De Gouw Fase 3.1
regels beeldkwaliteit
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Sfeer en karakter De Gouw

Gouwse Oevers (De Gouw Fase 1) - uitgevoerd
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Inleiding
Voor u ligt de brochure beeldkwaliteit voor het plan De Gouw Fase 3.1. Hierin staat beschreven wat wel en
niet kan en mag op het kavel, waarop u eventueel wilt gaan bouwen. Deze informatie is belangrijk wanneer u in gesprek gaat over de volgende stap, namelijk het ontwerp van uw woning.

Het gebied

Het gebied de Gouw ligt ten noorden van de dorpskern van Kwintsheul, precies op de plek waar het riviertje de Gantel in de Hollewatering uitkomt. Het woongebied gaat bestaan uit een aaneenschakeling van
wooneilanden waardoor alle woningen aan het water zijn gelegen. Rondom het plan wordt een robuuste
groenstructuur gerealiseerd als onderdeel van de ecologische verbinding tussen de kust en Midden Delfland. De groene- en waterrijke omgeving en de aanwezigheid van de historische druivenkwekerij Sonnehoeck geven het plan een authentiek en landelijk karakter. De Gouw Fase 3.1 is een voortzetting van het
naastgelegen plan Gouwse Oevers. Hier kunt u een goede impressie krijgen van de beoogde sfeer en
kwaliteit.

Traject planvorming- en toetsing

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) is als gebiedsontwikkelaar verantwoordelijk voor de
totale ontwikkeling van het gebied, van bestemmingsplan tot en met bouwrijp maken van de gronden en
de inrichting van de openbare ruimten met de aanleg van straten, groen en water. Ook neemt u de grond
af bij de OBWZ. De stappen voor de verkoop van de grond staan beschreven in …
Om een woning te mogen realiseren dient u een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente
Westland. De gemeente toetst uw ingediende plan aan de bouwverordening, het bouwbesluit 2012, en het
het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is te vinden via de website ruimtelijke plannen.nl:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1783.OWZDEGOUWf1f3cobp-VA01/r_NL.IMRO.1783.OWZDEGOUWf1f3cobp-VA01.html
Deze brochure bevat relevante artikelen uit het bestemmingsplan, aangevuld met regels over de beeldkwaliteit voor de kavels en de woningen. Voor iedere kavel is een individueel kavelpaspoort gemaakt die
bestaat uit een plattegrond van de kavel waarop de randvoorwaarden zijn weergegeven.
De brochure beeldkwaliteit en het kavelpaspoort maken deel uit van het toetsingskader van de gemeente.
Ook wordt een bouwplan behandeld in de welstandscommissie. Meer informatie over het aanvragen van
een omgevingsvergunning is te vinden op: https://www.gemeentewestland.nl/vergunningen/omgevingsvergunning.html
Via dit kavelpaspoort geven wij u en uw projectpartners (architect, bouwbedrijf) zo goed mogelijk inzicht in
de regels waaraan het bouwplan moet voldoen. Zodat het past binnen het toetsingskader van de vergunningsaanvraag. Indien u voorafgaand- of tijdens het opstellen van uw bouwplan inhoudelijke vragen heeft
over de regels dan kunt u contact opnemen met de OBWZ.
Tevens biedt gemeente Westland de mogelijkheid voor een vooroverleg op basis van voorlopig ontwerp
van u woning. Uw plan wordt dan getoetst op eventuele strijdigheden met het bestemmingsplan en voor
advies voorgelegd aan de welstandscommissie. Bij afwijkingen kan eventueel stedenbouwkundig advies
worden gevraagd of deze passen binnen het ruimtelijk kader van de wijk. Geadviseerd wordt om gebruik te
maken van dit vooroverleg, zeker wanneer er twijfels zijn of uw plan past binnen het toetsingskader. Hiermee voorkomt u dat een plan wordt afgewezen dat u volledig heeft laat uitwerken. Voor het vooroverleg
kunt u contact opnemen met het Consulenten Omgevingscontactcentrum via
consulenten@GemeenteWestland.nl.
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Regels kavelindeling en -inrichting
In-/uitrit kavels
- Per kavel is slechts 1 in-/uitrit toegestaan.
- Een in-/uitrit is maximaal 5,50 m. breed.
- De breedte van een verharde toerit door een openbare grasberm is maximaal 4,00 m.
- De in-/uitritten van de kavels bevinden zich aan de woonstraten van de pieren, uitgezonderd de kavels
in de noordoosthoek van het plan die met de voorzijde aan de fietsstraat zijn gelegen.
- De in-/uitritten van eindkavels in een kavelrij bevinden zich altijd in de hoek van de kavel die grenst
aan de buurkavel.
- Bij tussenkavels op de woonpieren is de positie van de in-/uitritten vrij te bepalen.
- Bij de tussenkavel van de drie woningen die ontsloten worden via de fietsstraat (noordoosthoek plan)
kan de in-/uitrit links of recht van de woning komen maar sluit altijd aan bij de in-/uitrit van de naastgelegen hoekkavel.
kavel kop pier

