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Inleiding
Voor u ligt de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte van de gemeente Stichtse Vecht. 
In deze Leidraad (hierna: LIOR) worden beleidseisen, procesafspraken en technische 
eisen van de openbare ruimte geformuleerd. 

Achtergrond
De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de 
gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen.
De gemeente Stichtse Vecht is een gemeente met twaalf kernen in het landelijk gebied 
rondom de Vecht. Een goed ingerichte openbare ruimte is belangrijk voor de kwaliteit 
van de leefomgeving in de gemeente. De leefbaarheid en vitaliteit van de omgeving 
hangen nauw samen met een openbare ruimte die schoon, heel, veilig én duurzaam is.

Initiatieven voor (her)inrichting van de openbare ruimte zijn afkomstig van meerdere 
partijen. Het team Beheer Openbare Ruimte binnen Domein Ruimte van de Gemeen-
te Stichtse Vecht is echter steeds verantwoordelijk voor de beheerfase, de besteding 
van het beheerbudget en de instandhouding van de kwaliteit van de openbare ruimte 
van zowel de kernen binnen de Gemeente Stichtse Vecht als het buitengebied. Vanuit 
die verantwoordelijkheid worden vanuit het team Beheer Openbare Ruimte vooraf 
voorwaarden meegegeven voor inrichtingsplannen en ontwerpen. 

De voorwaarden zijn vooral gericht op de technische en financiële beheerbaarheid 
van de openbare ruimte en zijn beschreven in deze Leidraad Inrichting Openbare 
Ruimte. De inrichtingsplannen en ontwerpen worden hieraan getoetst. Andere rele-
vante criteria waaraan een plan wordt getoetst zijn bijvoorbeeld welstandscriteria en 
stedenbouwkundige uitgangspunten. Deze criteria zijn dus niet beschreven in de LIOR.

Daarnaast worden de processen beschreven die van belang zijn bij het tot stand komen 
van een nieuwe of gewijzigde openbare ruimte. 

Aanleiding 
Vanaf 2014 wordt er binnen de gemeente gewerkt met het PvE waarin een overkoe-
pelende reeks aan eisen voor verschillende domeinen staan. Deze reeks is niet meer 
actueel en ook niet volledig. 

In de omgevingsvisie is aangegeven dat de gemeente een kwalitatieve goede open-
bare ruimte wil. Een openbare ruimte waarvan de inrichting de verschillende functies 
(verblijven en verplaatsen) mogelijk maakt én goed in stand te houden is. Daarvoor 
moeten al in het ontwerp de juiste keuzes worden gemaakt. In de Leidraad Inrichting 
Openbare Ruimte (de ‘LIOR’) zijn de basiseisen opgenomen waaraan een ontwerp 
moet voldoen. 

De ontwerpcriteria geven inzicht in de randvoorwaarden waar ieder ontwerp aan 
moet voldoen. De LIOR is bedoeld als leidraad en kader voor eenieder die tot in detail 
betrokken is bij de inrichting van de openbare ruimte (ontwerp, aanleg, beheer, recon-
structies). Het kader zijn de eisen waar ieder ontwerp aan moet voldoen.

Momenteel wordt er steeds meer volgens de principes van assetmanagement gewerkt. 
Een integraal document zoals een LIOR, waarin alle informatie samenkomt, mist nog.
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Doel en gebruik van de LIOR
Het doel van deze leidraad is een standaard (basisniveau) voor de inrichting en voor-
zieningen in de openbare ruimte vast te leggen. Hierdoor draagt deze leidraad er 
aan bij dat de openbare ruimte voor de betrokken gemeentelijke afdelingen en de 
initiatiefnemer de gewenste kwaliteit en kwantiteit heeft maar ook dat de inrichting 
en voorzieningen voor de langere termijn goed beheerbaar (technisch en financieel) 
zijn. De gemeente streeft er vanuit dit beheersmatig oogpunt naar de diversiteit in 
materialisatie te minimaliseren. 
Daarnaast staat in de LIOR beschreven hoe ontwikkelaar en gemeente samenwerken 
bij de realisatie van bouwinitiatieven. Als aan dit proces voldaan wordt, neemt de ge-
meente de openbare ruimte in eigendom, beheer en onderhoud over. De gemeente wil 
ervan verzekerd zijn dat de openbare ruimte goed is aangelegd. Deze procesafspraken 
gelden nadat een (anterieure) overeenkomst met een ontwikkelaar is aangegaan. In 
die (anterieure) overeenkomst wordt de LIOR van toepassing verklaard.

Gebruikers
De LIOR is bedoeld voor iedereen die openbare ruimte gaat realiseren dan wel werk-
zaamheden in die openbare ruimte gaat verrichten: dus voor ambtelijke opdrachtge-
vers, marktpartijen en andere initiatiefnemers. 

De LIOR stimuleert de samenwerking tussen ontwerpers en beheerders wat een posi-
tieve invloed heeft op de (duurzame) kwaliteit in de openbare ruimte. De LIOR is een 
dynamisch document. Als gevolg van wijzigingen in beleid, wetgeving of veranderende 
inzichten kunnen de eisen die aan de openbare ruimte worden gesteld veranderen. 

De gemeente is eindverantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Vanuit 
die taakstelling heeft zij de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) opgesteld. De 
LIOR is bestemd voor iedereen die zich met de 
inrichting en vormgeving van de openbare ruimte bezighoudt, zoals assetbeheerders, 
projectleiders, ontwikkelaars en ontwerpers.

Voor alle initiatieven die plaatsvinden in de openbare ruimte is de LIOR van toepassing. 
De LIOR biedt duidelijkheid over het vastleggen van de randvoorwaarden en het te 
volgen proces bij initiatieven in het openbaar gebied. 

De LIOR is niet allesomvattend, maar biedt een basis van doelvoorschriften en technische 
kwaliteitseisen. De LIOR geeft de gemeente de zekerheid dat de (aan de gemeente over 
te dragen) openbare ruimte de gewenste duurzame kwaliteit kent en in de toekomst 
goed in het beheer en onderhoud van het areaal van de gemeente is te borgen.

Deze LIOR heeft zijn focus liggen op beleids-, proces- en technische eisen vanuit gemeen-
te Stichtse Vecht. Er wordt in deze LIOR zo min mogelijk rechtstreeks naar wetgeving 
verwezen om een overzichtelijk document te houden waar praktisch mee gewerkt kan 
worden. Voor alle partijen die werken met deze LIOR wordt uitgegaan dat zij bekend 
zijn met de geldende wetgeving. Aan de wetgeving dient altijd te worden voldaan. 

Actualisatie
Deze LIOR is door het college vastgesteld. Aanpassingen in de (landelijke) regelgeving, 
wijzigingen in het beleid maar ook aanpassingen in de gemeentelijke organisatie, werk-
processen of techniek maken het noodzakelijk deze LIOR periodiek te actualiseren en 
waar nodig op onderdelen aan te passen. De geactualiseerde delen worden vastgesteld 
door het college en verwerkt in een geactualiseerde LIOR.

De leidraad is een levend document. Nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht 
kunnen altijd om aanpassing van de LIOR vragen. 

Afwijken van de LIOR
De gemeente staat open voor nieuwe ontwikkelingen en duurzame oplossingen mits 
goed onderbouwd.

Gemeentelijke beheerders, projectleiders/-managers maar ook ontwikkelende partijen 
dienen, ter voorkoming van misverstanden, altijd duidelijk aan te geven welke versie 
van de LIOR gehanteerd wordt. Uitgangspunt hierbij is uiteraard de meest recente/
actuele versie van de LIOR. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan van dit uitgangspunt, 
gemotiveerd, worden afgeweken.

Om van de voorwaarden in de LIOR af te wijken dient vooraf goedkeuring van de 
gemeente te worden verkregen. Hierbij dient te worden voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

• De aanvrager moet de afwijking goed motiveren;
• De oplossing moet in een hogere kwaliteit en duurzaamheid resulteren;
• De aanvrager moet de beheertechnische en financiële consequentie(s) onderbouwen.

Na goedkeuring door de gemeente worden de tekeningen/ documenten door beide 
partijen geparafeerd.

In deze LIOR is opgenomen hoe op projectniveau met eventuele voorstellen tot aan-
passing/ afwijking van de gestelde eisen dient te worden omgegaan.

Leeswijzer
De LIOR bestaat uit drie verschillende delen.

Deel 1 

Deel 2

Deel 3

bevat een overzicht van het beleid van gemeente Stichtse Vecht op de rele-
vante beleidsterreinen. Dat geeft een initiator van een planontwikkeling een 
duidelijk beeld van de kaders die van toepassing zijn in de gemeente.

bevat voor elk project waarbij de openbare ruimte in Stichtse Vecht opnieuw 
wordt ingericht of vernieuwd een procesbeschrijving. 

In het processchema worden de acties beschreven die voor elk project nodig 
zijn, van idee tot ingebruikname. Verder bevat dit deel proceseisen en gaat 
het in op het onderscheid in publiek- en privaat eigendom. 

bevat de eisen voor de verschillende disciplines. In de technische eisen staan 
specifieke eisen over toe te passen materialen, constructies, standaarden, 
verwijzingen en meer.
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eel 1: 
Beleid en ambitie
D
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Inleiding
In de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte zijn voor 
het deel “Beleid en ambitie” drie overkoepelende 
opgaven geformuleerd. Elk van deze opgaven heeft 
actuele ambities die op dit moment spelen. 

Het begrip duurzaamheid refereert aan een ontwikke-
ling die in evenwicht is met wat de omgeving te bieden 
heeft, lokaal, mondiaal, nu maar ook in de toekomst. 
Bij een duurzame ontwikkeling zijn de ecologische, 
economische en sociale waarden in evenwicht. Dit 
wordt daarom ook aangeduid met de drie P’s: People, 
Planet en Profit. De gemeente hanteert duurzaamheid 
als uitgangspunt voor de inrichting, het gebruik en 
ook het beheer van de openbare ruimte.

Deze insteek is met name gericht op de opgaven uit 
de Omgevingsvisie Stichtse Vecht:
• Aantrekkelijke, bereikbare en gezonde leefomge-

ving voor wonen, werken en recreëren
• Versterken van de kwaliteit van cultuurhistorie, 

archeologie, landschap en natuur
• Inspelen op klimaatverandering en ruimte maken 

voor de energietransitie 

Het gaat om de volgende opgaven met hierbij  
horende ambities

Per opgaven en ambitie wordt behandeld wat er op 
dit moment actueel is en speelt, maar wordt ook de 
visie belicht die gemeente Stichtse Vecht heeft op 
het thema. 

Bij herontwikkeling in bestaand gebied dient te wor-
den nagegaan hoe deze ambities of opgaven kunnen 
worden ingepast. Dit geldt zowel voor projectont-
wikkelaars, initiatiefnemers als op ambtelijk niveau.

Gezonde en prettige leefomgeving 
(people)

• Veiligheid
• Leefbaarheid
• Gezondheid
• Geluid- en luchtkwaliteit
• Bodem

Recreatieve, aantrekkelijke en  
bereikbare leefomgeving (profit)

• Cultuur en recreatie
• Bereikbaarheid
• Mobiliteit
• Economie

Klimaat- en toekomstbestendige 
leefomgeving (planet)

• Natuurinclusiviteit
• Klimaatadaptatie
• Energietransitie
• Circulariteit

1.1 Gezonde en prettige 
leefomgeving (people)
Een gezonde leefomgeving heeft als randvoorwaar-
de dat de gezondheid en veiligheid van de inwoners 
gegarandeerd is. Voor typische milieuthema’s als 
lucht- en geluidkwaliteit bestaan er basisnormen 
die nationaal zijn vastgesteld. 

1.1.1 Leefbaarheid
Leefbaarheid gaat over de mate waarin een buurt, 
wijk, dorp of ander gebied aantrekkelijk en/of ge-
schikt is om te wonen of werken. Een inclusieve 
gemeente met een vitale en krachtige samenleving. 
Waarbij de gemeente de inwoners zoveel mogelijk 
zelf de regie geeft. 

Voor de vitaliteit van de kleine kernen binnen 
Stichtse Vecht is het belangrijk dat er een goede 
bevolkingsbalans is. In de kleine kernen is er een 
behoefte aan nieuwe woningen. Bevolkingsopbouw, 
leefbaarheid, economie en woningmarkt hangen 
met elkaar samen.

Inwoners weten zelf het beste wat een goede leef-
baarheid voor hun dorp inhoudt. Op dit moment 
waarderen de inwoners het wonen in Stichtse Vecht 
met een 7,9 (enquête 2020).

Stichtse Vecht heeft de volgende opgaven wat bo-
venstaand betreft: 
• Integrale aanpak voor de vitaliteit in de kleine 

kernen: bevolkingsopbouw, leefbaarheid, eco-
nomie en woningen.

• Het waarborgen van de eigen identiteit van de 
kernen.

• De samenleving ruimte bieden voor werk, cul-
tuur, ontmoeting en eigen initiatief. 

• Een goed voorzieningennetwerk, waarbij de 
voorzieningen voor alle inwoners bereikbaar zijn.

Visie

Stichtse Vecht wil een gemeente zijn waarin jong en 
oud fijn kunnen wonen en werken. De “Omgevings-
visie Stichtse Vecht 2022” beschrijft de ambitie hoe 
de gemeente hier invulling aan wil geven, namelijk: 

“Het waarborgen van de hoge waardering van de 
inwoners door het goede te behouden en met maat-

werk verbeteringen toe te passen”.

Dit gaat om de eerdergenoemde waardering die zij 
halen uit de inwoners enquête.

1.1.2 Veiligheid
Een veilige omgeving is een basisvoorwaarde voor 
fijn wonen en werken. Veiligheid is een breed begrip 
met allerlei voorbeelden: er zijn fysieke factoren 
en sociale factoren in het veiligheidsgevoel van de 
inwoners van Stichtse Vecht. De fysieke leefom-
geving speelt daarentegen ook juist een rol in het 
versterken van sociale interactie, participatie en 
het veiligheidsgevoel.

Fysieke veiligheid

Als het gaat om werkzaamheden rondom veiligheid 
pakt gemeente Stichtse Vecht dit op met een aantal 
veiligheidspartners, bijvoorbeeld met: milieudienst 
noordwest Utrecht, VRU, Politie, inwoners. 

Sociale veiligheid

In “Kadernota integrale veiligheid Stichtse Vecht 
(2012-2015)” is het motto ‘samen werken aan vei-
ligheid’. Stichtse Vecht wil een voortrekkersrol spe-
len, op het gebied van veiligheid. In de kadernota 
worden de volgende voorbeelden genoemd: buurt-
signaleringsteams, Keurmerk Veilig Ondernemen 
en natuurlijk Burgernet. Met de uitvoering van het 
Integraal Veiligheidsplan levert de gemeente een 
bijdrage aan de veiligheid van inwoners.

De missie 
Veiligheid bevorderen, zodat mensen prettig kunnen 
wonen, werken en leven in gemeente Stichtse Vecht. 

De visie 
De zorg voor veiligheid is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van zowel de inwoners en partners 
vanuit het maatschappelijk middenveld als van 
partners uit de veiligheid- en zorgketen.

