit de bescherming en \erbetering \tan het \eilig en doelmatig functioneren van de 

waterkering; 
2. \.Ooraf schriftelijk ad'v1es wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende waterkering. 
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Artikel14 Dve I'ige regels 

14.1 Werking wettelijke regelingen 
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt \e rwez en , geld en zoals deze luiden op het moment 
van vaststelling van het plan. 

14.2 Parkeren 

14.2.1 8epaling met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein 
Bij het oprichten van gebouwen of het \eranderen van gebruik dient de inrichting van elk perceel zodanig 
te zijn dat \.Oldoende ruimte aanwezig is om zowel het parkeren als het e\entueel laden en lossen op 
eigen terrein te kunnen afwikkelen. Op eigen terrein dient \.Oorzien te zijn in \.Oldoende 
parkeeraccommodatie, inclusief parkeergelegenheid \.Oor werknemers en bezoekers, conform de 
parkeernormen zoals opgenomen in Bijlage 2. Voor de toepassing dienen de normen uit de kolom 
'o\erloopgebied' te worden gebruikt. 

14.2.2 Afv-ijken van het benodigd aantal parkeerplaatsen 
Het be\.Oegd gezag kan met een omgevings\ergunning afwijken van het in artikel 14.2.1 bepaalde indien 
anderszins in \.Oldoende parkeergelegenheid is \.Oorzien. 

14.2.3 Maximum aantal parkeerplaatsen 
Het aantal parkeerplaatsen in het plan mag ten hoogste 4335 bedragen. 

14.3 Nadere eis 
Burgemeester en Wethouders kunnen, met het oog op het aspect externe \eiligheid, ter beheersing van 
de blootstelling aan giftige stoffen en uitpandige viuchtroutes, nadere eisen stell en aan: 
a. de situering van bouwwerken (gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde); 
b. de inrichting van terreinen; 
c. de bruto vioeropperviakte (b\.O) en de hoogte van gebouwen; 
d. de wijze van afsluitbaarheid van mechanische \entilatiesystemen. 

14.4 Aigemene procedureregels 
Bij het stell en van nadere eisen als bedoeld in deze regels gelden de \.Olgende procedureregels: 
a. het ontwerpbesluit ligt gedurende tenminste twee weken \.Ocr belanghebbenden ter inzage ter 

gemeentesecretarie; 
b. burgemeester en wethouders maken de ter inzage legging van het ontwerpbesluit te\.Oren bekend in 

een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden \erspreid, en \.Oorts 
op de gebruikelijke wijze; 

c. de bekendmaking houdt in de be\.Oegdheid van belanghebbenden tot het schriftelijk indienen van 
zienswijzen bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit gedurende de onder a. 
genoemde termijn; 

d. burgemeester en wethouders del en aan hen, die zienswijzen hebben ingediend, de beslissing 
daaromtrent mede. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs-en slotregels 

Artikel15 Ove rgangsrecht 

15.1 Overgangsrecht bOLlwwerken 

15.1.1 Aigemeen overgangsrecht bouv.Merken 
Een bOLlwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uit\.Oering is, dan wei gebouwd kan worden krachtens een omgevings\ergunning \.Oor het bouwen, en 
afiNijkt van het plan, mag, mits deze afiNijking naar aard en omvang niet wordt \erg root , 
a. gedeeltelijk worden \ernieuwd of \eranderd; 
b. na het teniet gaan ten ge\.Olge van een calamiteit geheel worden \ernieuwd of \eranderd, mits de 

aanvraag van de omgevings\ergunning \.Oor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

15.1.2 AfVvijking 
Het be\.Oegd gezag kan eenmalig in afiNijking van 15.1.1 een omgevings\ergunning \erlenen \.Oor het 
\ergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 15.1.1 met maximaal 10%. 

15.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouv.Merken 
Lid 15.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder \ergunning en in strijd met het daar\.Oor 
geldende plan, daaronder begrepen de o\ergangsbepaling van dat plan. 

15.2 Overgangsrecht gebruik 

15.2.1 Aigemeen overgangsrecht gebruik 
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden \.Oortgezet. 

15.2.2 Wijzigen strijdig gebruik 
Het is \erboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik , bedoeld in 15.2.1, te \eranderen of te 
laten \eranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze \erandering de afiNijking 
naar aard en omvang wordt \erkleind. 

15.2.3 Verboden gebruik 
Indien het gebruik, bedoeld in 15.2.2, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan \.Oor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het \erboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten. 