fietsstraat

Parkeren eigen terrein
- Kavels dienen minimaal 2 opstelplekken naast elkaar voor parkeren te krijgen.
- Opstelplekken sluiten aan- of liggen in verlengde in-/uitrit kavel.
- Maatvoering conform Beleidsregel parkeernormering gemeente Westland 2018: dubbelbrede oprit minimaal 5,50 m. diep en 5,50 m. breed
- Aandachtspunt is de passeerbaarheid van opgestelde auto's indien de voordeur of berging naast- of
achter de oprit is gesitueerd. In dat geval wordt geadviseerd een bredere maat aan te houden (bij dubbelbrede oprit 6,00-6,50 m.). Hierbij ook rekening houden met draaicirkel van eventueel openslaande
bergingdeuren.

enkel

dubbelbreed

maatvoering parkeernormering gemeente

aanbeveling dubbelbreed met passeermogelijkheid
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Regels kavelindeling en -inrichting
Hoogte erfgrenzen
Relevante artikelen bestemmingsplan:

9.2.3 Bouwwwerken, geen gebouw zijnde
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen tussen de openbare weg en 2 meter achter de
voorgeverrooilijn bedraagt ten hoogste 1 meter;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 meter;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten
hoogste 1 meter.
- Hoekkavels grenzend aan fietsstraat hebben geen hoge gebouwde erfgrenzen aan zijde van fietsstraat, deze zijde wordt gezien als voorkant.
- Uitzondering geldt voor beplanting (haag) op erfgrens. Deze heeft een maximale hoogte van 1 meter
van voorste perceelsgrens tot aan achtergevel en aan de achterzijde vanaf de insteek van de taludhelling tot de waterkant. Ter plaatse van de achtertuin (van de achtergevel tot de insteek van de taludhelling) is hogere beplanting (maximaal 2 meter) toegestaan.
- Gebouwde erfscheidingen bij hoekkavels fietsstraat mogen niet voor de bebouwinglijns aan de zijde
van fietsstraat worden gesitueerd.
- Hoogte erfscheidingen laag tuin deel tot 1 meter uit waterkant maximaal 1 meter ten opzichte van laag
tuinpeil.
- Indien gewenst kan aan waterkanten een erfscheidingen worden aangebracht van maximaal 1 meter
hoogte ten opzichte van de bovenkant beschoeiing.

hoogte erfgrenzen zijde fietsstraat

hoogte erfgrenzen tussen kavels onderling
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Regels kavelindeling en -inrichting

principe erfgrenzen eindkavel kop pier

principe erfgrenzen hoekkavel fietsstraat

Materiaal erfgrenzen
- Grenzend aan openbaar gebied (niet zijde water) is alleen beplanting toegestaan. Dit kan bestaan uit
losse beplanting (heesters, struiken) of haagbeplanting.
- Een haag heeft een minimale breedte van 0,50 m.
- Erfscheiding tussen kavels onderling is vrij in te vullen
- Aan waterzijde kan, indien gewenst, een laag hekwerk komen. Deze heeft transparant karakter en kan
gemaakt zijn van hout, metaal of een combinatie van beide.
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Regels kavelindeling en -inrichting
Waterkanten achterzijde
- Watergangen tussen de pieren worden mee uitgegeven.
- Bij overige achterkanten van kavels aan water wordt een zone van 2 meter uit de oeverlijn mee uitgegeven.
- In koopcontract is instandhoudings- en onderhoudsverplichting opgenomen.
- Waterkant achterzijde kavels bij oplevering:
		
- Beschoeiing hoogte 0,20 m. boven waterpeil
		
- Lage tuinzone van 1 meter diep
		
- Talud 1:2 naar tuin woonpeil
- Hoogteverschil nader in te richten door individuele bewoners (talud, trap, keerwand) waarbij het niveau
van het lage tuindeel in stand dient te worden gehouden
- Steiger of vlonder in water toegestaan mits:
		
- Geen water wordt gedempt, constructie op palen of drijvend
		
- Hoogte maximaal 0,30 m. ten opzichte van waterpeil
		
- Diepte maximaal 1,50 m. uit waterlijn in verband met doorvaart
		
- Maximale oppervlakte steiger/vlonder 6 m2
- Boten worden aangemeerd aan de beschoeide waterkant, niet aan steiger of vlonder zodat de
doorvaart in watergangen niet gebokkerd wordt
- Boothuis/overkapping toegestaan mits:
		