Veiligheidsrisico’s 

De huidige beleidskaders voor toezicht en handha-
ving worden gevormd door het Handhavingsbeleid 
2012- 2014, het Handhavingsuitvoeringsprogramma 
2012 en ruimtelijke regelgeving. 

In het Omgevingsbeleidsplan uit 2013 wordt inzich-
telijk gemaakt welke publieke taken de gemeente 
op welk niveau uitvoert. 

De gemeente Stichtse Vecht is op basis van diverse 
wet- en regelgeving verplicht vergunningverlening, 
toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving 
binnen haar grondgebied vorm en inhoud te geven.
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1.1.3 Gezondheid
Natuur, groen en riolering dragen bij aan de ge-
zondheid en aan een gezonde leefstijl. Groen kan 
ook bijdragen aan de goede gezondheid van de 
bewoners door sport en beweging in de openbare 
ruimte te stimuleren. Natuur en groen kunnen ook 
bijdragen aan een koele ontmoetings- of speelplek.  
Riolering draagt bij uitstek bij aan een goede gezond-
heid, door het scheiden van afval- en hemelwater, 
het voorkomen van (afval)water op straat en het 
verminderen van riool overstorten. 

Sociale waarde buitenruimte en belang van 
spelen

De raad heeft in 2014 de beleidsnota “Buiten Spelen, 
Natuurlijk! Beleidskader speelruimte- en voorzie-
ningen 22 april 2014” goedgekeurd. 

In dit beleidskader staat het buiten spelen in de 
gemeente Stichtse Vecht centraal. Hierin wordt de 
ambitie van de gemeente weergegeven om in kwan-
titatieve en kwalitatieve zin voldoende speelvoor-
zieningen aan te bieden voor kinderen en jongeren 
van verschillende leeftijden en met een fysieke of 
psychische beperking. Deze speelvoorzieningen 
moeten de doelgroep ook aanspreken en uitdagen 
tot (meer) buitenspelen en daarmee meer bewegen. 
De openbare ruimte van gemeente Stichtse Vecht 
wordt als belangrijke ontmoetingsplek beschouwt 
voor mensen van alle leeftijden. 

Daarnaast moet het beleidskader zorgdragen voor 
een efficiënte en doelgerichte inzet van budgetten 
en uitdagen tot een grotere inzet van inwoners. Een 
inzet waarbij inwoners actief worden betrokken bij 
het opstellen van het “Buiten Spelen, Uitvoerings-
programma”.

“Sporten en buitenspelen s timuleren.”

Bij de opzet van het speelnetwerk zal de gemeente 
de 3% norm van NUSO en de actieradiusnorm als 
grove richtlijn hanteren maar zal uiteindelijk uitgaan 
van maatwerk.

In het document ‘Bewegen, ontmoeten, spelen 
en sporten: Speelruimte analyse en kwaliteits-
kaarten’ worden de speelplekken in verschillende 
types ingedeeld en wordt een goede spreiding van 
speelvoorzieningen aangegeven. Om te komen tot 
een goede spreiding van speelvoorzieningen is de 
onderstaande richtlijn gebruikt die is gebaseerd op 
leeftijdsgroepen en hun mobiliteit:
• Buurt initiatiefplekken: 0-99 jaar: ± 100m – 800m
• Steunplek sport 6-18 jaar en steunplek spelen 

4-12 jaar: ± 100m-800m 
• Centrale plek sport 6-99 jaar en centrale plek 

spelen 4-18 jaar: > 800m
De groep tot 4 jaar is afhankelijk van de ouders en 
zal overwegend in de tuin of direct voor de deur 
spelen.
De speeloppervlakte per leeftijdsgroep kent de 
volgende richtlijn:
• 4— 6jr. ± 100— 150 m2 
• 6 —12jr ± 250 — 300 m2
• 12— 18jr. ± 500 m2

Visie

In bovengenoemde beleidskader staat beschreven 
dat de gemeente Stichtse Vecht de landelijke visie 
volgt om “sporten en buitenspelen te stimuleren”. 

Het beleid in dit beleidskader kan kort samengevat 
worden in een aantal doelstellingen:
• Aantrekkelijk blijven voor starters en gezinnen;
• Voorzieningen zijn afgestemd op de doelgroep;
• Ruimte blijven houden voor spelen;
• Kwaliteit van spelen en dus voldoende speel-

waarde bieden. 

1.1.4 Geluid & luchtkwaliteit
Bij een gezonde en prettige leefomgeving hoort het 
voldoen aan de streefwaarden op het gebied van 
geluid en luchtkwaliteit die de WHO stelt. 

Gemeente Stichtse Vecht neemt deel aan het Schone 
Lucht Akkoord (SLA) als onderdeel van dit beleid. 
Het “Actieplan omgevingslawaai provincie Utrecht 
2018-2023” beschrijft het beleid ter beperking van 
de geluidsbelasting in onder andere gemeente 
Stichtse Vecht. In 2017 zijn de geluidbelastingkaarten 
vastgesteld in het college. 

“Gezond leefmilieu langs grote infrabundel 
zoveel mogelijk s timuleren & normen baseren 
op WHO-s treefwaarden.”

Er zijn verschillende maatregelen die de gemeente 
inzet zodat inwoners kunnen ontsnappen aan de 
hoge geluidsbelasting:
• Bronmaatregelen (stil wegdek, stille banden) 
• Overdrachtsmaatregelen (geluidschermen, ge-

luidwallen) 
• Gevelmaatregelen (geluidisolatie van de wo-

ningen) 
• Verkeersmaatregelen (zoals snelheidsbeperking, 

omleiding)

In de “Omgevingsvisie 2022” bepaalt de gemeente 
verschillende programma’s om van een huidige 
situatie naar de gewenste situatie te komen. Voor 
het thema ‘luchtkwaliteit’ worden deze als ambities 
gezien:
• Gezond leefmilieu langs grote infrabundel zo-

veel mogelijk stimuleren of maatregelen treffen 
m.b.t. luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid.

• Normen baseren op WHO-streefwaarden en 
andere normen, die gezondheid vooropzetten 
(EFSA).

1.1.5 Bodem
De “Ontwerp Nota bodembeheer werkgebied ODRU 
2021” beschrijft het centrale uitgangspunt van het 
gemeentelijk bodembeleid, namelijk “de kwaliteit 
van de bodem binnen het vastgestelde bodembe-
heergebied dient per saldo niet te verslechteren 
en wordt verbeterd waar dit nodig geacht wordt”. 

CO2 -uitstoot door bodemdaling  
(veenoxidatie) 

In “Op weg naar nieuwe energie (2020)” wordt 
achtergrondinformatie gegeven over bodemdaling, 
waar in de uitgestrekte veenweidegebieden van 
Stichtse Vecht sprake van is. Dit wordt veroorzaakt 
doordat het veen droog komt te liggen en wordt 
verteerd (veenoxidatie). Bij dit verteringsproces 
komt CO2 vrij. De trend van toenemende droogte 
zorgt echter voor een toename van veenoxidatie 
en hiermee ook van de CO2-uitstoot. Dit geldt met 
name in veen(weide)gebied waar het veenmateriaal 
dicht bij de oppervlakte komt. 

De grootste oorzaak van bodemdaling bij infrastruc-
tuur, zoals de kernen en de wegen daarbuiten, is 
zetting. Zetting is bodemdaling door het opgebracht 
gewicht. De toenemende kosten voor infrastructuur 
door bodemdaling is een ander groot probleem.

“Het remmen van bodemdaling en de  
bijbehorende CO2-uits toot”. 

Er worden oplossingen gezocht voor het werken 
aan een toekomstbestendig veenweidegebied en 
het stoppen/vertragen van veenoxidatie. Redenen 
genoeg voor een ambitie op het gebied van “het 
remmen van bodemdaling en de bijbehorende 
CO2-uitstoot”. Bij een zettingsgevoelig gebied han-
teren we een maximale restzetting van maximaal 
0,15m over 30 jaar.

Bodem en archeologie

Als het gaat om eigen archeologisch erfgoed heeft 
de gemeente een aantal basistaken. Dit houdt in 
dat de gemeente er altijd voor moet zorgen dat bij  
inrichtingsplannen en besluiten over bodemingre-
pen de archeologische belangen in kaart zijn ge-
bracht. 
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1.2 Recreatieve, 
aantrekkelijke & bereikbare  
leefomgeving (profit)
Naast een gezonde en prettige leefomgeving voor 
wonen en werken, wil Stichtse Vecht ook inzetten 
op een recreatieve leefomgeving. Recreëren is 
een van de drie overkoepelende opgaven voor 
gemeente Stichtse Vecht. Zij wil de kwaliteit van 
de leefomgeving versterken ook als het gaat over 
de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de 
gemeente.  

1.2.1 Cultuur en recreatie
In 2018 verscheen het landelijke “Perspectief Ne-
derland 2030”. Hierin is de ambitie uitgesproken 
dat toerisme in 2030 van toegevoegde waarde is 
voor alle Nederlanders. Het beleidsplan “Waarde-
vol Toerisme Stichtse Vecht 2021-2023” is hier een 
lokale doorvertaling van. 

“Een toekoms tbes tendig behoud en ontwik-
keling van Stichtse Vecht als waardevolle 
toeris tisch-recreatieve gemeente.”

Stichtse Vecht beschikt over unieke kenmerken die 
recreëren in de gemeente aantrekkelijk maken. 
Met de ligging langs de Vecht, de aanwezigheid 
van de Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen, het 
cultureel-historisch erfgoed en het groene en lan-
delijke karakter van het buitengebied biedt Stichtse 
Vecht een breed palet aan recreatiemogelijkheden. 
Gelegen op een steenworp afstand van Utrecht en 
Amsterdam vormt Stichtse Vecht dan ook een goe-
de uitvalsbasis voor de stedelingen om te fietsen, 
wandelen en varen. 

Stichtse Vecht is recreatief een aantrekkelijke ge-
meente en het recreatieaanbod manifesteert zich 
voornamelijk zuidelijk. Met betrekking tot het recrea-
tieaanbod is het opvallend dat het zwaartepunt zicht 
bevindt in het zuiden van Stichtse Vecht (Maarssen, 
Tienhoven) en nauwelijks in het noorden van de 
gemeente. Het zuiden heeft met de aanwezigheid 
van o.a. de Loosdrechtse Plassen, verschillende 
jachthavens en meerdere locaties voor overnach-
tingen een goede propositie voor het aantrekken 
en vasthouden van recreanten en toeristen.

Visie

Het beleidsplan heeft als ambitie “een toekomstbe-
stendig behoud en ontwikkeling van Stichtse Vecht 
als waardevolle toeristisch-recreatieve gemeente”. 

Toekomstbestendig betekent hier dat het belang van 
bezoekers, bewoners en bedrijven in samenhang 
wordt gewogen. De doelstelling draagt hierdoor 
een samengesteld maatschappelijk en economisch 
karakter. Behalve het opbouwen van het aantal 
banen van voor de coronacrisis dienen recreatie en 
toerisme de komende jaren ook bij te dragen aan 
Stichtse Vecht als aantrekkelijke woon- en werk-
gemeente, behoud en ontwikkeling van cultuur, 
cultureel erfgoed en natuur, een vitaal platteland en 
aan duurzame vrijetijdsmobiliteit in Stichtse Vecht. 

Er is een aantal inhoudelijk principes die ervoor 
zorgen dat Stichtse Vecht toekomstbestendig en 
duurzaam ontwikkelt op het gebied van recreatie 
en toerisme. Zij moeten ervoor zorgen dat recrea-
tie en toerisme zich ontwikkelen in een gewenste 
richting die past bij de aard en het karakter van 
Stichtse Vecht. 

Het gaat om de volgende leidende principes: 
• Individueel bezoek staat voorop; groepsbezoek 

niet actief stimuleren. 
• De focus ligt op bezoekers uit de directe regio, 

hoewel iedereen welkom is. 
• Duurzame vormen van vrijetijdsmobiliteit, zoals 

fietsen en elektrisch varen, actief ondersteunen. 
• Aandacht voor verblijfstoerisme in plaats van 

alleen voor dagbezoek. 
• Het faciliteren van doordeweeks zakelijk be-

zoek om de piekbelasting van dagbezoek in het 
weekend aan te vullen.

1.2.2 Bereikbaarheid
De Omgevingsvisie beschrijft dat de balans tussen 
bereikbaarheid aan de ene kant en leefbaarheid 
en gezondheid aan de andere kant centraal staat. 
In de huidige situatie leveren leefbaarheid en ge-
zondheid te veel in.

Via het spoor en de A2 zijn de inwoners van 
Stichtse Vecht snel en gemakkelijk in Utrecht en 
Amsterdam. De goede bereikbaarheid is een be-
langrijke kwaliteit van de Stichtse Vecht. Er is wel 
een duidelijke wens om de OV-frequentie naar 
Utrecht, Woerden en Amsterdam te vergroten. 
Gemeente Stichtse Vecht wil duurzame en schone 
verkeersvormen. 

Dit leidt tot de volgende opgaven:
• Goede bereikbaarheid met de auto en fiets van 

de kernen en de bedrijventerreinen behouden. 
Inzetten op meer gebruik van de treinstations. 

• Minder overlast door recreatief verkeer langs 
en op de Vecht zonder de goede bereikbaarheid 
voor de eigen inwoners aan te tasten.

14 LIOR - Stichtse Vecht
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“Het verbeteren van de bereikbaarheid met 
aandacht voor de gehele mobiliteitsketen 
en het aanpakken van knelpunten t.a.v. de 
bereikbaarheid richten op behalen groots te 
rendement.”

Visie

Stichtse Vecht wil een goede bereikbaarheid voor 
haar inwoners en bezoekers behouden en overlast 
verminderen en daarmee de balans verbeteren. 
De Omgevingsvisie zegt dat de Gemeente Stichtse 
Vecht wil gaan voor “een transitie naar duurzaam 
en schoon vervoer.”

Verkeersafwikkeling 

Het doorgaande verkeer wordt via de stroomwegen 
en gebiedsontsluitingswegen afgewikkeld. Op deze 
wegen staat een goede doorstroming en verkeers-
afwikkeling centraal, mits dit op een verkeersveilige 
wijze gebeurt. Op erftoegangswegen staat de leef-
baarheid en verkeersveiligheid centraal en is een 
vlotte doorstroming minder van belang.

1.2.3 Mobiliteit
Door de toenemende bevolkingsdichtheid, stijgt het 
aantal vervoersmiddelen en groeit de mobiliteit mee. 
Hierdoor neemt de druk op de openbare ruimte 
toe. Ook is dit van invloed op de (verschillende) 
mobiliteitsstromen: auto- en vrachtverkeer, fiets of 
voetgangers, openbaar vervoer of industrie. 

In de LIOR wordt nog verwezen naar het GVVP uit 
2013. Met het onlangs vaststellen van de startnotitie 
door het college is inmiddels opdracht gegeven voor 
een nieuw op te stellen mobiliteitsprogramma ter 
vervanging van het GVVP.
 