15.2.4 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik 
Lid 15.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het \.Oorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de o\ergangsbepalingen van dat plan. 
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'16.1 Citea,titel 
Deze regels worden aangehaald als: 
'Regels van het bestemmingsplan Jazz City'. 
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Bijlagen 
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JauCity " 



Bijlage 1 Staat van horeca-activiteiten 
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Staat van horeca-activiteiten 
Categorie 1 

Winkelondersteunende of winkelgebonden daghoreca, waarbij de bedrijfsactiviteit is gericht op het 

al dan niet voor gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet in dezelfde onderneming bereide of 

bewerkte etenswaren en dranken, waarbij de aard en omvang van de bedrijfsactiviteit past binnen 

een overwegend winkelgebied (centrumgebied) en geheel of overwegend is gebonden aan c.q. 

ondersteunend is voor de winkelfunctie van dat gebied, daarbij lettend op het karakter van het 

gebied en de openingstijden, en waar in hoofdzaak alcoholvrije drank wordt verstrekt, zoals een 

cafetaria/snackbar, tearoom, lunchroom, koffiehuis, brasserie, ijssalon, broodjeszaak; 

Categorie 2 

a. een bedrijf dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse 

en waarbij het verstrekken van dranken (aldaar) ondergeschikt is, zoals een restaurant, bistro; 

b. een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van gelegenheid tot het houden van 

bruiloften en partijen, alsmede tot het houden van congressen, conferenties en andere 

vergaderingen en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken ondergeschikt is 

(zaalaccommodatie); 

c. een zelfstandige, niet geheel of gedeeltelijk deel uitmakend van een hotel, restaurant of 

zaalaccommodatie voorkomende bedrijvigheid, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van 

dranken voor gebruik ter plaatse en waar het verstrekken van maaltijden daaraan ondergeschikt is, 

zoals een bar, cafe, pub, grand-cafe, eetcafe of taverne. 

Categorie 3 

a. een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf en/of het exploiteren 

van zaalaccommodatie en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) 

ondergeschikt is (hotel); 

b. een gebouw, waarin op kleine schaal tegen vergoeding nachtverblijf wordt verstrekt, zonder 

exploitatie van zaalaccommodatie (pension); 

Categorie 4 

Een zelfstandig, niet geheel of gedeeltelijk deel uitmakend van een hotel, restaurant of 

zaalaccommodatie voorkomende, bedrijvigheid die in hoofdzaak b.estaat uit het verstrekken van 

dranken voor gebruik ter plaatse en tevens gelegenheid biedt tot dansen, met een in het algemeen 

hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond en nacht, waarbij de bedrijvigheid zich binnen de 

lokaliteit volstrekt en waarbij consumpties behalve zittend ook staand kunnen worden genuttigd, 

zoals een bar-dancing, discotheek of nacht-cate. 



Bijlage 2 Parkeernormen 

Jazz City 31 



Bijlage 2: Parkeernormen 

:Functie ,-' .', . Centrum'- 'Overla6p~ ~' . '~' Resr "".' . - Per'ee"riheid - ~ .. A~nd~T~ 

'. gebied bebauwde bezaekers'~ 
: . .' _. :.. .. ~. . . :.' kam . .~....' . _ ">'~1.';:; 
Waning duur 1) 

1,7 1,8 
Waning midden 1) 

2,1 woning 0,3 

1,5 1,7 1,9 waning 0,3 
Waning gaedkaap 1) 

1,3 1,5 1,7 waning 0,3 
Serviceflat I aanleunwaning 

0,6 0,6 0,6 waning 0,3 
Kamer verhuur 

0,2 0,4 0,6 kamer 0,2 
Binnenstad I hoafdwinkelgebied 

3,3 100 m2 bvo 85% 
Wijk- en darpscentra 

3,3 3,3 3,3 100 m2 bva 85% 
Grootschalige detailhandel 

6,5 7,0 100 m2 bvo 85% 
(Week)markt 

3,3 3,3 3,3 100 m2 bva 85% 
Kantoor met baliefunctie 

2,0 2,6 3,1 100 m2 bvo 20% 
Kantoor zonder baliefunctie 

1,4 1,6 1,8 100 m2 bvo 5% 
Arbeidsextensieve / bezoekersextensieve bedrijven 

0,6 0,7 0,9 100 m2 bvo 5% 
Arbeidsintensieve / bezoekersextensieve bedrijven 

1,5 2,0 2,7 100 m2 bvo 5% 
Arbeidsexstensieve / bezoekersintensieve bedrijven 

1,1 1,3 1,7 100 m2 bvo 35% 
Bedrijfsverzamelgebouw 

1,3 1,3 1,3 100 m2 bvo 10% 
Cafe / bar / discotheek / cafetaria 

5,0 5,0 6,0 100 m2 bva 90% 
Restaurant 

9,0 9,0 13,0 100 m2 bvo 80% 
Museum / bibliotheek 

0,6 0,8 1,1 100 m2 bvo 95% 
Bioscoop I theater I schouwburg 

0,3 0,3 0,4 zitplaats 
Sporthal (binnen) 