- Aanlegplek binnen de beschoeiing wordt gerealiseerd, dus bij een op de kavel gegraven inham
		
- Het lage tuindeel niet bebouwd wordt, dus bouwvolume minimaal 1 meter uit waterkant
		
- Voor een boothuis gelden de regels van (vergunningsvrij) bijgebouw

oplevering

eigen invulling hoogteverschil
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steiger / vlonder

Regels kavelindeling en -inrichting
Waterkanten zijkant
- Erfgrens is buitenkant beschoeiing, water is openbaar
- Geen steiger of vlonder toegestaan boven openbaar water
- Waterkant zijkant kavels bij oplevering:
		
- Beschoeiing hoogte 0,2 m. boven waterpeil
		
- Talud 1:2 naar tuin woonpeil
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Regels hoofdgebouw
Positie hoofdgebouw
- Het hoofdgebouw moet binnen de bouwvlakken van het kavelpaspoort worden gesitueerd.
Deze worden als volgt begrensd:

Relevante artikelen bestemmingsplan:

9.2.1 g. de onderlinge afstand tussen hoofdgebouwen bedraagt:
		
1. tussen vrijstaande hoofdgebouwen ten minste 6 meter;
		
3. tussen de achtergevels van hoofdgebouwen ten minste 12 meter;
9.2.1 h. de afstand van de voorgevel van een hoofdgebouw tot de erfgrens bedraagt ten 		
minste 2 meter.
- Artikel 9.2.1.g.1 is in de kavelpaspoorten vertaald naar een minimale afstand van de zijkant van een
hoofdgebouw tot de zijerfgrens van 3 m.
- Aan de achterzijde is in de kavelpaspoorten een begrenzing van het bouwvlak aangehouden van 6,50
meter uit de waterlijn. Hiermee is een minimale maat van ca. 3 meter tussen achtergevel en insteek
taludhelling gegarandeerd.
- Aan de voorzijde wordt geadviseerd om diepere voortuinen te maken dan vastgelegd in bestemmingsplan. In het kavelpaspoort wordt daarom als voorste begenzing van het bouwvlak 3 meter uit de perceelsgrens aangehouden.
- Zijkant langs fietsstraat begrenzing bouwvlak 2 meter uit erfgrens.
- Zijkant koppen pieren worden begrensd door bouwvlak bestemmingsplankaart (5 meter uit oeverlijn).

Hoogte hoofdgebouw
Relevante artikelen bestemmingsplan:

9.2.1.d. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding
		
"maximale goothoogte(m)" aangegeven goothoogte;
9.2.1.e. de goothoogte mag alleen worden overschreden door een kap;
9.2.1.f. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding
		
'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
- maximum goothoogte: 7 m.
- maximum bouwhoogte: 11 m.
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Regels hoofdgebouw
Kapvorm hoofdgebouw
Relevante artikelen bestemmingsplan:

1.39 kap: een constructie van uitsluitend een of meer hellende dakvlakken met een hellingvan meer dan 20 en minder dan 65 graden.
- Noklijnen zijn haaks op- of evenwijdig aan de richting van de de ontsluitende straat.

voorbeelden van mogelijk kapvormen met één of meer hellende dakvlakken

minimale en maximale dakhelling

nokrichting haaks

nokrichting langs
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Regels hoofdgebouw
Dakkapellen
Relevante artikelen bestemmingsplan:

17.7 Dakkapellen
Voor het bouwen van dakkapellen gelden de volgende regels:
a. Maatvoering achterzijde:
		
1. de dakkapel ligt aan alle zijden tenminste 0,5 m vrij in het dakvlak;
		
2. de dakkapel is gemeten van de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m;
		
3. de dakkapel mag niet meer dan 1 meter uit de onderkant van het dakvlak staan.
b. Maatvoering voorzijde:
		
1. de dakkapel is niet breder dan 50% van de breedte van het dakvlak;
		
2. de dakkapel ligt aan alle zijden tenminste 0,5 m vrij in het dakvlak;
		
3. de dakkapel is gemeten van de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,5 m;
		
4. de dakkapel mag niet meer dan 1 meter uit de onderkant van het dakvlak staan.
- Bij niet straatgerichte dakvlakken is het ook mogelijk vergunningsvrij dakkapellen te plaatsen
(zie brochure dakkapellen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/07/20/dakkapellen)