Wensbeeld 2028 autoverkeer:

In 2028 wordt het interlokale autoverkeer via de 
nationale en provinciale stroom- en gebiedsontslui-
tingswegen geleid. Lokaal autoverkeer geschiedt bij 
voorkeur via de gemeentelijke gebiedsontsluitings-
wegen. De strategische bestemmingen kunnen goed 
via de gebiedsontsluitingswegen worden bereikt. De 
doorstroming blijft ook tijdens de spitsuren binnen 
acceptabele grenzen. 

Op gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswe-
gen, waar de verkeersintensiteit en leefbaarheid 
op gespannen voet met elkaar staan, is een goed 
en beheersbaar “compromis” bereikt. Op de erftoe-
gangswegen binnen en buiten de bebouwde kom 

staat de leefbaarheid centraal.  Bij de (her)inrichting 
van de wegen is duurzaamheid een basisbeginsel. 
Dit vindt zijn weerklank in materiaalkeuze, vorm-
geving en energiezuinige inrichting, waaronder 
begrepen openbare verlichting. 

 
“Duurzaam, bereikbaar, leefbaar en verkeers-
veilig.”
 
De wegen zijn ingericht volgens het beginsel Duur-
zaam Veilig. Het aantal letselslachtoffers t.g.v. het 
verkeer is t.o.v. het peiljaar 2011 met minimaal 25 
% gedaald. Op wegen waar (recreatief) fietsverkeer 
en/of natuurwaarden van prominent belang zijn, 
wordt wijkvreemd autoverkeer voorkomen. Voor 
wensbeelden andere modaliteiten, zie het GVVP. 

Het verkeersbeleid van Stichtse Vecht zijn te-
ruggebracht tot vier speerpunten die in de “Om-
gevingsvisie 2022” beschreven staan: “Duur-
zaam, bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig”.  
 
Uitwerking van deze speerpunten zijn als volgt:
1. Behoud van de bereikbaarheid, ten aanzien 

van het parkeren de bestaande infrastructuur 
optimaal benutten;

2. Bevorderen van de (verkeers)leefbaarheid, be-
vorderen dat kinderen zoveel mogelijk zelfstan-
dig naar school kunnen gaan;

3. Terugdringen aantal verkeersslachtoffers;
4. Verminderen verkeersdruk, bevorderen door-

stroming, optimaliseren openbaar vervoer, sti-
muleren duurzame verplaatsing, duurzaamheid 
centraal stellen bij de inrichting van wegen.

Mobiliteitstransitie elektrisch en fietsgebruik

Stichtse Vecht kent 6.000 elektrische rijders die 
structureel gebruik moeten maken van de openba-
re ruimte om hun voertuigen te laden. Gemeente 
Stichtse Vecht wil bewoners en ondernemers in 
deze toenemende laadbehoefte faciliteren, zie de 
“Beleidsvisie Laadinfra Stichtse Vecht 2019”.

Dit wordt gedaan door een dekkend laadnetwerk 
te ontwerpen, waarbij optimale locaties worden 
gekozen en gerealiseerd. Een tekort aan laadinfra-
structuur mag geen drempel vormen in de keuze 
voor een elektrisch voertuig. 

Ook heeft de transitie invloed op de inrichting van 
de omgeving, zegt Stichtse Vecht in haar Omge-
vingsvisie 2021. Zij “zet zich in om het energie-
gebruik terug te dringen door aan te moedigen 
vaker gebruik te maken van de fiets”, voor korte 
afstanden. Dit is ook gunstig voor de gezondheid, 
vanwege het verminderen van de luchtvervuiling 
en het leidt ook tot minder geluidsoverlast.
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1.3 Klimaat- en 
toekomstbestendige 
leefomgeving (Planet)
De eerdergenoemde uitdagingen die de fysieke 
leefomgeving raken zijn groot, zoals het creëren 
van een gezonde, prettige, recreatieve, aantrek-
kelijke en een bereikbare leefomgeving. Dit zijn 
sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Ook bestaan 
er ecologische uitdagingen, zoals natuur inclusief 
ontwerpen, klimaatadaptatie en circulariteit. Ge-
meente Stichtse Vecht streeft naar een toekomst-
bestendige en duurzame leefomgeving. 

1.3.1 Natuurinclusiviteit
Stichtse Vecht is omgeven door prachtige natuur 
met o.a. Natura 2000 (Tienhoven) en NNN (Bethun-
nepolder, Kivitsbuurt, de Vecht, Heicop, de Aa). 
Door de natuur een volwaardige plek te geven in 
bouwprojecten ontstaat een aantrekkelijke, gezonde 
en toekomstbestendige leefomgeving voor mens 
en dier. In de Omgevingsvisie geeft de gemeente 
aan dat ze streeft naar natuur inclusief en klimaat 
bestendig bouwen bij haar verstedelijkingsopgave 
en daarmee een bijdrage wil leveren aan een gezond 
functionerend stedelijk ecosysteem. 

“Natuur inclusief en klimaat bes tendig bouwen 
bij een vers tedelijkingsopgave.”

Het ‘Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen in 
Stichtse Vecht’ wordt ingezet als middel om dat te 
bereiken.  

De eerste bouwsteen van dit puntensysteem is na-
tuur in het gebouw: het inbouwen van verblijfsplaat-
sen in woningen, bijvoorbeeld via neststenen. 

De tweede bouwsteen is natuur aan, op en om 
de woning: groene daken en gevels en natuurlijke 
tuinen met een “egelwegel” (doorgang voor egels) 
en groene erfafscheidingen. 

De derde bouwsteen is natuur in de buurt: het 
toepassen van meer groen en blauw in de directe 
woonomgeving, zoals bomen en natuurvriendelijke 
oevers, en het aanleggen van groene en blauwe 
verbindingen met andere delen van de stad of het 
buitengebied.

Alle drie de bouwstenen vergroten de biodiversiteit, 
leefbaarheid en natuurbeleving; de laatste twee 
bouwstenen vergroten ook de klimaatbestendigheid 
van het gebied.   
 

 

Visie 

Stichtse Vecht streeft naar: 
• De instandhouding en versterking van het leef-

gebied van gebouw gebonden soorten.  
• Het behouden en versterken van de biodiver-

siteit. 
• De klimaatbestendigheid van het gebied.  
• Gezonde bewoners.  

Natuurinclusief bouwen vergroot de levenskwali-
teit van mensen, die gezonder en gelukkiger zijn 
wanneer ze omringd zijn door natuur.

1.3.2 Klimaatadaptatie
Om zo goed mogelijk met klimaatverandering om 
te gaan, past gemeente Stichtse Vecht zich actief 
aan op de omgeving. De gemeente heeft de ambitie 
om als organisatie in 2030 klimaatneutraal te zijn, 
dit is bekrachtigd met de ondertekening van het 
manifest ‘Maatschappelijke Verantwoord Inkopen’. 
Daar waar mogelijk wordt hier vanuit beheer en 
vanuit rioleringsprojecten invulling aan gegeven. 

“Niet alleen het ondergrondse afvoersys teem 
als oplossingsniveau, ook de bovengrondse 
mogelijkheden meenemen.”

Anticiperen op klimaatverandering

Het “Gemeentelijk RioleringsPlan Stichtse Vecht 
2022-2026” richt zich op de invulling van de gemeen-
telijke zorgtaken voor afvalwater, hemelwater en 
grondwater. Dit heeft met name raakvlakken met 
de klimaatopgaven voor wateroverlast en droogte. 
Zie bijlage 3 van het Gemeentelijk RioleringsPlan 
Stichtse Vecht 2022-2026 voor de beslisboom van 
Winnet ‘Beslisschema Directe Afvoer Regenwater 
op open water’.

Stichtse Vecht houdt rekening met een verbreding 
ten opzichte van de traditionele en sectorale aanpak: 
niet alleen het ondergrondse afvoersysteem be-
schouwen als oplossingsniveau voor het teveel aan 
water, maar ook de bovengrondse mogelijkheden 
meenemen in een integrale aanpak. Een integrale 
aanpak waarin het water ook als waardevolle bron 
wordt gezien tegen droogte bestrijding: hemelwater 
vasthouden en infiltreren in de bodem in plaats 
van afvoeren. Bij nieuwbouw dient iedere woning 
bijvoorbeeld minimaal 50mm berging aan te leggen 
voor het hemelwater dat valt op daken.

18 LIOR - Stichtse Vecht
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Deze zijn vertaald naar concrete maatregelen 
(Hoofdstuk 4, Gemeentelijk Rioleringsplan Sticht-
se Vecht 2022-2026). De volgende uitgangspunten 
worden hierbij gehanteerd: 
1. In 2050 is de openbare ruimte zo ingericht dat 

een bui van 70 mm in één uur niet leidt tot niet 
acceptabele wateroverlast. Bij vitale en kwets-
bare functies geldt dit voor een bui van 90 mm 
in één uur;

2. Voor het bepalen van de mate van acceptatie van 
wateroverlast wordt de beslisboom gehanteerd;

3. Maatregelen die bijdragen aan de vermindering 
van risico’s als gevolg van andere klimaateffecten 
hebben de voorkeur.

Voor de openbare ruimte geven we invulling aan 
de duurzame omgang met hemelwater:
1. Vasthouden: afvoer hemelwater voorkomen, 

door het niet aanbrengen van verharding;
2. Bergen: capaciteit bieden voor het tijdelijk vast-

houden en bergen van hemelwater op maaiveld
3. Afvoeren naar oppervlaktewater: hemelwater 

vertraagd afvoeren naar het oppervlaktewater;
4. Afvoeren naar riolering: afvoer naar riolering.

De punten staan op volgorde en volgen elkaar op 
indien het een niet toe te passen is of uiteindelijk 
blijkt.

Hitte en schaduwplekken

De algemene doelstelling van gemeente Stichtse 
Vecht is dat tijdens hitte de gebouwde omgeving 
een droge, gezonde, aantrekkelijke en waterveilige 
leefomgeving biedt. Hierbij worden de volgende 
prestatie-eisen gehanteerd:  
1. Tenminste 40 % schaduw in het plangebied 

op de hoogste zonnestand (21 juni) voor ver-
blijfsplekken en gebieden waar langzaam verkeer 
zich verplaatst en minimaal 30 % op buurtniveau;

2. Koele, schaduwrijke verblijfsplekken zijn op 
loopafstand (300 meter) aanwezig en openbaar 
toegankelijk. De gemeente hanteert hiervoor 
een verblijfsplek van minimaal 200 m²;

3. 40 % van alle horizontale en verticale opper-
vlakten wordt warmtewerend of verkoelend 
ingericht;

4. De koeling van gebouwen leidt niet tot op-
warming van de (verblijfs)ruimte in de directe 
omgeving;

5. Vitale en kwetsbare functies en groenvoorzie-
ningen in de openbare ruimte moeten bestand 
zijn tegen de hitte.

 
 
 

1.3.3 Energietransitie
Stichtse Vecht is op weg naar ‘nieuwe energie’. 
Onlangs is het beleidsplan (2020) vastgesteld waar-
in de route naar ‘nieuwe energie’ uiteengezet is.  
Er zijn een aantal pijlers hoe de gemeente invulling 
wil geven op lokaal niveau, aan de energietransitie. 
Het gaat om wonen, werken, mobiliteit en duurzame 
energieopwekking. 

Stichtse Vecht is onderdeel van de RES-regio U16. 
Dit zijn 16 gemeenten, de provincie Utrecht, 4 wa-
terschappen en Stedin. In de regio Utrecht bepalen 
zij samen hun bijdrage aan de energietransitie.

Duurzame energievoorziening

In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Bouwen aan een 
stevig fundament voor Stichtse Vecht’ zijn de coa-
litiepartijen overeengekomen de komende jaren 
verder te bouwen aan de verduurzaming door de 
afspraken, zoals vastgelegd in de Regionale Energie 
Strategie (RES), uit te voeren en de komende jaren 
te richten op het verduurzamen van de bestaande 
woningen waarbij gekeken wordt wat wel mogelijk 
is met betrekking tot de energietransitie.

“We nemen onze verantwoordelijkheid als het 
gaat om de klimaatverandering”

Lokale ambitie

De raad heeft in haar vergadering van 29 september 
2020 de lokale opgave voor Stichtse Vecht vastge-
steld. De ambitie Nieuw energie voor Stichtse Vecht 
‘Nieuwe energie’ betekent dat de energievraag van 
inwoners, bedrijven en organisaties verminderd 
wordt en dat de energie zoveel mogelijk duurzaam 
wordt opgewekt. De hoeveelheid duurzame elektri-
citeit houdt in: 0,1 Twh in 2030 en 0,2 Twh in 2040.

Op het moment van vaststelling van de LIOR door 
het college is de gemeente bezig met het ontwikke-
len van een eigen ‘Uitvoeringsprogramma Op weg 
naar Nieuwe Energie’ als invulling van de lokale 
ambitie.

Vanuit dit programma wordt ingezet op het voor-
komen van netcongestie door meer lokaal energie 
op te wekken (zonnepanelen/ zonnevelden) en 
alternatieve methoden van energieopwekking te 
onderzoeken. Ook zet de gemeente in op bespa-
ring van energie d.m.v verduurzaming en wil de 
gemeente woningen en wijken aardgasvrij maken. 

Daarnaast stelt de gemeente zich ten doel om ook 
het eigen vastgoed te verduurzamen en klimaat-
neutraal in te kopen’ 

Gemeente Stichtse Vecht stimuleert met name 
zonnepanelen op grootschalige daken en zet daar-
naast in op de realisatie van zonnevelden, niet op 
windenergie. Als het gaat om zonnevelden, moet 
je bij 0,1 Twh op basis van de huidige technieken 
denken aan ongeveer 200 voetbalvelden.
 

“Tijdens hitte biedt de gebouwde omgeving 
een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.”

Het beleid van de gemeente is opgenomen in het 
beleidskader zonnevelden. Het beleidskader zon-
nevelden inclusief de kansenkaart voor zonnevel-
den is op 15 december 2020 vastgesteld door de 
gemeenteraad. Dit in vervolg op de ontwerp-RES 
van de regio U 16, die in september 2020 door de 
raad is vastgesteld.

In het beleidskader is een kansenkaart opgeno-
men waarop is aangeven waar zonnevelden in de 
gemeente al dan niet kansrijk zijn. In het Beleids-
plan “Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie” 
zet gemeente Stichtse Vecht de route uit om deze 
ambitie te bereiken.

‘Nieuwe energie’ betekent dat de energievraag van 
inwoners, bedrijven en organisaties verminderd 
wordt en dat energie zoveel mogelijk duurzaam 
wordt opgewekt. 

De hoeveelheid duurzame elektriciteit die Sticht-
se Vecht wil opwekken in 2030 bedraagt ten min-
ste 0,1 terawattuur (TWh) en in 2040 0,2 TWh.  

Dit heeft de raad vastgesteld als lokale opgave. 

Warmtevisie Stichtse Vecht

In het Klimaatakkoord is de afspraak gemaakt 
om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen 
te verduurzamen. Hoe gemeente Stichtse Vecht 
dit oppakt en de aanpak en prioritering per wijk, 
beschrijft de Transitie Visie Warmte gemeente 
Stichtse Vecht, 2021.

Vanaf juli 2018 mogen nieuwe gebouwen sowieso 
geen gasaansluiting meer krijgen.