2,0 2,3 2,8 100 m2 bvo 95% 
Spartveld (buiten) 

20,0 20,0 20,0 ha. netto terrein 95% 
Dansstudio I sportschool 

3,5 3,5 3,5 100 m2 bvo 95% 
Squashbanen 

1,3 1,3 1,3 baan 90% 



:Functie'''' 'N, •. ,,· ·r "','," Centrurn ":""' Overloo1Y" ~-';'-" R~"":~Per eenheidOO<~:'Aaiiaeel~ 

:. gebied . bebouwde . bezoekers ' 
" .' '!. . kom .,.. ...., . 
Tennisbanen 

2,5 2,5 2,5 baan 90% 
Golfbaan 

7,0 hole 95% 
Bowlingbaan / biljartzaal 

2,0 2,0 2,0 baan / tafel 95% 
Stadion 

0,1 0,1 0,1 zitplaats 99% 
Evenementenhal 

5,0 6,0 7,0 100 m2 bvo 99% 
Zwembad 

9,0 10,0 11,0 100 m2 opp bassin 90% 
Themapark / pretpark 

8,0 8,0 8,0 ha. netto terrein 99% 
Overdekte speeltuin / -hal 

7,5 7,5 7,5 100 m2 bvo 90% 
Manege 

0,4 box 90% 
Cultureel centrum / wijkgebouw 

2,0 2,0 2,0 100 m2 bvo 90% 
Ziekenhuis 

1,6 1,6 1,6 bed 
Verpleeg / verzorgingstehuis 

0,6 0,6 0,6 wooneenheid 60% 
Arts / maatschap / kruisgebouw / therapeut 

1,8 1,8 1,8 behandelkamer 65% 
WO / HBO-dag (Totale parkeervraag = collegezaal + leslokaal) 

20,0 20,0 20,0 collegezaal 
MBO (ROC) / WO / HBO-dag (Totale parkeervraag = collegezaal + leslokaal) 

6,0 6,06,0 leslokaal 
Voorbereidend beroepsonderwijs (VWO, HAVO, VBO) - dag 

0,8 0,8 0,8 leslokaal 
Avondonderwijs 

0,8 0,8 0,8 student 
Basisonderwijs 

0,8 0,8 0,8 leslokaal 
Creche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf 

0,7 0,7 0,7 arbeidsplaats 
Hotel 

1,0 1,0 1,0 kamer 
Volkstuin 

0,3 perceel 
Religiegebouw 

0.2 0.2 0:2 zitplaats 
Begraafplaats / crematorium 

22,5 22,5 22,5 gelijktijdige crematie 
1) De verdeling tussen woning duur, midden en goedkoop is beschreven in paragraaf 3.3 van de 
parkeernota Roermond Beleidsvisie, vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juni 2006 



Enkelbestemmingen 
_ Sedri]f 

_ Gemengd 

~ Verkeer 

Dubbelbestemmingen 
~ Waterstaat 
~ Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed 
~ Waterstaat - Waterbergend rivieroed 

Gebiedsaanduldingen 
:::__ geluidzone -Industrle 
_ geluldzone - weg 

.mum overlge zane - afwljkende bouwhoogLe 
veiligheidszone - vuurwerk 
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 
wetgevingzone - wijziglngsgebied 2 

Functieaanduidingen 
[Ej horeca tot en met caiegone 2 

~ speclfieke vorm van gemengd - DOC 
~ {~1 speclfieke vorm van gemengd -leisure 
~ ~~ '1 speclfieke vorm van gemengd - wanen 
D!:CI specffieke vorm van recreatle - boulevard 
[BJ speclfieke vorm van verkeer - calamiteitenweg 

Bouwvlakken 
c::=J bouwvlak 

Bouwaanduidingen 
[E'l] specifieke bouwaanduiding-1 
~ Ii~ I specifieke bouwaanduiding - aantal bouwlagen 
te~ I specifieke bouwaanduiding - gebouwde parkeergarage 
t~1 specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen 

Maatvoeringen 
. '§]' . maximum 8antal wooneenheden 

• . ~. . maximum bouwhoogle (m) 

Verklaring 
EE3Il GBKN 

~RoyoI 
H ..... nIn1!DHV ---
~ 