Oriëntatie van het hoofdgebouw
- De woningentree bevindt zich aan de voorzijde of in een gevel grenzend aan de oprit.
- De woning en kavel hebben een representatieve uitstraling naar de voorzijde (ontsluitingsstraat).
- Hoekwoningen hebben ook een representatieve uitstraling naar de zijkanten die grenzen aan openbaar
gebied (inclusief water).
- Representatieve uitstraling uit zich in:
		
- woongevel (dus geen berging of garage)
		
- voldoende gevelopeningen (geen blinde muren)
		
- toevoeging van aan- en uitbouwen zoals, erkers, serre's veranda's, zijbeuken, dwarkappen e.d.
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Regels hoofdgebouw
Oriëntatie van het hoofdgebouw (vervolg)
- De hoofdgebouwen worden orthogonaal (recht) geplaatst ten opzichte van de ontsluitende straat.
- Dit geld ook als delen van een bouwvlak schuin begrensd is.
- De bebouwing op de woonpieren worden recht ten opzichte van de woonstraatjes geplaatst
- De bebouwing op de 3 kavels in de noordoosthoek worden recht geplaatst ten opzichte van de fietsstraat.
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Regels hoofdgebouw
Materiaal en kleur gevels
- Materiaal: metselwerk, stucwerk en/of plankdelen (sidings)
- Vlak plaatmateriaal en (schoon) beton niet toegestaan
- Kleuren metselwerk: rood / bruin / aardetinten
- Keimwerk (wit) bij metselwerk toegestaan
- Stucwerk: wit
- Kleur plankdelen: vrij, maar geen felle kleurtonen

Materiaal en kleur dakvlakken
- Materiaal: keramisch pannen / leisteen / riet
- Kleur: zwart / antraciet / rood / oranje
- Hoogglans afwerking / geglazuurde keramische pannen niet toegestaan

illustratief palet materialen en kleuren

Overige aspecten dakvlakken
- Rookgasafvoeren bij voorkeur bundelen in gemetselde schoorsteen.
- Overige doorvoeren niet in straatgerichte dakvlakken en minimaal 0,50 m. uit rand dakvlak
- PV panelen:
		
- Kleur: all black (geen aluminiumkleurig frame met polykristallijne blauwachtige zonnecellen).
		
- Regelmatig legpatroon, verdient extra aandacht bij rieten- of oranje / rode dakpannen
		
- Bij voorkeur indak uitgevoerd.

13

Regels bijbehorende bouwwerken
Algemeen
- Bijbehorende bouwwerken betreffen aan- en uitbouwen, garages, bijgebouwen en overkappingen
- Voor bijbehorende bouwwerken zijn regels opgenomen in het bestemmingsplan. Deze worden hier
beknopt weergegeven.
- Bijbehorende bouwwerken kunnen ook zonder omgevingsvergunning worden gerealiseerd.
- Deze bouwwerken dienen dan wel te voldoen aan de regels uit de landelijke regeling vergunningvrij
bouwen. Meer informatie is te vinden in de brochure 'vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk', zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/07/01/vergunningvrij-bouwen-bijbehorend-bouwwerk
- Op pagina 16 en 17 van dit kavelpaspoort staat een overzicht van relevante informatie uit de brochure
'vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk'

Positie bijbehorende bouwwerken binnen bestemmingsplan
Relevante artikelen bestemmingsplan:

9.2.2 c. aan- en uitbouwen, garages, bijgebouwen, en overkappingen worden ten minste 2
meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw gebouwd;

Oppervlakte en maatvoering bijbehorende bouwwerken binnen bestemmingsplan
Relevante artikelen bestemmingsplan:

9.2.2 b. indien het zij- en achtererf een grotere oppervlakte heeft dan 100 m² mag bij de
maximale oppervlakte van 50 m² een percentage van 10% van het meerdere worden opgeteld, tot een maximum van 75 m² *
9.2.2.d. de diepte van een aan- en uitbouw, gemeten vanuit de oorspronkelijke achtergevel
waaraan gebouwd wordt, bedraagt:
		
2. bij vrijstaande woningen: 5 meter
*rekenvoorbeeld
Stel: oppervlakte zij- en achteref is 230 m2
Maximale oppervlakte: 50 m2 + 10% van (230 - 100 m2)
= 50 m2 + 10% van 130 m2 = 50 m2 + 13 m2 = 63 m2
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Regels bijbehorende bouwwerken
Hoogte bijbehorende bouwwerken binnen bestemmingsplan