1.3.4 Circulariteit 
De Afvalvisie Stichtse Vecht “Van afvalstof naar 
grondstoffen 2016 - 2022”, wordt uitgewerkt in 

een grondstoffenplan. In de visie wordt de koers 
bepaald, de stip op de horizon gezet, terwijl in het 
grondstoffenplan de visie per afvalstroom wordt 
uitgewerkt in lijn met de dan door de gemeente-
raad vastgestelde “Grondstoffenplan Stichtse Vecht 
2016 – 2022”.
 
Grondstoffen

In Stichtse Vecht is het scheidingspercentage op 
afvalgebied ongeveer 50 procent (peiljaar 2014). 
Dit percentage is nog steeds stabiel. Dit betekent 
dat er nog een forse slag gemaakt moet worden om 
te voldoen aan de eigen ambities en de landelijke 
doelstellingen.

De ambitie van 75% scheiding aan de bron, past 
binnen de wereldwijde transitie van een lineaire 
economie (met ketenrecycling) naar een circulaire 
economie.De Afvalvisie Stichtse Vecht 2016 - 2022 
“Van afvalstof naar grondstoffen” is een visie op 
hoofdlijnen. In dit document wordt de gemeen-
telijke visie per afvalstroom aangegeven. Daarbij 
worden de belangrijkste te maken afwegingen 
kort benoemd en een denkrichting aangegeven, 
zonder in te gaan op details. In deze visie wordt ook 
ingegaan op de dossiers afvalscheiding stations, 
kringloopbedrijvigheid, textielinzameling en relatie 
afval met duurzaamheid en social return.
Inhoudelijke visie uit dit document is als volgt:
1. We verhogen het scheidingspercentage aan 

huishoudelijk afval in Stichtse Vecht van 50 naar 
75 procent in 2022 wat neerkomt op minder dan 
75 kilo restafval per inwoner in 2022.  

2. Al het overige huishoudelijk afval (= grondstof) 
wordt brongescheiden ingezameld. Daarnaast 
wordt 90 procent (inclusief nascheiding) van 
het grof huishoudelijk afval gescheiden     in-
gezameld met als indicator 10 kg per inwoner 
per jaar aan (ongescheiden) grof huishoudelijk 
restafval in 2022.  
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eel 2: 
Proces
D
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Inleiding
Voor alle initiatieven waarbij de openbare ruimte wordt ingericht, geeft dit hoofdstuk 
een beeld van het proces en de voorwaarden verbonden aan ontwerpen van de open-
bare ruimte (processchema). 

In het hiernavolgende processchema worden de acties inzichtelijk die nodig zijn vanaf 
verkenningsfase tot uitvoeringsfase en beheer. In bijlage 2 is een vergrote versie van 
het processchema te vinden (intern en extern).

Per planfase kunnen de verantwoordelijkheden verschillen. Voor elke partij is het van 
belang om te weten in welke planfase het project zit, zodat ook duidelijk is wat de 
verwachtingen zijn en van wie. De thema’s die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven 
aan de hand van beleid en ambities hebben hierin een plaats, te zien aan de linkerkant 
van de procesplaat. 

Voor het proces zijn er ook afspraken om bij projecten aan te voldoen. Denk hierbij 
aan toetsing van documenten en eisen aan het opleveringsdossier. 

Per planfase kunnen de eigendomssituaties bij bouwplannen verschillen. Er is een 
overzicht toegevoegd waarin de uitgangspunten voor een keuze tussen publiek en 
privaat eigendom, openbaar en niet openbaar in projecten is weergegeven.  

Achtergrond en doel
Om te komen tot een inrichtingsplan voor nieuwe ontwikkelingen en herinrichtingen 
worden verschillende fasen ten behoeve van het ontwerpproces doorlopen. 

Doel van dit hoofdstuk is om duidelijkheid te verschaffen over de toetsingsprocedure 
en het ontwerpproces, middels een infographic met daarin het processchema. En 
een toelichting op de processtappen vanaf het idee (initiatiefase) tot in de nazorg (en 
beheerfase). De toelichting gaat in op verantwoordelijkheden, toetsing en acties die 
horen bij de activiteit of het product.

Doel van het overzicht publiek en privaat eigendom is om voor het functioneren van 
de openbare ruimte op langere termijn eenduidige keuzes met duidelijke eenheden 
en logische grenzen te hebben.
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Toelichting op het planproces

De koppen (blauwe blok) van het planproces
• Fase: In welke fase bevindt zich een ontwikkeling (project)
• Doel: Wat is het doel van de betreffende fase
• Eigenaarschap: Wie is de eigenaar van het proces in een betreffende fase, welk 

team (of rol)
• Beheer: Welke rol heeft beheer per fase in het planproces
• Projectmatig werken: Hoe koppelt elke fase met de structuur van projectmatig 

werken
• Beslisdocumenten: Welke beslisdocumenten horen bij de betreffende fase
• Plannen en producten: Welke plannen en producten horen bij de betreffende fase
• Toetsingskaders: Welke toetsingskaders horen bij de betreffende fase
• Eisen LIOR (CROW): Welke type eisen horen er bij de betreffende fase
• Participatie: Welke mogelijkheden qua participatie zijn er tijdens de ontwikkeling

Toelichting tijdens het doorlopen van het planproces
• Ontwikkelprojecten (bijv. nieuwbouw wijk of inbreidingen): doorlopen het 

planproces vanaf de verkenningsfase
• Reconstructie, herinrichtingen of renovaties: doorlopen het planproces vaak 

vanaf de definitiefase
• De drie ambities: worden in beide gevallen meegenomen of het nu over ontwik-

kelprojecten of renovaties gaat
• Eisen per fase: de eisen worden per fase meegegeven aan de ontwikkelaar, dus 

initiatief -, plan- of uitvoeringsfase. De eisenlijst per fase wordt opgesteld door een 
team van de gemeente

• Overdrachtsmoment eigenaarschap: lopende het proces wordt de ontwikkeling 
van de ontwikkelafdeling overgedragen aan de realisatie afdeling

• Burgerparticipatie: tijdens de verschillende fases is participatie mogelijk, welke 
vorm hangt af van de ontwikkeling (project) 

• Stappen in het planproces: niet alle elementen in het planproces zijn benoemd 
en sommige elementen zijn niet nodig. Het planproces geeft richting en is geen 
wet van meden en perzen

• Gezamenlijk optrekken als gemeente: om de ambities te bereiken en het proces 
goed te doorlopen is de samenwerking binnen de gemeente van de verschillende 
afdelingen van essentieel belang voor het wel slagen van de verschillende projecten

• Connectie met het sociale domein: de ambitie ‘Gezonde en prettige samenleving’ 
(People) vraagt op den duur ook om samenwerking met het sociale domein. Tevens 
op het gebied van de andere twee ambities (Prosperity en Planet)
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2.2 Procesafspraken
Hieronder zijn aanvullend op het planproces afspraken weergegeven die betrekking 
hebben op onder meer toezicht, toetsing en oplevering. Deze eisen zijn bedoeld om 
duidelijkheid en eenduidigheid te hebben bij het doorlopen van het planproces en de 
overgangen tussen de verschillende fasen. De afspraken dragen eraan bij dat gemeente 
Stichtse Vecht een werk overgedragen krijgt dat aansluit bij wat nodig is om het werk 
te kunnen beheren. 

Rollen
In relatie tot het contract (Anterieure Overeenkomst) wordt met de volgende rollen 
bedoeld:
• Ontwikkelaar: de directie van de partij waarmee de overeenkomst wordt aangegaan
• Directeur Domein Ruimte gemeente Stichtse Vecht
• Projectleider: de door de directeur/ gemeentesecretaris aangewezen persoon 

namens gemeente Stichtse Vecht voor het begeleiden van de activiteiten volgens 
de procesafspraken. 

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn de kosten voor het voldoen aan de in 
deze procesafspraken aangegeven eisen voor rekening van de ontwikkelaar.

Toezicht, planning, 
belendingen, 
vergunningen

• De ontwikkelaar dient regelmatig overleg te plegen met de projectleider over de 
voortgang van de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.

• De ontwikkelaar is verplicht alles in het werk te stellen om de veiligheid en 
bereikbaarheid van de gebruikers en bezittingen van derden te waarborgen.

• Alle schade aan gemeente-eigendommen ten gevolge van activiteiten in het kader 
van de realiserings-,/ koop- /exploitatieovereenkomst zal door de gemeente op 
kosten van de ontwikkelaar moeten worden hersteld.

• De ontwikkelaar dient alle vergunningen en ontheffingen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de werkzaamheden aan te vragen en te verkrijgen.

Matenplannen, 
maatvoering, 
peilen

• Bij het vaststellen van peilen van werken dient te worden voldaan aan de in deze 
eisen gegeven minimum- en/of maximummaten. De peilen van maaiveld, verhar-
dingen en andere werken worden vastgesteld in overleg met de projectleider.

• Er dient niet met bouwactiviteiten te worden begonnen voordat het matenplan 
is goedgekeurd en de basisgegevens conform het vorige lid in het terrein zijn 
aangegeven.

• De door de gemeente Stichtse Vecht uit te zetten punten en hoogten zullen 
slechts eenmaal worden aangewezen. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor 
het in standhouden van deze gegevens.

Van toepassing 
zijnde 
voorschriften

• De meest recente versie van de Standaard RAW bepalingen (hierna: de Standaard) 
zijn van toepassing, uitgegeven door de Stichting CROW.

• In de (deel-)bestekken dient de Standaard van toepassing te worden verklaard. 
Alleen met goedkeuring van de projectleider kan op onderdelen van de Stan-
daard worden afgeweken.

• In de (deel-)bestekken dienen de aanwijzingen uit de LIOR verwerkt te worden. 
Voor zover een voorschrift in strijd is met een bepaling van de Standaard gaat 
het gestelde in de LIOR voor.

• Onduidelijkheden in de LIOR, de bestekken of de tekeningen mogen slechts ten 
voordele van de kwaliteit van het werk te worden uitgelegd. Wanneer zich een 
onduidelijkheid voordoet, dit zo snel mogelijk met de projectleider bespreken.

Ontwerp / 
inrichtingsplan 
openbare ruimte

• - Voor het aan de gemeente over te dragen wegen- en voetpadennet dient een 
door de projectleider goed te keuren verkeersmaatregelenplan (bebordingsplan) 
te worden opgesteld.

• - Wanneer in bouwplannen wordt afgeweken van de LIOR, dient de ontwik-
kelaar deze afwijkingen in beeld te brengen met motivering waarom van de 
LIOR is afgeweken. De afwijking met motivering dient ter beoordeling aan de 
projectleider te worden voorgelegd, vergezeld van een kostenvergelijking voor 
het onderhoud en de vervangingen. Na akkoord kan de afwijking verder worden 
uitgewerkt naar de volgende fase

• - Voor ieder bouwplan dient de ontwikkelaar een beheerparagraaf op te 
stellen, waarin hij – voor het aan de gemeente over te dragen gebied – het 
benodigde beheer en onderhoud beschrijft, met de daarmee gepaard gaande 
jaarlijkse kosten. Het verschil tussen de beheer/onderhoudskosten vóór en na 
de ontwikkeling geeft inbreng voor de nieuwe beheerbegroting.

Toetsing en 
goedkeuring van 
documenten

• - De ontwerpwerkzaamheden aan de openbare ruimte dienen gefaseerd 
te worden uitgewerkt. De gemeente hanteert de volgende fasering en wil de 
bijbehorende documenten ter toetsing ontvangen:

• Fasering: Initiatief, Plan, Uitvoering en Nazorg (zie schema planproces)
• Documenten ter toetsing:
• planning;
• ontwerpnotitie;
• voorlopig ontwerp openbare ruimte (VO);
• definitief ontwerp openbare ruimte (DO);
• uitvoeringsontwerp openbare ruimte (UO).

• Bij iedere fase dient de ontwikkelaar de nodige stukken ter fiattering voor te 
leggen aan de projectleider. Pas nadat hier overeenstemming over bestaat kan 
een vervolgstap worden genomen. Er wordt door de projectleider uitgegaan 
van 1 toetsronde per fase.

• De ontwikkelaar dient rekening te houden met een reactietermijn voor de toet-
sing van twee weken per fase

• Ten behoeve van de toetsing dienen de concept producten volledig te zijn en 
zonder wezenlijke tekortkomingen. Indien tijdens een “quick scan” het tegendeel 
blijkt wordt het concept product met enkel de aanduiding “onvoldoende kwaliteit” 
en zonder verdere toelichting geretourneerd aan de ontwikkelaar.

Eisen aan 
voor te leggen 
documenten

De ontwerpnotitie dient tenminste de volgende onderbouwing te bevatten:
• Ontwerpbeschouwing met een onderbouwing van de gemaakte ontwerpkeuzes.
• De resultaten van berekeningen en metingen.
• Een geotechnisch onderzoek met een onderbouwing/berekening van de maximale 

restzetting over 30 jaar van infrastructuur in zettingsgevoelig gebied.
• Resultaten van een door de ontwikkelaar uit te (laten) voeren klimaatstresstest 

voor het plangebied en de omgeving daarvan in de huidige en nieuwe situatie 
op de aspecten wateroverlast, hitte, droogte en overstromingsgevolgen.

• De toegepaste rekenmethoden van het ontwerp conform de toegepaste ont-
werpnormen en voorschriften.

• Een beschouwing van risico’s en beheersmaatregelen met betrekking tot de 
bouwfase, de gebruiksfase van het ontwerp, inclusief verwerkte maatregelen 
in het ontwerp alsmede de te nemen maatregelen.

• Een beschrijving hoe de uitkomsten van de klimaatstresstest en de onderwer-
pen toegankelijkheid en het behoud en versterken van de biodiversiteit met 
ontwerpmaatregelen in het bouwplan worden verwerkt.

De algemene eisen m.b.t. ontwerpen openbare ruimte zijn:
• Ontwerptekeningen dienen te worden aangeleverd in PDF-formaat.
• Tekeningen op verzoek van projectleider worden digitaal aangeleverd in AutoCad 

2018 dwg-formaat of hoger.
• Indien dwg-formaat niet kan worden aangeleverd dient de tekening in dxf-for-

maat te worden geleverd.
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• Tekeningen dienen in het wereld coördinatensysteem (WCS) te worden vervaardigd 
met maatvoering in meters.

• De hoogtematen moeten aangegeven worden in meters ten opzichte van het 
Amsterdams Nationaal Peil (N.A.P.)

• Te gebruiken schalen zijn in principe bij situatie tekeningen 1:200, 1:500 en bij 
dwarsprofielen 1:50 en 1:100.

• Voor de afmetingen van de tekeningen dient te worden gekozen uit de formaten 
A4 tot en met A0.

• De tekeninghoofden dienen voorzien te zijn van naam en/of logo van de ont-
wikkelaar en naam en/of logo van het adviesbureau dat de uitwerking van de 
opdracht namens de ontwikkelaar verzorgt. Bij herinrichtingen/reconstructies 
dienen tekeninghoofden ook voorzien te zijn van naam en logo van de gemeente 
Stichtse Vecht.

