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Kadastraal bekend
______________________________________________________________________________________

gemeente Hardinxveld-Giessendam
sectie D; nummer 2477, 2436 , 6387, 6388

Terreinoppervlakte
______________________________________________________________________________________

totaal perceel:    22.973 m²

Bebouwd oppervlakte
______________________________________________________________________________________ 
bebouwd oppervlakte totaal:   12.375 m2 (ca. 53,9%)
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7

Bestemmingsplan : bebouwd gebied
NL.IMRO.0523.BP2016HGBEBOUWD-DO01
_______________________________________________________________________________________

- Enkelbestemming bedrijf
- Maximaal bebouwingspercentage : 87%
- Max. bouwhoogte, varieert zie tekening
- Bouwen binnen het bouwvlak
- Parkeren en bevoorrading ten behoeve van een bedrijf zijn uitsluitend
   toegestaan op het eigen terrein van het betreffende bedrijf
 
Afwijkingsmogelijkheden
_______________________________________________________________________________________

- Overschrijding van de bouwhoogte ten hoogste 25% van het bebouwde
  oppervlakte per bedrijf beslaat. (ontheffing benodigd)
- Maximale bouwhoogte: van 10 m' waar bij recht een bouwhoogte
   van 7 m' is toegestaan;
   van 19 m' waar bij recht een bouwhoogte
   van 14 m' is toegestaan.
- Afwijking mogelijk van 15% op de maten, afmetingen en percentages.
- De belangen van omwonenden, in de zin van bezonning en privacy,
  en de belangen van omliggende bedrijven niet onevenredig worden aangetast,
  en op het eigen terrein van het betreffende bedrijf wordt voorzien in de
  eventueel daarmee samenhangende, grotere behoefte aan parkeerplaatsen

: maximale goothoogte (recht) / maximale bouwhoogte

: bouwvlak

Bruto vloeroppervlakte gebouw A
____________________________________________________________________

begane grond:
bedrijfsruimte:    1.289 m2

kantoor:        449 m2 

1e t/m 3e verdieping:
kantoor:        449 m2

____________________________________________________________________

totaal bedrijfsruimte:               1.289 m²
totaal kantoor:    1.796 m2

____________________________________________________________________

totaal:                 3.085 m2

Bruto vloeroppervlakte gebouw B
____________________________________________________________________

begane grond:
bedrijfsruimte:    4.077 m2

____________________________________________________________________

totaal:                 4.077 m2

Bruto vloeroppervlakte gebouw C
____________________________________________________________________

begane grond:
bedrijfsruimte:    5.957 m2

kantoor:        474 m2 

1e verdieping:
kantoor:        474 m2

____________________________________________________________________

totaal bedrijfsruimte:               5.957 m²
totaal kantoor:       948 m2

____________________________________________________________________

totaal:                 6.905 m2

Parkeren
____________________________________________________________________

parkeernorm volgens bestemmingsplan zie
parkeerplaatsbereking

____________________________________________________________________

totaal te realiseren:   = 134,0 pp
totaal gerealiseerd:   = 134,0 pp
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