Relevante artikelen bestemmingsplan:
9.2.2 e. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 4 meter;
9.2.2 f. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 0,4 meter boven de
vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw waaraan aan -, of uitgebouwd wordt;
9.2.2 g. in afwijking van het bepaalde onder e. bedraagt de bouwhoogte van aangebouwde bijgebouwen* ten hoogste 2/3e van de bouwhoogte van het hoofdgebouw, met een
maximum van 5 meter, mits de goothoogte ten hoogste 0,40 meter boven de vloer van de
eerste verdieping van het hoofdgebouw op de aangrenzende gronden bedraagt;
9.2.2 h. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 meter;
9.2.2 i. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 5 meter;
9.2.2 j. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 meter.
* een (vrijstaand of aan een hoofdgebouw aangebouwd) gebouw dat in functioneel en ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en geen rechtstreekse toegang tot het
hoofdgebouw heeft.

9.2.2. e./f.

9.2.2. g.

9.2.2. h./i.

9.2.2. j.
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Regels bijbehorende bouwwerken
Overzicht relevante regels 'vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk'
zie voor de volledige brochure: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/07/01/vergunningvrij-bouwen-bijbehorend-bouwwerk

Stap 1:

Bepaal het achtererfgebied

Voorbeeld 3:
Voorbeeld 3:
Woont u in een hoekhuis
Woont u in een hoekhuis
en grenst uw tuin aan
en grenst uw tuin aan
openbaar toegankelijk
openbaar toegankelijk
gebied, dan loopt het
gebied, dan loopt het
achtererfgebied vanuit
achtererfgebied vanuit
de zijgevel van het huis
de zijgevel van het huis
evenwijdig daaraan. Let er
evenwijdig daaraan. Let er
daarbij ook op dat de lijn
daarbij ook op dat de lijn
het hoofdgebouw niet
het hoofdgebouw niet
opnieuw mag doorkruisen
opnieuw mag doorkruisen
of in het erf achter het
of in het erf achter het
hoofdgebouw mag komen.
hoofdgebouw mag komen.
Het kan betekenen dat in
Het kan betekenen dat in
hoeksituaties de lijn niet
hoeksituaties de lijn niet
evenwijdig met het
evenwijdig met het
openbaar gebied loopt,
openbaar gebied loopt,
maar langs de zijgevel van
maar langs de zijgevel van
het hoofdgebouw en in
het hoofdgebouw en in
het verlengde daarvan naar
het verlengde daarvan naar
achteren loopt.
achteren loopt.

Voorbeeld 5:

1

Woont ubijbehorende
in een hoekhuis,
U mag alleen op het achtererf vergunningvrij
bijbehorende bouwwerken bouwen. Voor
Achtererfgebied
let dan op dat de lijn van
Achtererfgebied
E
het achtererfgebied
bouwwerken op het voorerf is altijd een vergunning nodig. Op een hoek geldt dat ook
voor het zijerf.

Achtererfgebied

evenwijdig loopt met het
openbaar gebied dat ligt
aan de zijkant van het
hoofdgebouw. Let er
daarbij ook op dat de lijn
het hoofdgebouw niet
opnieuw mag doorkruisen
of in het erf achter het
hoofdgebouw mag komen.
Het kan betekenen dat in
hoeksituaties de lijn niet
evenwijdig met het
openbaar gebied loopt,
maar langs de zijgevel van
het hoofdgebouw en in
het verlengde daarvan naar
achteren loopt.

U moet eerst weten wat precies uw achtererfgebied is. Uw achtererfgebied is het erf achter de lijn die
het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf
achter het hoofdgebouw te komen.
Voor een middenwoning is dit eenvoudig. De grond gelegen achter de woning is het achtererfgebied.
Voor twee onder één kap woningen, vrijstaande woningen en woningen in een hoeksituaties moet voor
het aan de zijkant van een woning gelegen erf, goed aan de hand van de definitie de ligging van het achter
erfgebied worden bepaald. Dit wordt hierna aan de hand van tekeningen verduidelijkt. Verduidelijkende
1 meter
animaties vindt u ook hier. 1 meter