• Tekeningen dienen te zijn voorzien van een tekeningnummer.
• De status van tekeningen dient te worden aangeven: onder bewerking/concept/

definitief en ook in alle gevallen de datum van de laatste wijziging vermelden. 
Daarnaast met versienummers werken, voor concepten met 0.1, 0.2, 0.3 etc.; 
definitieve versie 1.0; en bij vervolgwijzigingen 1.1, 1.2, 1.3 etc.tot er een nieuwe 
versie wordt vastgesteld met nummer 2.0. Tevens dient een korte omschrijving 
van de wijziging op te worden genomen.

• De eisen die gesteld worden aan het VO zijn op te vragen bij de gemeente Stichtse 
Vecht.

• De eisen die gesteld worden aan het DO zijn op te vragen bij de gemeente Stichtse 
Vecht.

• De eisen die gesteld worden aan de UO zijn op te vragen bij de gemeente Stichtse 
Vecht.

Toezicht op 
(afstand) aanleg 
openbare ruimte

• Met de uitvoering van de werkzaamheden dient niet te worden begonnen dan 
nadat de projectleider het UO en de volgende plannen heeft goedgekeurd:
• Kwaliteitsplan
• Toezichtplan
• Toetsingsplan
• Registratieplan
Daarvan dient zonder instemming van de projectleider niet te worden afgeweken. 
Een eventuele goedkeuring ontheft de ontwikkelaar niet van zijn verantwoorde-
lijkheid voor het betreffende plan, tekening, berekening, etc.

• De ontwikkelaar dient een startoverleg uitvoering te organiseren. In dit overleg 
toont de ontwikkelaar hoe hij de kwaliteit borgt, aan de hand van kwaliteitsplan-
nen, toezichtplannen, toetsingsplannen, registratieplannen, e.d. Samen met de 
projectleider van de gemeente Stichtse Vecht zal op basis van stop- en bijwoon-
punten het toezicht (op afstand) worden afgestemd.

Tijdelijke 
verkeers-
maatregelen

• Over de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen, vastgelegd in het BLVC-plan, 
dient tevoren overlegd te worden met de projectleider.

• De ontwikkelaar stelt het BLVC-plan op

Tijdelijk 
onderhoud en 
afhandeling 
klachten

• Locaties binnen het plangebied die nog niet direct worden ontwikkeld, dienen door 
de ontwikkelaar onderhouden te worden op kwaliteitsniveau B conform meest 
recente versie van de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. Zwerfvuil, ille-
gale dump, openbare verlichting e.d. blijven tot aan het moment van overdracht 
de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar.

• De ontwikkelaar dient ervoor te zorgen dat tijdelijke voorzieningen worden getrof-
fen om het ophalen van huisvuil mogelijk te maken, in overleg met de gemeente 
Stichtse Vecht. 

• Voor delen welke al bewoond en/of in gebruik genomen zijn, maar nog niet 
overgedragen aan de gemeente wijst de ontwikkelaar een contactpersoon aan 
waaraan bij de gemeente binnenkomende klachten kunnen worden doorgegeven.

Kwaliteitseisen, 
keuring en meting 
van bouwstoffen

• In aanvulling op het gestelde in paragraaf 2 van de UAV moeten te leveren bouw-
stoffen voldoen aan de daarvoor bestaande Nederlandse normen

• De bouwstoffen transporteren, opslaan en verwerken dient te geschieden in 
overeenstemming met de voorschriften in de desbetreffende normen, ontwerpen, 
kwaliteitseisen en beoordelingsrichtlijnen, dan wel in overeenstemming met de 
richtlijnen opgenomen in de KOMO-certificaten van de betreffende bouwstoffen. 
Aanwijzingen van de leverancier en/of van de directie voor het vervoeren, lossen 
en/of opslaan van de materialen dienen te worden opgevolgd.

Stop- en 
bijwoonpunten

• Een stoppunt is een vooraf vastgesteld moment (projectplanning) tijdens uitvoe-
ring of beproeving waarop de opdrachtgever of diens toezichthoudende instantie 
gewaarschuwd dient te worden (voor keuring of iets dergelijks). Het werk dient niet 
te worden voortgezet tot dat de keuring heeft plaatsgevonden en formele vrijgave 
is verkregen. Stoppunten worden door de gemeente Stichtse Vecht aangegeven. 

• Voor rioolwerk is er een stoppunt met controle riolering voordat het grondwerk 
erop gaat. 

• Bijwoonpunten. De ontwikkelaar dient rekening te houden met bijwoonmomen-
ten op de kwaliteit van de uitvoering. Deze bijwoonmomenten kunnen worden 
opgevraagd bij gemeente Stichtse Vecht.

Gereedmelding, 
oplevering, 
overdracht, 
onderhoud

• Het gereedkomen van (een naar het oordeel van de projectleider een eenheid 
vormend gedeelte van) de aan de gemeente over te dragen werken dient te wor-
den gemeld bij de projectleider. De projectleider dient, op een daarvoor in overleg 
nader te bepalen tijdstip, binnen (hoeveel) kalenderdagen na de melding, in het 
bijzijn van een vertegenwoordiger van de ontwikkelaar de werken te inspecteren 
en van eventuele zichtbare onvolkomenheden melding maken. Onder “een een-
heid vormend gedeelte van de werken” wordt in dit kader verstaan een gedeelte 
van de over te dragen woonwijk / het over te dragen bedrijventerrein nadat alle 
in dat gedeelte uit te voeren werken zijn gerealiseerd en geen bouwverkeer van 
de in dat gedeelte aanwezige wegen gebruik zal maken.

• Vlak voor iedere gereedmelding van het rioolwerk dient de gemaakte riolering, 
inclusief putten, droog te worden gemaakt en een videoinspectie te worden uit-
gevoerd door de ontwikkelaar waarmee aangetoond wordt dat de riolering nog 
steeds aan de gestelde eisen voldoet.

• Tot aan de (deel-)oplevering blijft de ontwikkelaar verantwoordelijk voor de situ-
atie waarin de voor openbare doeleinden opengestelde gedeelten van het plan 
zich bevinden en voor eventuele schade die daardoor ontstaat. Alle aansprake-
lijkheidstellingen van gebruikers van deze openbare ruimte voor evenementen 
die plaats vinden vóór oplevering en die bij de gemeente als wettelijk beheerder 
binnenkomen zullen ter afdoening worden doorgezonden naar de ontwikkelaar.

• Bij elke (deel-)oplevering zal een opname worden gedaan van de gemaakte 
werken en zal een overnameprotocol worden opgemaakt. De werken zullen niet 
worden overgenomen zolang daarin naar het oordeel van de projectleider nog 
onaanvaardbare gebreken aanwezig zijn, en zolang het gevraagde opleverdossier 
nog niet ontvangen en goedgekeurd is. Eventuele kleine gebreken dienen binnen 
een redelijke daarvoor te stellen termijn te worden hersteld.

• Voordat het daarvoor in aanmerking komende terrein aan de gemeente wordt 
overgedragen dient dit terrein vrij te worden gemaakt van keten, opslag en 
dergelijke. Alle bouwleidingen die niet meer functioneel zijn dienen te worden 
opgegraven en verwijderd. Ook zal de openbare ruimte worden geschouwd en 
worden schades in beeld gebracht. Als schade wordt ook insporing en verdichting 
van de grasmat gezien.
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• Vanaf het tijdstip van bewoning zal door de gemeente het huisvuil worden opge-
haald. Vanaf gereedmelding (en ingebruikstelling) van de definitieve bestrating 
zullen de gereed gemelde delen in de gladheidbestrijding van de gemeente wor-
den opgenomen. Alle overige beheers- en onderhoudswerkzaamheden dienen 
tot aan de oplevering door of namens de ontwikkelaar te worden uitgevoerd. Na 
gereedmelding en herstel van eventuele onvolkomenheden blijven de werken 6 
maanden in onderhoud bij de ontwikkelaar voordat het kan worden opgeleverd. 
Afwijking daarop is groenwerk: daarvoor geldt een onderhoudstermijn van 3 jaar, 
inclusief inboetgarantie en watergeven. Aanplant en onderhoud van bomen dient 
te voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Handboek Bomen. De ontwikkelaar 
dient te controleren op benodigde inboet. 

• Alle gebreken die zich binnen de onderhoudsperiode mochten voordoen, dienen 
door en op kosten van de ontwikkelaar op eerste aanzegging te worden hersteld. 

• Gedurende de onderhoudsperiode dient het beheerareaal te worden onderhou-
den op ten minste het kwaliteitsniveau B conform meest recente versie van de 
CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. De werken zullen daarna worden 
opgeleverd en aan de gemeente overgedragen.

Opleverdossier • De ontwikkelaar moet een opleverdossier opstellen en leveren aan de project-
leider. De eindafrekening vindt plaats nadat alle verplichtingen uit het contract 
zijn nagekomen. 

• Het opleverdossier dient digitaal aangeleverd te worden.
• Het opleverdossier bestaat uit:

a. Tekeningen en berekeningen van alle aangelegde werken en de bijbehorende 
installaties.
b. Een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties.
c. Een beschrijving van de gebruiksfuncties van alle aangelegde werken.
d. Revisiegegevens van alle aangelegde werken; Specifiek voor riolering dient 
dit te voldoen aan de eisen zoals genoemd in bijlage 4 van het Gemeentelijk 
Rioleringsplan Stichtse Vecht 2022-2026. 
e. Gegevens over beheer- en eigendomsgrenzen; 
f. Een (na herstel van eventuele schades) positief beoordeelde inspectie van het 
riool volgens de huidig geldende norm NEN EN13508-2; 
g. Alle verleende vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen; 
h. Gebruiksinstructies, beheerplannen, e.d.; 
i. Garanties; 
j. Garantieverklaring van de aangebrachte conservering(en); 
k. CE verklaringen; 
l. Uitpeilingen van sloten; 
m. Resultaten beproeving waterdichtheid persleidingen; 
n. Goedgekeurd inspectie rapport van keuring conform NEN 3140/NEN1010 incl. 
certificaat; 
o. Bedienings- en onderhoudsvoorschriften incl. as-built tekeningen en schema’s 
van de gemalen; 
p. Logboeken van speeltoestellen;
q. As-built tekeningen van bruggen; 
r. Beheerplan voor het gehele project 

Revisiegegevens Eisen aan revisies van de verschillende producten (riool, wegen, groen etc.) worden 
bepaald in overleg met de gemeente Stichtse Vecht.
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PUBLIEK – OPENBAAR PRIVAAT – NIET OPENBAAR PRIVAAT - OPENBAAR GESPLITST EIGENDOM

Openbaar gebied waarbij ieder vrij verkeer mogelijk is.  
Gemeente is eigenaar.

Terrein in eigendom van een private eigenaar of col-
lectief eigendom, en is niet vrij toegankelijk (feitelijk 
openbaar) of aangewezen als openbaar (juridisch 
openbaar).

Terrein in eigendom van een private eigenaar of collectief 
eigendom, maar vrij toegankelijk (feitelijk openbaar). 
Eventueel aangewezen als openbaar (juridisch openbaar)

Eigendommen liggen boven elkaar.  
Door middel van opstalrechten wordt een splitsing 
gemaakt in het eigendom van bijvoorbeeld een par-
keergarage en de bovengelegen grond.

Gemeente heeft eigendom en daarmee ook de onder-
houdsplicht.  
Gemeente heeft zorg voor de goede staat van de weg 
en de zorg voor het regelen van gedrag (openbare orde 
en veiligheid). 
Gemeente is risico-aansprakelijk voor de bruikbaarheid 
van de weg.

Eigenaar heeft onderhoudsplicht. Gemeente heeft 
geen bemoeienis met gedrag of openbare orde. 
Geen dwingende rol van gemeente ten aanzien 
van inrichting, kwaliteit en gebruik. 
Eigenaar kan het terrein afsluiten.  
Als de weg niet openbaar is draagt de gemeente 
ook geen aansprakelijkheid voor de staat van on-
derhoud.

Eigenaar heeft onderhoudsplicht. 
Verschil tussen feitelijk openbaar en juridisch openbaar. Fei-
telijk openbaar: Een erf is voor iedereen toegankelijk, tenzij de 
eigenaar expliciet aangeeft dat het niet zo is. Eigenaar hoeft 
niet alle activiteiten op zijn eigendom toe te staan. De eige-
naar moet ‘normaal’ gebruik dulden. Eigenaar mag afsluiten 
(en daarmee de openbaarheid opheffen)

2 varianten: 
- Gemeente is eigenaar met opstalrechten voor de 
onderliggende laag (meestal parkeergarage). 
- Private grondeigenaar met opstalrechten voor boven-
gelegen openbare ruimte. 
De aansprakelijkheid voor schade aan onderliggende 
parkeergarage kan worden uitgesloten.

• Openbaar belang en betekenis/functie voor de 
omgeving. 

• Gemeente wil zeggenschap uitoefenen op gedrag 
en gebruik. 

• Gemeente wil dwingende rol ten aanzien van inrich-
ting, kwaliteit en gebruik.  

• Bereikbaarheid van woningen. 
• Toekomstige functies en ruimtevraag. 
• Openbaarheid noodzakelijk, bijvoorbeeld voor toe-

gang hulpdiensten. 
• Als het terrein aansluit op andere, vergelijkbare 

openbare ruimte.

• Terreinen die enkel ten dienste staan van een 
particulier gebouw en de bewoners. 

• Als de gemeente geen onderhoudsplicht wil, 
bijv: 
- Constructies gekoppeld aan particuliere wo-
ningen of gebouwen, zoals toegangspaden, 
trappen, hellingbanen.  
- Een inrichting, functie, materiaalgebruik, die 
niet onderhoudbaar is binnen de financiële en 
technische randvoorwaarden van de gemeente.  

• Als het terrein niet aansluit op overig gemeen-
telijk eigendom.  

• Als het gewenst is om particulieren mee te laten 
betalen aan het onderhoud van het terrein.

Als andere keuzes niet passen. 
Specifieke situaties waarbij eigenaar meer zeggenschap wil 
hebben over inrichting en beheer, bijvoorbeeld om een meer 
bijzondere of hogere kwaliteit na te streven.

Alleen als er grote belangen zijn om het maaiveld daad-
werkelijk openbaar te maken (zie publiek – openbaar).

Terreinen met alleen een functie voor gebouw.  
Terreinen die afgesloten moeten kunnen worden.  
NOOT: Corporaties mogen woongelegenheden met hun 
onroerende en infrastructurele aangehorigheden en de 
direct daaraan grenzende omgeving in stand houden 
(Woningwet)

Bij algemeen openbaar belang. Bij voorkeur geen woonstraten in mandelig eigendom. 
Onderhoud civieltechnische onderdelen verhardingen, riool, 
kunstwerken, straatverlichting bij voorkeur bij gemeente.

Deze constructie in het algemeen vermijden, vanwege 
het risico om in juridische procedures verzeild te raken 
(‘wie is aansprakelijk/verantwoordelijk voor een schade’).

Ontsluiting woningen via openbare weg (nutsvoorzienin-
gen, huisvuilinzameling, post) 
(Feitelijk) openbare wegen in kleinere woonwijkjes/ inbrei-
dingslocaties. Min of meer ‘normale’ woonomgeving en 
straat (met toegangswegen, nutsvoorzieningen, openbare 
verlichting en dergelijke).  Voldoen aan gemeentelijke 
voorwaarden.

Parkeerterreinen bij woongebouwen. 
Voorzieningen die horen bij gebouwen en woningen 
worden op eigen terrein geplaatst. Denk hierbij aan 
WKO-systemen, laadpunten voor fietsen of auto’s. 
Nutsvoorzieningen, huisvuilinzameling niet op het 
terrein.

Eigendom en beheergrenzen niet eenduidig.  
Afspraken maken over gebruik, beheerkwaliteit en toegestane 
activiteiten, afsluiten e.d. om latere discussies te voorkomen. 
Aandacht voor het vastleggen van de afspraken.

Situatie komt in een inbreidende stad vaker voor. Als 
het onvermijdbaar is zorgen voor goede afspraken om 
moeilijkheden en juridische procedures in de toekomst 
te voorkomen.
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2.3 Uitgangspunten eigendomssituaties  
Hieronder staan uitgangspunten weergegeven van verschillende vormen van publiek en 
privaat eigendom waar rekening mee te houden. Doel van de uitgangspunten is om voor 
het functioneren van de openbare ruimte eenduidige keuzes met duidelijke eenheden 
en logische grenzen te hebben.
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Privaat - Publiek uitgangspunten

Binnenterreinen
Terrein/voorzieningen bij gebouw

Openbaar? Keuze eigenaar.

• Constructies niet openbaar

• Geen verticaal 
gesplitst 
eigendom

Privaat/openbaar afspraken:

Voorkeur

• Juridisch: afspraken
/contracten

• Beheer/zorgplicht
• Openbare orde

Voor keuze eigendom en openbaarheid in projecten

• Activiteiten
• Normaal gebruik
• Afsluiten
• Verdeling taken

Inbreiding grondgebonden woningen
Bereikbaar via de openbare weg

•
•

•
•
•

Openbare
 orde?

Zorgplicht?

Onderhoudsstrook
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eel 3:
Techniek
D Inleiding

De LIOR is van toepassing voor elk project waarbij in Stichtse Vecht openbare ruimte 
wordt vernieuwd of nieuw wordt aangelegd. Bij het opstellen van het ontwerp voor 
zowel een (woning)bouwproject als een infrastructuurproject is de Leidraad Inrichting 
Openbare Ruimte en daarmee ook het beleid en de ambities van de gemeente leidend. 

Wettelijke randvoorwaarden gelden voor al het openbare gebied in de gemeente Stichtse 
Vecht. Hieronder vallen ook de eisen die van de wet zijn afgeleid, zoals bijvoorbeeld 
NEN-normen en het RVV. Daarnaast zijn de ASVV en de standaard RAW-bepalingen 
van toepassing. 

Technische eisen
Naast de beleidseisen, wettelijke randvoorwaarden en proceseisen zijn in dit hoofdstuk 
per discipline technische eisen opgenomen. Per discipline is een aantal meer specifiek 
voor Stichtse Vecht geldende eisen gegeven. 
De eisen kennen vaak raakvlakken met andere disciplines. Op de plekken met de be-
langrijkste raakvlakken staan icoontjes weergegeven van de disciplines de raakvlakken 
mee zijn. 

De technische eisen zijn kaderstellend en gelden voor de inrichtings- en uitvoeringsfase. 
De opgenomen technische eisen zijn onderverdeeld in:
• Inrichtingseisen: vertaalt het beleid naar een inrichtingsontwerp. Inrichtingseisen 

betreffen vooral gebruikseisen op straat-, plein-, of parkniveau, zowel bovengronds 
als ondergronds.

• Uitvoeringseisen: vertaalt de inrichtingseisen naar eisen voor afzonderlijke ele-
menten, zoals groenelementen en verhardingselementen. Een uitvoeringseis gaat 
over voorwaarden aan de constructie en de gebruikte materialen en bouwstoffen.

Het betreft de volgende disciplines:

1. Bouwrijp maken   

2. Riolering  

3. Oppervlaktewater  

4. Drainage 

5. Groen    

6. Straatmeubilair     

7. Spelen  

8. Kabels en Leidingen

9. Wegen  

10. Afvalinzameling 

11. Openbare Verlichting 

12. Civiele kunstwerken
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3.1 Bouwrijp maken

Voordat met bouwrijp maken wordt begonnen dient het benodigde bodemsa-
neringswerk en flora- en faunaonderzoek uit te worden gevoerd (zie Leidraad 
Faunavoorzieningen bij Infrastructuur 2021, Rijkswaterstaat). Ook dient rekening 
te worden gehouden met het veiligstellen van archeologische waarden. 

Bij gebiedsontwikkeling woonwijken en bedrijventerreinen dient indien nodig het 
terrein te worden opgehoogd (geen onderbemaling toegestaan).

Indien mogelijk dient de gebiedsontwikkeling aangesloten te laten worden op 
watersysteem met groot landelijk gebied.

Ter plaatse van uit te voeren ophogingen dient alle aanwezige gewas, beplanting en 
bomen inclusief stobben, puin, afval en andere obstakels opgeruimd en afgevoerd 
te worden, voordat met de ophogingswerken wordt begonnen. Het bestaande 
maaiveld dient te worden losgewerkt middels woelen of spitten. 

Te handhaven bomen dienen te worden beschermd. Voor werken aan of in de 
nabijheid van bomen is tevens het Handboek Bomen (meest recente versie) van 
toepassing. 

Ter plaatse van toekomstige boom- en heestervakken dient zoet zand toegepast 
te worden. Bij ophogingen dient i.p.v. zoet zand minimaal 50 cm teelaarde te 
worden toegepast.

Hierbij dient een oppervlak te worden gehanteerd van 2 meter rondom de stam 
van de boom of buiten de grens van het plantvak. 

Er dient uitgegaan te worden van de ontwerpwaarde voor de restzetting van 
maximaal 0,15 m in 30 jaar. De ophogingen dienen op zodanige wijze uitgevoerd 
te worden dat, na aanleg van de riolering en de definitieve verharding, in de erop 
volgende 30 jaar geen restzettingen ontstaan die groter zijn dan 0,15 m, waarbij 
tevens geldt dat de maximale zetting in 10 jaar 0,05 m bedraagt en in 20 jaar 0,10 m. 

Om zo goed mogelijk het zettingsgedrag te kunnen bepalen, voor en tijdens de 
ophogingen dient in overleg met de gemeente Stichtse Vecht een op te stellen 
programma van zettingsmetingen te worden uitgevoerd. Ten behoeve van deze 
metingen dienen de benodigde zakbaken geplaatst te worden. Bij elke meting van 
elke baak dient zowel de hoogte (in NAP) van de voetplaat als de hoogte van het 
op dat moment aanwezige zand ter plaatse vast te worden gesteld. Zettingsver-
snelling door middel van verlagen waterstand is alleen in uitzonderlijke gevallen 
toegestaan en dient alleen in overleg met de gemeente Stichtse Vecht plaats te 
vinden.

Na het aanbrengen van overhoogte of andere zetting versnellende maatregelen 
dienen met behulp van de verzamelde meetgegevens en de gegevens van de 
overige omstandigheden de in de oorspronkelijke zettingsberekeningen gebruik-
te parameters te worden geijkt. Daarna dienen met deze geijkte parameters de 
oorspronkelijke zettingsberekeningen opnieuw te worden uitgevoerd en daarmee 
dient te worden aangetoond dat met de aangebrachte/uitgevoerde maatregelen 
en het geplande tijdstip waarop met deze maatregelen zal worden gestopt, nog 
steeds aan de eerder beschreven eis voor restzetting wordt voldaan.

Ter plaatse van de wegen met aanliggende verhardingen dient de zandlaagdikte 
minimaal 1,00 m te bedragen. Voor hoofdontsluitingen met de mogelijkheid van 
veel vrachtverkeer dient deze dikte minimaal 1,25 m te zijn. Ter plaatse van vrij 
liggende voet- of fietspaden dient minimaal een zandlaagdikte van 0,70 m aan-
wezig te zijn. 

Saneringen, 
ophogingen en 
grondwerk

Waar de zandlaagdikte, inclusief compensatie voor zetting, kleiner wordt dan 1,00, 
resp. 1,25 of 0,70 m, dient te worden uitgekist.

De zandaanvullingen dienen te worden verdicht tot een verdichtingsgraad van mi-
nimaal 98%. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

Zandophogingen, die niet onmiddellijk voor bouwactiviteiten in gebruik worden 
genomen, dienen tegen stuiven te worden afgedekt.  Waar afdekken met een 
afstrooilaag niet mogelijk of onpraktisch is, dient hinderlijk stuiven van zand te 
worden voorkomen door bijvoorbeeld het nathouden van de zandophoging.

Voordat met ophogen wordt begonnen dienen de te handhaven sloten rond de 
ophogingen te worden gepeild. Daarbij dient zowel de diepte van bovenkant 
slappe bagger (0,01 N/mm²) als de bovenkant van de vaste bodem (0,5 N/mm²) te 
worden vastgesteld. Een kopie van de gegevens dient direct ter hand te worden 
gesteld van de gemeente Stichtse Vecht.

Circa twee maanden na het gereedkomen van de ophoging en vlak voor de op-
levering dienen controlepeilingen van de te handhaven sloten te worden uitge-
voerd. Verdiepingen die zijn ontstaan ten gevolge van de uitvoering van de werken 
dienen volgens deze voorwaarden te worden uitgebaggerd. De bagger dient 
bemonsterd te worden voordat daadwerkelijk tot baggeren wordt overgegaan. 
De bagger dient behandeld te worden overeenkomstig de wettelijke richtlijnen 
en de milieukundige kwaliteit.

Aan- en afvoerroutes dienen te worden gesitueerd op de plaats van toekomstige 
ontsluitingswegen, en niet op de plaats van toekomstig groen, om te bewerkstel-
ligen dat de grondslag geschikt is voor groen. 

Er dient voldoende ruimte te worden gereserveerd voor centrale voorzieningen 
met betrekking tot warmte- en koudelevering en de daarvoor benodigde leidin-
gen (zie meest recente versie van het Handboek Kabels en Leidingen voor profiel 
waarin deze leidingen zijn ingetekend).

Waterhuishouding De waterhuishouding dient binnen het plangebied te worden ingericht en aange-
legd volgens een door het waterschap goed te keuren ontwerp.

Waterschappen dienen betrokken te worden per fase en bij de overdracht.

Overdracht dient te geschieden conform de gestelde eisen door de gemeente en 
waterschappen.
Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente Stichtse Vecht en het 
waterschap niet toegestaan bestaande te handhaven sloten te versmallen of te 
dempen.

Waterwerken en 
beschoeiingen

Bij de taluds boven water, voor zover deze aan de gemeente Stichtse Vecht wor-
den overgedragen, dient geen steilere helling dan 1:3 te worden toegepast. Zo 
mogelijk dienen minder steile taluds te worden toegepast. Waar 1:3 niet mogelijk 
is (bijvoorbeeld bij hoge taluds voor brugopritten) dient alleen in overleg met de 
gemeente Stichtse Vecht een steiler talud te worden toegepast. Tussen de boven-
kant van het talud en de verharding dient minimaal een vlakke (gras)berm van 
0,75 m breedte te worden gemaakt. 
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De bestaande sloten in of langs de randen van het exploitatiegebied dienen te zijn 
voorzien van een nieuwe oevervoorziening, voor zover de aanwezige oevervoor-
ziening of oever naar het oordeel van de gemeente Stichtse Vecht niet geschikt 
is voor de gewijzigde situatie. 

Natuurvriendelijke oevers hebben een voorkeur vanwege de ruimte voor oever-
vegetatie. Als nieuw te graven sloten of waterpartijen grenzen aan uit te geven 
(particuliere) terreinen, dan dient altijd een beschoeiing aan te worden gebracht. 

Beschoeiing langs particuliere terreinen komt in principe in beheer bij de eigenaar 
van de particuliere terreinen. 

De beschoeiingen langs aan de gemeente over te dragen terreinen dienen niet te 
hoger reiken dan 0,20 m boven polderpeil (het peil (hoogste stand) zoals bepaald 
door de waterschappen). Het door of onder de beschoeiing weglopen van grond 
dient te worden tegengegaan door middel van het aanbrengen van filterdoek met 
voldoende treksterkte achter de beschoeiing, inclusief een horizontaal gedeelte, 
breed circa 0,50 m, op een hoogte van circa 0,30 m onder polderpeil. 

De beschoeiing dient te worden geplaatst volgens rechte of vloeiend verlopende 
gebogen lijnen. De constructie dient stabiel te zijn. Zo nodig dienen verankeringen 
aan te worden gebracht.

Materialen voor 
bouwrijp maken

Ophoogzand dient te voldoen aan de eisen gesteld in art 22.06.01 van de Stan-
daard RAW. 

Draineerzand dient te voldoen aan artikel 22.06.02 van de Standaard RAW.

Zand in zandbed dient te voldoen aan de eisen gesteld in art 22.06.03 van de 
Standaard RAW.

Teelaarde dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 51.06.01 van de Standaard 
RAW. Van de teelaarde dient tijdig een monster, met vermelding van herkomst en 
voorzien van een milieukundig analyserapport, ter goedkeuring te worden geleverd 
aan de gemeente Stichtse Vecht. Verwerking kan pas na goedkeuring plaatsvinden. 
Teelaarde voor toepassing in plantvakken dient vrij te zijn van wortelresten van 
invasieve exoten, kweekgras, haagwinde en andere hardnekkige wortelonkruiden

De teelaarde en het zand dienen schone grond te zijn, zoals bedoeld in het Besluit 
Bodemkwaliteit.

Constructiehout voor waterbouwkundige doeleinden moet zijn FSC gecertificeerd 
duurzaamheidsklasse I. 

3.2 Riolering

Inrichting en uitvoering dient te voldoen aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 
Stichtse Vecht 2022-2026 d.d. 15 februari 2022.

Inrichting en uitvoering dient te voldoen aan de Afspraken klimaatadaptief bouwen 
Utrecht van juni 2021.

Inrichting en uitvoering dient te voldoen aan het Programma van Eisen (PvE) 
Riolering van januari 2022, dat als bijlage 4 is opgenomen bij het Gemeentelijk 
Rioleringsplan Stichtse Vecht 2022-2026.

Inrichting en uitvoering dient te voldoen aan de Kennisbank Stedelijk Water van 
Stichting Rioned, met uitzondering van de in deze LIOR opgenomen maatwerk eisen.

Berging en vuilemissie dienen te voldoen aan de eisen die de waterkwaliteitsbe-
heerder stelt. De waterkwaliteitsbeheerder is het bevoegd waterschap. Binnen 
Stichtse Vecht zijn dit Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden.

Inrichting
Bij aanleg van riolering dient de toekomstige beheerbaarheid gewaarborgd te 
worden en raakvlakken met andere disciplines afstemd te worden. Denk onder 
andere aan de plaats van bomen, kabels en leidingen en openbare verlichting. 

Uitvoering
De keuze van het type stelsel(s) dient te worden gebaseerd op de doelstellingen 
ten aanzien van doelmatigheid en de te behalen waterkwaliteit. Robuustheid, 
klimaatbestendigheid en beheerbaarheid van het geheel dient voorop te staan.