1 meter

Rekenvoorbeeld 3

Weet dat…
Voorbeeld 4:
4:
Een
sloothoofdgebouw
is geen openbaar
• Voorbeeld
het
het belangrijkste gebouw op een perceel is waarvoor de bestemming uit het bestemEen sloot is geen openbaar
Achtererfgebied
toegankelijk gebied.
D Bij een woonbestemming
Achtererfgebied is dat de woning met alle ruimten die daarbij horen,
toegankelijk
gebied. geldt.
Stap 2: zoals
Bepaal de omvang van het bebouwingsgebied
D
mingsplan
Woont u in een hoekhuis
Woont u in een hoekhuis
en grenst uw tuin aan een
ende
grenst
uw tuin aan een
woonkamer,
slaapkamers,
keuken,
inpandige
bergruimte
en
bijkeuken.
Een
tegen
een
woning
aangeEen
achtererf
mag
niet helemaal worden volgebouwd. Daarom is bijbouwen alleen voor een percentage
sloot, dan loopt het
sloot, dan loopt het
Rekenvoorbeeld 3
van het achtererfgebied toegestaan. Als dit bebouwingspercentage bij elke vergroting van het hoofdgebouw
achtererfgebied tot aan
bouwde
garage
of
berging,
ook
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maakt
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onderdeel
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tot
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zou
worden
toegepast, kan een achtererfgebied alsnog worden volgebouwd. Daarom geldt een
de sloot.
de sloot.
zogenoemde ‘nulsituatie’. Deze wordt bepaald door het oorspronkelijke hoofdgebouw, zoals dat indertijd
het hoofdgebouw. Sloot
Alleen als een garage of berging geheel is geïntegreerd in het hoofdgebouw
en niet
Sloot
volgens de verleende vergunning is gebouwd. Hierdoor telt niet alleen het achtererfgebied, maar ook de
vierkante
meters van de uitbreidingen die later aan het hoofdgebouw zijn toegevoegd, mee bij het
bouwkundig daarvan is te onderscheiden, wordt deze (net als een inpandige bergruimte) wel
gerekend
berekenen van de toelaatbare bebouwingsoppervlakte. Het achtererfgebied en de grond onder de aan het
hoofdgebouw toegevoegde aan- en uitbouwen is het ‘bebouwingsgebied’.
tot het hoofdgebouw.
• de voorkant bepaald wordt door de voorgevel van de hoofdmassa van het hoofdgebouw. Ondergeschikte
aan- of uitbouwen aan de voor- of zijgevel, zoals een erker of een serre, bepalen niet de voorgevel.
Deze blijven dus buiten beschouwing bij het bepalen van de voorkant van een hoofdgebouw. Ook een
kelder is niet van belang voor het bepalen van de voorkant.
• de voorzijde van een gebouw meestal de naar de weg gelegen zijde is, waar vaak ook de voordeur of de
11 meter
meter
hoofdtoegang tot het perceel
is. Bij twijfel kan ook de straatkant van het adres van het hoofdgebouw een
aanknopingspunt zijn bij het bepalen van de voorzijde.
Rekenvoorbeeld 3
• het erf dat tussen het verlengde van de zijgevels achter het hoofdgebouw ligt, altijd achtererfgebied is.
Maximaal toelaatbare oppervlakte
voor bijbehorende bouwwerken:
• de actuele omvang van het hoofdgebouw bepalend is voor het achtererfgebied. Ga dus uit van de actuele
2
<< Terug
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• soms een deel van een omvangrijk perceel in het bestemmingsplan een andere bestemming kan hebben
Stap
3: Bereken de maximaal toelaatbare oppervlakte
Bebouwingsgebied:
dan het hoofdgebouw, waardoor het verboden is deze gronden te gebruiken en in te richten ten dienste
van het hoofdgebouw.
Bijvoorbeeld als een bouwwerken
deel van het perceel een natuur-, bos- of agrarische bestemvoor bijbehorende
ming heeft. Dat gedeelte van het perceel geldt dan niet als ‘erf’, waardoor er niet vergunningvrij kan
worden gebouwd.
Een bepaald percentage van het bebouwingsgebied mag worden bebouwd met bijbehorende bouwwerken.
Bebouwingsgebied:
U kunt het aantal vierkante meters dat u mag gebruiken voor bijbehorende bouwwerken met behulp van
360 m2
Bebouwingsgebied:
onderstaande tabel berekenen.

Maximaal toelaatb
voor bijbehorend

1

Maximaal toelaatbare oppervlakte
voor bijbehorende bouwwerken:

96 m

96 m2

96 m

360 m2

Is het bebouwingsgebied:

Plus:

360 m2

kleiner of gelijk aan 100 m2

de helft van dat bebouwingsgebied



groter dan 100 m2 en kleiner
of gelijk aan 300 m2

50 m2

20% van het deel van het bebouwings
gebied dat groter is dan 100 m2

groter dan 300 m2

90 m2

Rekenvoorbeeld 1
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Dan mag u bebouwen:

Rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld
Stel,
een bebouwingsgebied heeft een
omvang van 360 m2. Dan mag volgens de
Stel, een bebouwingsgebied heeft een
tabel 90 m plus 10%2 van het deel van het
omvang van 360 m . Dan mag volgens de 2
bebouwingsgebied
datvan
groter
danvan
300
m
tabel 90m2 plus 10%
het is
deel
het
worden
bebouwd metdat
bijbehorende
bebouwingsgebied
groter is dan 300m2
bouwwerken.
Dat ismet
danbijbehorende
96 m2.
worden bebouwd
bouw2
2 2.
werken.
Dat
is
dan
96
m
90 m + (10% van 60 m =) 6 m2 = 96 m2

Stel, een bebouwingsgebied heeft een
omvang van 360 m2. Dan mag volgens de
tabel 90 m2 plus 10% van het deel van het
bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2
worden bebouwd met bijbehorende
bouwwerken. Dat is dan 962m2.