Algemeen

Vrij verval 
riool

Drukrioolgemalen

Gemalen

Huis- en 
kolkaansluitingen

Uitvoering
Doodlopende strengen dienen te worden vermeden.
Inspectieputten dienen een maximale afstand van 60m te hebben. 

Uitvoering
Het ontwerp van drukrioolgemalen dient te voldoen aan het Programma van eisen 
(PvE) Renovatie drukrioolgemalen van gemeente Stichtse Vecht d.d. 1 april 2021. 
Dit PvE is op te vragen bij gemeente Stichtse Vecht. 

Uitvoering
Het ontwerp van gemalen dient te voldoen aan het Programma van eisen (PvE) 
Gemalen van gemeente Stichtse Vecht d.d. 1 september 2021. Dit PvE is op te 
vragen bij gemeente Stichtse Vecht.

Uitvoering
Per kolk dient maximaal 100m2 verharding aangesloten te zijn.

Huisaansluitingen dienen afzonderlijk te worden aangesloten.

Een aansluiting dient in horizontale richting te worden gebracht met behulp van 
een flexibel zettingstroomstuk.

In het horizontale vlak dienen geen bochten van 90 graden te worden toegepast, 
wel twee van 45 graden.
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Bij bedrijfsmatige aansluitingen die onderhevig zijn aan de Wet Milieubeheer dient 
Het afschot van de horizontale leiding dient minimaal 1:100 te zijn. 

i.p.v. van een ontstoppingsstuk een controleput te worden toegepast. 

De toe te passen controleputten dienen te zijn van het type PK 315 van de firma 
Wavin, voor zowel de aansluitingen ø 125 als ø 160 mm.

De toe te passen pvc klasse 34, moet voldoen aan NEN 7054 en NEN 7046 en 
voorzien zijn van het KOMO keurmerk in de kleuren grijs voor hemelwater en 
bruin voor het afvalwater.

Na het aanbrengen van de huis-en kolkaansluitingen onder de asfaltverharding 
dient de sleuf tijdelijk te worden dichtgestraat met klinkers.  

Kolken

Putten

Wadi

Voor eisen aan inrichting en uitvoering, zie onderdeel Afwatering onder 
eisen Wegen. 

Uitvoering
Een put dient te bestaan uit een betonnen of polyester onderbak met daarin opge-
nomen diverse in te storten delen - betonnen afdekplaat Klasse Zwaar Verkeer met 
daarin opgenomen een opstor¬ting voor de schakelkast een sparing en diverse in 
te storten delen - gietijzeren putrand met betonnen voet en gietijzeren putdek¬sel. 

De minimale afmetingen van inspectieputten dienen 1000x1000 mm te bedragen. 

Onder wegen dienen betonputten toegepast te worden. In openbare groengebie-
den en speelplekken kan volstaan worden met polyester putten.

Keuring van de betonnen delen is conform NEN 7035. De wijze waarop de keuring 
wordt uitge-voerd zal bij opdracht nader worden vastgesteld.
Lozingen van persleidingen dienen te verlopen via een aparte lozingsput met een 
verdronken lozing.

Inrichting
Er dient voldoende ruimte voor de wadi te zijn. 

Een wadi dient te worden aangelegd met maaibare taluds van 1:3 of flauwer. 

Een wadi dient een minimale bodembreedte te hebben van 50 cm in verband 
met het beheer.

Een wadi dient een maximale waterdiepte van 40 cm te hebben.

De eisen voor de bodem van een wadi, de wadi dient:
• lucht- en waterdoorlatend zijn;
• stabiel en draagkrachtig genoeg zijn om onderhoudsmaterieel (zoals maai-

machines) te kunnen verdragen; 
• voedingsstoffen te bevatten voor de vegetatie die erop groeit;
• goede omstandigheden op te leveren voor een goed gedijend bodemleven;
• bij voorkeur allerlei verontreinigingen vast te leggen en af te vangen.

Uitvoering
Het ontwerp inclusief overstort en berekening K-waardes dient ter goedkeuring 
te worden overlegd aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente 
Stichtse Vecht. 

Duikers

Overstorten en 
uitlaten

Voor eisen aan duikers zie ‘Oppervlaktewater’.

Overstorten en uitlaten dienen te voldoen aan de algemene waterkwaliteits- en 
waterkwantiteitseisen (zie o.a. eisen Oppervlaktewater). 
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3.3 Oppervlaktewater

Inrichting
Het oppervlaktewater wordt beheerd door waterbeheerders. De gemeente 
Stichtse Vecht ligt in het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
(AGV) met Waternet als uitvoeringsdienst en het Hoogheemraadschap De Sticht-
se Rijnlanden. Deze instanties beheren waterkeringen, zorgen voor voldoende 
water (het juiste oppervlaktewaterpeil) en dragen zorg voor een goede kwaliteit 
van het oppervlaktewater. Omdat het primaire oppervlaktewater in beheer is bij 
de waterschappen dient bij het inrichten van primaire watergangen te worden 
voldaan aan de eisen van het waterschap. Nieuw aan te leggen water in stedelijk 
AGV-gebied wordt in principe primair water. Voor zover aan te leggen water door 
de gemeente zal worden onderhouden gelden de “Eisen onderhoud watergangen” 
die op te vragen zijn bij gemeente Stichtse Vecht.  

De zorg voor de inzameling en de afvoer van afvalwater, overtollig hemelwater en 
overtollig grondwater is een taak van de gemeente. Dit geldt alleen voor openbaar 
gebied.

Private partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van overtollig hemelwater 
en grondwater. Grondwaterbeheer (voorkomen van nadelige gevolgen van te veel 
of te weinig) is een taak van de gemeente.

Algemeen

Watertoets

Waterkwantiteit en 
waterkwaliteit

Inrichting
De waterbeheerder dient gedurende het proces per fase te worden geïnformeerd. 
Het is de bedoeling dat hun inhoudelijke opmerkingen in de volgende fase wor-
den verwerkt of dat gemotiveerd wordt afgeweken. Op deze wijze worden de 
waterbelangen van waterveiligheid, - kwaliteit en –kwantiteit het best bediend.

De waterbeheerder toetst de plannen/ontwerpen aan zijn waterbeheerplannen, 
leggers en de Keur. Deze documenten zijn te vinden op de websites van het wa-
terschap.

Volgens de spelregels van de watertoets moet bij planvorming omtrent regionale 
waterkeringen rekening worden gehouden met de randvoorwaarden die vanuit 
de veiligheid worden gesteld.

Afhankelijk van de aard en omvang van de werken kunnen de volgende procedu-
res/regels van toepassing zijn:
• Meldingen Besluit bodemkwaliteit (ter goedkeuring aan het waterschap).
• Waterhuishoudplan (ter goedkeuring aan het waterschap).
• Keurvergunning c.q. ontheffing. (ter goedkeuring aan waterschap).
• Riolering- en drainageplan (ter goedkeuring aan gemeente en het waterschap)
• Waterwet (ter goedkeuring aan het waterschap).
• Peilbesluit door het waterschap te nemen.
• Wet bodembescherming. Voor landbodem (ter goedkeuring aan de provincie 

Utrecht).
• Waterwet voor waterbodem.

Het inrichtingsplan en uitvoeringscontract (bestek en tekeningen of UAV-gc contract) 
dienen in nauw overleg met de gemeente en het waterschap te worden gemaakt. 
Hierbij dient zoveel mogelijk te worden voldaan aan het waterbeheerplan en 
beleid van het waterschap. Het ambitieniveau voor het stedelijk gebied is hierin 
vastgesteld en dient in overleg uitgewerkt te worden.

Waterkwantiteit en 
waterkwaliteit

Het inrichtingsplan en uitvoeringscontract (bestek en tekeningen of UAV-gc contract) 
dienen in nauw overleg met de gemeente en het waterschap te worden gemaakt. 
Hierbij dient zoveel mogelijk te worden voldaan aan het waterbeheerplan en 
beleid van het waterschap. Het ambitieniveau voor het stedelijk gebied is hierin 
vastgesteld en dient in overleg uitgewerkt te worden.

Aandachtspunten hierbij zijn:
Waterkwantiteit 
• Voldoende percentage wateroppervlak ten opzichte van het verhard oppervlak 

in het plan. Voor de huidige eis van de waterschappen wordt verwezen naar 
het desbetreffende waterschap. 

• Een inrichtingsplan qua wateroppervlak versus verharding dient in een vroeg 
stadium voor akkoord aan het waterschap te worden voorgelegd. Er dient 
voldoende waterberging te zijn om bij een neerslaggebeurtenis van 90 mm 
in een uur overlast en schade te voorkomen. Dit moet worden getoetst door 
berekening en modellering. Die neerslaggebeurtenis waaraan getoetst wordt 
is 90 mm in een uur. Hierbij rekening houdend met de uitgangspunten van 
het Waterbeleid 21e eeuw. 

• In overleg met het waterschap en gemeente dient de vereiste breedte en 
diepte van de watergangen te worden vastgesteld. Knelpunten die door de 
ontwikkeling elders in het watersysteem worden veroorzaakt dienen op kos-
ten van de ontwikkelende partij in overleg met het waterschap en gemeente 
te worden opgelost.

Waterkwaliteit 
• Richtlijnen afkoppeling verhard (weg en dak)oppervlak. Het Waterschap Am-

stel, Gooi en Vecht hanteert “de beslisboom afkoppelen verhard oppervlak 
WRW”. De gemeente eist afkoppeling (volledig gescheiden rioolstelsel) bij 
nieuwe aanleg of renovatie. 

• Vasthouden binnen plangebied van schoon water.
• Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. E.e.a. afhankelijk van de beno-

digde ruimte, grondslag en eigendom. Het streven is 80% van de oeverlengte 
in het openbaar gebied. Natuurvriendelijke oevers zoveel mogelijk aan de 
lijzijde toepassen. 

• Profielen dienen in overleg met gemeente en waterbeheerder vastgesteld te 
worden.

• Aanleg van benodigde visplekken (verdiepte plekken in het water).
• Doorstroming water garanderen. Geen stilstaand water (geen doodlopende 

watergangen).

Beheer en onderhoud 
watergangen 

In verband met het toekomstige beheer en onderhoud van watergangen dient 
rekening te worden gehouden met eisen van het betreffende waterschap en ge-
meente. Hierbij ten minste rekening houden met:
• Bij inrichten watergangen en onderhoudspaden voldoen aan de eisen van het 

waterschap en aan de ‘Eisen onderhoud watergangen’ die op te vragen zijn 
bij gemeente Stichtse Vecht. 

• Geen opgaand groen langs oevers (geen bladafval). 
• Beheer: afvoeren oevermaaisel. 
• Bij het ontwerp dient er rekening mee te worden gehouden dat de watergan-

gen goed bereikbaar zijn voor machinaal onderhoud of onderhoud vanaf het 
water, conform de eisen van het waterschap.

Voorwaarden dempen/graven watergangen, sloten en greppels
• Voordat water wordt gedempt dient eerst het te dempen water te worden 

gecompenseerd conform de eisen van het waterschap.
• Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd dient eerst de compensatie op-

pervlaktewater te worden gerealiseerd conform de eisen van het waterschap.



48 49LIOR - Stichtse VechtLIOR - Stichtse Vecht

Flora en fauna Inrichting
In overleg met de gemeente Stichtse Vecht moet bepaald worden of de waterloop 
een ecologische verbindingszone is en welke eisen dit stelt aan migratiemogelijk-
heden voor flora en fauna.

De maximale taludhelling onder water is voor klei 1:1,5; voor zand 1:2; bij vaste 
grond (1:1,6); bij loopzand dient kleibedekking of beschoeiing toegepast te worden.

Een amfibieënpoel dient een talud te hebben van 1:4 tot 1:10 steil aan de zonnige 
(noord)zijde en 1:2 tot 1:3 steil op de overige zijden.

Het toepassen van oeverconstructies dient vermeden te worden tenzij Fauna-uit-
stapplaatsen (FUP’s) worden toegepast. De maximale onderlinge afstand voor 
grote diersoorten bedraagt 300 meter, voor kleinere soorten als egel 50 meter. 
Ook bij zeer lage waterstanden moeten deze gemakkelijk uit het water kunnen 
komen. Natuurlijke oevers zonder beschoeiing voldoen optimaal voor het in- en 
uitklimmen van alle soorten.

Een poel dient een waterdiepte te hebben van 1,00 tot 1,50 meter met een inci-
dentele laagste waterdiepte van 50cm.

Beschoeiingen

Natuurlijke 
oevers

Ligplaatsen

Duikers

In overleg met de gemeente Stichtse Vecht dient afmeting en hoogteligging van 
beschoeiingen te worden bepaald. 

Voor inrichting en uitvoering van natuurlijke oevers dient in overleg te worden 
gegaan met gemeente Stichtse Vecht. 

Maatvoering van ligplaatsen dient te zijn conform de ‘Ligplaatsenvisie Stichtse 
Vecht 2016’. 

Duikers en uitlaten dienen te voldoen aan de algemene waterkwaliteits- en wa-
terkwantiteitseisen (zie onder andere eisen Oppervlaktewater). 

Voor de benodigde afmetingen van de duikers onder de kruisende wegen dient 
contact te worden opgenomen met het waterschap en de gemeente.

De duikers dienen aangebracht te worden overeenkomstig de eisen van het wa-
terschap conform het geldende waterhuishoudingsplan van het te ontwikkelen 
gebied.

De duikers dienen te worden onderheid en voorzien van stootplaten tenzij aan-
getoond wordt, door middel van een berekening, dat dit niet nodig is.

Duikers dienen minimaal voldoen aan de geldende belastingklasse van de bo-
venliggende wegen.

In hoofdwatergangen moeten doorvaarbare duikers aangebracht worden volgens 
de eisen van het waterschap.

Tenminste 30 % van de duiker dient boven het water (zomerpeil) te liggen.

Bij het toepassen van een vuilrooster in een duiker dienen alleen roosters met 
verticale spijlen van duurzaam en roestvrij materiaal te worden toegepast zodat 
schoonmaken met een hark mogelijk is.

Duikers dienen te worden gemarkeerd met 2 kunststof palen.

3.4 Drainage

Algemeen Uitgangspunt zijn de droogleggingen zoals beschreven onder Bouwrijpmaken. 
De hierna genoemde eisen aan Drainage gelden pas als droogleggingen zoals 
beschreven in Bouwrijpmaken technisch gezien niet mogelijk is. 

Gemeente Stichtse Vecht maakt een onderscheid in gebieden met een grotere en 
kleinere drooglegging.Zie het Gemeentelijk RioleringsPlan Stichtse Vecht 2022-2026. 
Bij een drooglegging van minder dan 1 meter is het uitgangspunt dat het grond-
waterpeil gelijk is aan het oppervlaktewater met een overschreiding van 25cm.

De gemeente dient voor elk perceel of bouwblok een aanbiedingspunt voor 
drainage aan te bieden en verlangt dan ook dat er een goed te beheren en on-
derhouden drainage stelsel in de openbare ruimte wordt aangelegd. Dit stelsel 
moet ontworpen zijn als een apart stelsel volgens maasstructuur.