90 m2 + (10% van 60 m2=) 6 m2 = 96 m2

90 m2 + (10%

Stel, een bebouwingsgebie
Rekenvoorbeeld
omvang van 360 m2. Dan m
90 m + (10% van 360 m =) 362m = 96 m .
tabel 90m plus 10% van h
Stel, een bebouwingsgebied
heeft een
bebouwingsgebied
dat gro
mag volgens
demet bijb
omvang van 360 m2. Dan
worden
bebouwd
2
Vergunningvrij
|werken.
5 het deel
90m plus
10%bouwen
van
van
het 96 m2.
Dat
is dan
Maximaal toelaatbare tabel
oppervlakte
16
voor bijbehorende bouwwerken:
bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2
worden bebouwd met bijbehorende
bouw360 m2=
90 m2 + (10% van
Rekenvoorbeeld
10%
van het deel van het bebouwings
gebied dat groter is dan 300 m2, tot een
Stel, een bebouwingsgebied
heeft een
maximum
van 150 m2.
omvang van 360 m2. Dan mag volgens de
tabel 90 m2 plus 10% van het deel van het
bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2
worden bebouwd met bijbehorende
bouwwerken. Dat is dan 96 m2.
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Regels
bijbehorende bouwwerken
Ga na hoe hoog u mag bouwen

Stap 5:

Er is een onderscheid in de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen een
afstand van 4 meter vanaf het oorspronkelijk hoofdgebouw en daarbuiten.

Overzicht relevante regels 'vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk'

a. Binnen een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw
Binnen een afstand van 4 meter mag er niet hoger worden gebouwd dan 30 cm boven de hoogte van de
Stap
Ga na
hoe hoog
mag bouwen
vloer 5:
van de eerste
bouwlaag).
Heeft hetuhoofdgebouw
maar één bouwlaag (bijvoorbeeld bij een bungalow), dan mag binnen de afstand van 4 meter het bijbehorende bouwwerk niet hoger zijn dan het hoofdStap
5: onderscheid
Ga na geldt
hoeinhoog
u mag
bouwen
Er
is een
de maximaal
toelaatbare
bouwhoogtenooit
van bijbehorende
bouwwerken
binnen
gebouw.
Verder
altijd
de
eis dat
er zonder vergunning
hoger gebouwd
mag worden
dan een
afstand
van
4
meter
vanaf
het
oorspronkelijk
hoofdgebouw
en daarbuiten.
meter.
De afstand
van 4toelaatbare
meter wordt
loodrecht
uit het hoofdgebouw
gemeten.
Er is5een
onderscheid
in de maximaal
bouwhoogte
van bijbehorende
bouwwerken
binnen
een

6A

afstand van 4 meter vanaf het oorspronkelijk hoofdgebouw en daarbuiten.

Binnen een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw
a.
a. Binnen een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw
Binnen
afstand
vanmag
4 meter
magworden
er niet
hogerdan
worden
gebouwd
dan
Binnen
eeneen
afstand
van 4 meter
er niet hoger
gebouwd
30 cm boven
de hoogte
van 30
de cm boven de hoogte van de
vloer
vanvan
de eerste
bouwlaag).
Heeft het hoofdgebouw
één bouwlaag (bijvoorbeeld
een bunga- (bijvoorbeeld bij een bungavloer
de eerste
bouwlaag).
Heeft hetmaar
hoofdgebouw
maar éénbij
bouwlaag
low), dan mag binnen de afstand van 4 meter het bijbehorende bouwwerk
niet hoger zijn
dande
het hoofdAansluitend
op
1e bouwlaag
low), dan
4 meter
bijbehorende
bouwwerk
niet hoger zijn dan het hoofdgebouw.
Verdermag
geldtbinnen
altijd de eisde
datafstand
er zondervan
vergunning
nooithet
hoger
gebouwd mag worden
dan
5gebouw.
meter. De afstand
vangeldt
4 meter
wordt de
loodrecht
uiter
hetzonder
hoofdgebouw
gemeten. nooit hoger gebouwd mag worden dan
Verder
altijd
eis dat
vergunning
5 meter. De afstand van 4 meter wordt loodrecht uit het hoofdgebouw gemeten.

6A
6A

Aansluitend op de 1e bouwlaag

Aansluitend op de 1e bouwlaag

Maximaal
5 meter

3,803,80
metermeter

Max.
4 meter

minimaal
4 meter

Max.
4 meter

Max. 55º

b. Op een afstand van meer dan 4 meter van het hoofdgebouw
Bijbehorende bouwwerken verder dan 4 meter van het oorspronkelijk hoofdgebouw mogen altijd

een afstand van meer dan 4 meter van het hoofdgebouw
b.3Op
meter hoog zijn. Indien u hoger gaat bouwen dan 3 meter, gelden specifieke eisen voor de dakvorm en
Bijbehorende
bouwwerken
verder
danom4temeter
van dat
hetdaar
oorspronkelijk
hoofdgebouw mogen altijd
de
bouwhoogte ten opzichte
van naburige
percelen
voorkomen
te veel zonlicht wordt
weggenomen.
Hierbij
geldtIndien
dat het dak
tenminste
tweebouwen
schuine dakvlakken
moet krijgen.
De dakvoet
3 meter hoog
zijn.
u hoger
gaat
dan 3 meter,
gelden
specifieke
eisen voor de dakvorm en
Rekenvoorbeeld:
(het laagste punt van het schuine dak) mag niet hoger zijn dan 3 meter. De hellingshoek van de dak3,80 meter
de bouwhoogte
opzichte
van naburige
percelen
omgeval
te voorkomen
dat
daar
te veel
zonlicht
wordt
Stel,
de afstand
tussen
de daknok
en de perceelgrens is 3 meter. Dan wordt de formule
vlakken
mag niet meer ten
zijn dan
55°. De hoogte
van de daknok
mag in ieder
maximaal 5 meter
hoog
(3 m x 0,47)+3=
4,41 m. De
U mag
dus, mits u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, max. 4,41 m. hoog
zijn,
en wordt verder in
hoogte begrensd
volgens
de
formule:
(afstand twee
daknokschuine
tot de perceelsgrens
weggenomen.
Hierbij
geldt dat
hetMax.
dak
tenminste
dakvlakken
moet krijgen.
dakvoet
4
meter
[m] x 0,47) + 3= maximale daknokhoogte [m].
(het laagste punt van het schuine dak) mag niet hoger zijn dan 3 meter.bouwen.
De hellingshoek van de dakvlakken mag niet meer zijn dan 55°. De hoogte van de daknok mag in ieder geval maximaal 5 meter hoog
b. zijn,
Op een
van meer
dan 4 meter
vanvolgens
het hoofdgebouw
en afstand
wordt verder
in hoogte
begrensd
de formule: (afstand daknok tot de perceelsgrens
Bijbehorende
bouwwerken
verder dan 4 meter
[m]
x 0,47) + 3=
maximale daknokhoogte
[m]. van het oorspronkelijk hoofdgebouw mogen altijd
3 meter hoog zijn. Indien u hoger gaat bouwen dan 3 meter, gelden specifieke eisen voor de dakvorm en
de bouwhoogte ten opzichte van naburige percelen om te voorkomen dat daar te veel zonlicht wordt
weggenomen. Hierbij geldt dat het dak tenminste twee schuine dakvlakken moet krijgen. De dakvoet
Maximaal
(het laagste punt van het schuine dak) mag niet hoger zijn dan 3 meter. De hellingshoek van de dak5 meter
vlakken mag niet meer zijn dan 55°. De hoogte van de daknok mag in ieder geval maximaal 5 meter hoog
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Maximaal
zijn, en wordt verder in hoogte begrensd volgens de formule: (afstand
5 meter daknok tot de perceelsgrens
minimaal
4,41 meter
[m] x 0,47) + 3= maximale daknokhoogte [m].
Max. 55º
4 meter
minimaal
4 meter

Max. 55º
4 meter
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Max. 55º

3 meter
Perceelgrens

Rekenvoorbeeld:
Stel, de afstand tussen de daknok en de perceelgrens is 3 meter. Dan wordt de formule
(3 m x 0,47)+3= 4,41 m. U mag dus, mits u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, max. 4,41 m. hoog
bouwen.

Rekenvoorbeeld:
Stel, de afstand tussen de daknok en de perceelgrens is 3 meter. Dan wordt de formule
(3 m x 0,47)+3= 4,41 m. U mag dus, mits u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, max. 4,41 m. hoog
bouwen.
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4,41 meter