In nieuw in te richten gebieden met een stedelijke functie is de grondwaterstand 
gemiddeld niet vaker dan eens in de 2 jaar en niet langer dan 5 dagen achtereen 
hoger zijn dan: 

• 0,70 m onder de as van de weg;
• 0,90 m onder maaiveld bij gebouwen met kruipruimte(s);
• 0,50 m onder maaiveld bij gebouwen bij kruipruimte loos bouwen;
• 0,50 m onder maaiveld bij groenstroken en tuinen.
Dit wordt met een berekening aangetoond.

In brede groenstroken en in de cunetten voor de fietspaden, parkeerplaatsen, 
enz., is drainage aangebracht als dit nodig is. De drainage loost direct op het 
oppervlaktewater of drainagestelsel. 

De drainage ten behoeve van objecten als groenstroken, speellocaties en cunetten 
heeft alleen nut bij een goede doorlatendheid van de bovengrond. Pas daarbij 
bodemverbetering toe; voorkeur heeft echter om de doorlatendheid te verbeteren 
en het water oppervlakkig via een afschot richting het beter doorlatende gebied 
te laten lopen.

Aan weerszijden van het cunet van de weg, in lengterichting, zijn voldoende afwa-
terende mogelijkheden, als de afwatering niet geregeld is via kolken.

Koppelingen en/of aansluitingen op de riolering zijn niet toegestaan.

Gebruik voor het hoofddrainagestelsel een starre drainagebuis de zogenoemde 
DT-drain (=drainage-transport) met een minimale diameter ³³ ÆÆ 200 mm (hiervan 
mag worden afgeweken als geen inspectie noodzakelijk is)

Voorzie het drainagestelsel van meerdere uitmondingen.
Vanuit het beheer van de openbare ruimte wordt geadviseerd om de (bouw) 
percelen te voorzien van drainagemogelijkheid.

Afstand tot boom: zie eisen riolering. 

Bij passage boom gesloten leiding zonder koppelingen.

Uitmonding voorzien van uitstroomvoorziening. 

Pas inspectieputten toe bij kruisingen en knikpunten. 

De afstand tussen twee putten in een drainagestelsel bedraagt maximaal 
100 m.
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Perceelaansluitingen 
drainage

Flora en fauna

Drainage dient in verband met het hoge ijzergehalte van het grondwater onder 
de grondwaterspiegel te liggen; uitstroombakken bij voorkeur onder het opper-
vlaktewater.

De sleuf waarin de drainage komt te liggen aanvullen met drainagezand (minimaal 
een laag van 25 cm 
om de buis heen), ook aan de onderzijde van de leiding. Houdt rekening met 
inspoeling en nazakking. 
Niet afdekken met slecht doorlatende bovengrond in verband met infiltratie 
hemelwater. 

De drainage ten behoeve van objecten als groenstroken, speellocaties en cunetten 
moet minimaal Ø 65 mm zijn en een doorspoelmogelijkheid hebben.

Als omhulling van de drainagebuis wordt PP 700 toegepast. 
Drainriolering in de kleur groen
Verbind de bewortelbare ruimte, van bomen langs wegen, met het wegcunet zodat 
het grondwater rond de bomen via de wegcunetdrainage kan wegstromen en er 
geen “badkuip effect” rond de bomen ontstaat.

Inspectieputten ophogen tot maaiveld. 
Voorzie het hoofddrainagestelsel van inspectieputten min. 600 x 600 mm met 
100 mm zandvang. 
Voorzie het systeem bij kruisingen en knikpunten van pvc-inspectieputten min 
600 x 600 mm. 
De drainage moet kunnen worden gereinigd met hogedruk-reinigingsapparatuur.
Breng waar mogelijk de drainage onder het grondwaterpeil aan in verband met 
mogelijke vervuiling door ijzer.
Pas bij het vervangen van riolering altijd een vorm van drainage toe ter voorkoming 
van wijzigingen in de grondwaterstand.

Maak de perceelaansluiting op het gemeentelijk stelsel met een PVC-buis van 
minimaal Ø 125 mm en niet langer dan 15 m1.
Plaats 50 cm binnen de erfgrens een put als overname put van particulier naar 
gemeentelijk.
Een drainageput, gelegen op het eigen terrein en bereikbaar voor bewoner, vormt 
het overname punt voor aansluiting op het gemeentelijk stelsel.

Inrichting
Bij de aanleg van drainage moeten natuurlijke en ecologische zones worden ontzien.



52 53LIOR - Stichtse VechtLIOR - Stichtse Vecht

3.5 Groen

Inrichting
Om natuurinclusiviteit te bevorderen dient het ‘Puntensysteem natuurinclusief 
bouwen gemeente Stichtse Vecht’ te worden gehanteerd.

Inrichting dient te voldoen aan de prestatie-eisen uit de ‘Afspraken klimaatadaptief 
bouwen Utrecht’.

Algemeen

Watertoets Algemeen
Inrichting en uitvoering van bomen dient te voldoen aan de eisen in het ‘Bomen 
in Beeld - Bomenbeleid en Structuurplan 2013-2033’ d.d. 1 oktober 2012. 

Voor de inrichting is de ‘Groene Kaart Stichtse Vecht’ van toepassing. 

Inrichting en uitvoering van bomen dient te voldoen aan de eisen uit het ‘Hand-
boek Bomen 2022’ (NIB). 

De mogelijke gevolgen van bouw en aanleg voor bestaande bomen dienen te 
worden beoordeeld volgens de ‘Richtlijn Bomen Effect Analyse’ uit 2019 (Bomen-
stichting en CROW).

Uitvoering
Handhaving en bescherming van waardevolle houtopstanden
• De ontwikkelaar/opdrachtnemer dient in een vroeg stadium in overleg met 

de gemeente Stichtse Vecht een inventarisatie te houden van de bestaande 
bomen en eventueel overige waardevolle begroeiingen van de ‘Groene Kaart 
Stichtse Vecht’.

• Bomen die bij de inventarisatie van het plangebied als waardevol zijn aange-
merkt, dienen gehandhaafd te worden. 

Omgevingsvergunning activiteit kappen
• Voor het eventueel verwijderen of verplanten van bestaande houtopstanden 

die zijn aangegeven op de ‘Groene Kaart Stichtse Vecht’ dient een omgevings-
vergunning verleend te worden. Een verzoek hiertoe dient d.m.v. een omge-
vingsvergunning ingediend te worden bij de gemeente. Deze aanvraag dient 
minimaal 3 maanden voor aanvang van de werkzaamheden te zijn ingediend. 

• Om bomen, die in verharding worden geplant, voldoende groeikansen te 
geven, is het nodig dat deze de beschikking krijgen over een doorwortelbare 
ruimte die afhankelijk is van de grootte die de boom uiteindelijk zal bereiken, 
c.q. gewenst is. Zie Handboek Bomen 2022. 

• De doorwortelbare ruimte die onder verharding (niet-zijnde een rijbaan of 
parkeervak) is gelegen dient met bomenzand, laag voor laag gevuld te wor-
den. Onder het te verharde gedeelte dient een laag straatzand van 0,15 m te 
worden aangebracht.

• De onderste laag dient handmatig te worden doorgespit.
• Aanbrengen van 3 m1 drainage per boom per boomgat. De drainage hoeft 

niet omhuld te zijn.
• Aanbrengen van twee kniepalen met boomband per boom. De gepunte 

boompalen dienen een kopmaat van 10 centimeter te hebben en zijn van 
onbehandeld hout. De lengte van de boompaal is voor bomen tot 20 cm sta-
momtrek (DBH) 0.80 meter boven maaiveld.

• Per boom dient er een watergeefring te worden aangebracht.

Groenstroken

Beplanting en gazons

Uitvoering
Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen
• Groenstroken die worden beplant dienen gespit te worden tot een diepte van 

50 cm en eventueel dieper gelegen harde lagen dienen gebroken te worden. 
Alle vakken dienen bemest te worden met minimaal 1m3 compost per are. 
De aangebrachte bemesting wordt doorgewerkt d.m.v. (spit)frezen tot een 
diepte van 30 cm.

• Groenstroken die als gazon worden aangelegd dienen gespit te worden tot een 
diepte van 35 cm, en eventueel dieper gelegen harde lagen dienen gebroken 
te worden. De aangebrachte bemesting wordt doorgewerkt d.m.v. frezen tot 
een diepte van 20 cm.

• Groenstroken die als bloemberm aangelegd zullen worden dienen te worden 
gespitfreesd tot een diepte van 25 cm, waardoor de opgebrachte laag zand van 
15 cm wordt vermengd met de daaronder gelegen 10 cm teelgrond. Eventueel 
dieper gelegen harde lagen dienen vooraf gebroken te worden.

• Groenstroken die als speel- en of trapveld aangelegd zullen worden dienen te 
worden gespitfreesd tot een diepte van 25 cm, waardoor de opgebrachte laag 
zand van 5 cm wordt vermengd met de daaronder gelegen 20 cm teelgrond. 
Eventueel dieper gelegen harde lagen dienen vooraf gebroken te worden. De 
speel- en trapvelden dienen voorzien te worden van drainage en in overleg 
met de gemeente te worden aangebracht. 

Profielopbouw groenstroken
• In groenstroken dient minimaal een pakket van 50 cm niet verdichtte teelgrond 

aanwezig te zijn waarbij de bovenste 10 cm vrij dient te zijn van wortelresten. 
De grond dient vrij te zijn van onregelmatigheden in het hele profiel.

Bemesting groenstroken
• Bemesting van de groenstroken is afhankelijk van de samenstelling van de 

grond. Alle vakken dienen bemest te worden met minimaal 1 m3 compost per 
are. Het bemestingsvoorstel dient gelijktijdig met het groenplan te worden 
ingediend ter goedkeuring bij de gemeente.

Beplanting dient een inboetgarantie te hebben van 3 jaar inclusief watergeven.

Inzaaien gazons en bloemperken
• Gazons dienen ingezaaid te worden met een sterk recreatiemengsel; per 100 

m2 dient 1½ kg graszaad ingezaaid te worden. In overleg met de gemeente 
worden bermen ingezaaid met een wilde bloemenzaad mengsel. Samenstelling 
van de mengsels dient aan de gemeente, ter goedkeuring te worden voorge-
legd. De speel- en trapvelden dienen te worden ingezaaid met een mengsel 
SV 7; per 100 m2 dient 1½ kg graszaad.

Plantgaten bomen in beplanting of gazons
• Het plantgat dient gedimensioneerd te worden met behulp van het programma 

Boommonitor online op de website van het Norminstituut Bomen. Voor nieuw 
aangeplante bomen dient rekening te worden gehouden met een omloop van 
80 jaar met de doorwortelbare ruimte op niveau basis.

• Voor het planten van bomen in beplanting of gazons dient een plantgat ge-
maakt te worden ter grootte van de kluitomvang. Deze maatvoering kan in 
verband met kabels en leidingen afwijken, maar het plantgat dient te allen 
tijde minimaal 5 m3 groot te zijn. Het gehele plantgat dient gevuld te worden 
met teelaarde of bomengrond conform RAW standaard bepalingen. 

• De onderste laag dient handmatig te worden doorgespit.
• In het boomgat dient drainage te worden aangebracht.
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Flora en fauna

Beplanting
• De gemeente Stichtse Vecht heeft een sortimentslijst waar uit gekozen dient 

te worden. Een beplantingsplan dient ter goedkeuring aan de gemeente, 
voorgelegd te worden. Op deze tekening dient het assortiment van de aan 
te brengen beplanting aangegeven te worden alsmede de plantmaat en de 
plantafstand.

• De aan te planten bomen worden op de tekening aangegeven met de plant-
locatie en de ontwikkeling van de kroon na 80 jaar. Deze kroonprojectie kan 
per locatie en soort bepaald worden met de bomenmonitor online.

• Voor het aanbrengen van zowel bomen als overige beplanting gelden als 
datum waarna en datum waarvoor deze dienen te worden aangebracht de 
data zoals genoemd in de standaard RAW-bepalingen.

• Het gaas en jute van de geleverde bomen dient voor het planten van de bomen 
rond de stam te worden losgemaakt en naar beneden te worden gevouwen.  

• Bomen dienen voor het planten te worden gesnoeid. Verkeerd staande takken, 
gebroken takken en toekomstige dubbele koppen en schuurtakken dienen 
eveneens te worden verwijderd. 

• Knotbomen: de kop dient direct te worden verwijderd.
• Vormbomen: het takhout dient direct te worden verwijderd.
• Heesters: botanische en polyantharozen dienen na de aanplant te worden 

ingenomen.
• De plantgaten dienen op voldoende diepte te zijn. Na het planten de struik 

optrekken, zodat de wortels rechtstandig in de grond zitten. De occulatie mag 
niet boven het maaiveld uitkomen.

• Haagbeplanting: de beplanting dient na aanplant te worden ingenomen.

• Inrichting en uitvoering dienen te voldoen aan de ‘Leidraad soortenbescher-
ming gemeente Stichtse Vecht 2021’.

• Inrichting en uitvoering dienen te voldoen aan de ‘Leidraad faunavoorzieningen 
bij infrastructuur 2021’ van Rijkswaterstaat.

Inrichting
• Vanuit de EU heeft de overheid (ook de lokale) de opdracht alles te doen wat 

mogelijk is ten behoeve van het herstel van de biodiversiteit. Het is de wens 
vanuit de gemeente om zoveel mogelijk diversiteit in groen en bomen te re-
aliseren binnen het projectgebied, en in relatie tot het aangrenzende gebied.

• Er dient rekening gehouden te worden met eventuele ecologische belangen 
en waarden voor de omgeving volgens het Groenbeleidsplan, de ecologische 
groenstructuur. Voor het ontwerp dient daarom altijd overleg gepleegd te 
worden met de gemeente Stichtse Vecht. 

• Het ontwerp van rietvelden en rietkragen dienen te leiden tot een watergang 
die goed te onderhouden is. Eisen voor onderhoud watergangen zijn de vinden 
in de bijlage ‘Eisen onderhoud watergangen’.

Doelsoorten
• In dicht gebouwde gebieden zijn padden en egels doelsoorten voor de aanleg 

van faunapassages waarbij overige amfibieën en andere kleine zoogdieren 
meeliften.

• Faunapassages die de kernen verbinden met het buitengebied hebben (kleine) 
marterachtigen als doelsoort; das, otter, hermelijn, bunzing en wezel.

• Overzicht voor faunapassages. De volgende overwegingen zijn van belang in 
het advies:
• locatie: wat wordt met wat verbonden (ecologisch zinvol);
• locatie: is de barrièrewerking groot genoeg (ecologisch zinvol);
• doelsoorten: voor welke soorten is de passage bedoeld;
• geleiding: als de faunapassages niet gevonden worden, worden ze niet 

gebruikt.

Als aan één van de bovenstaande elementen geen zinvolle invulling kan worden 
gegeven dan zal de faunapassage niet functioneren en moet deze voor die locatie 
achterwege blijven.

Locatie
• Een faunapassage verbindt altijd twee groene gebieden met elkaar.
• Faunapassages nabij gebieden waar veel dieren zitten, zoals het buitengebied, 

worden beter gebruikt dan faunapassages tussen gebieden met weinig dieren. 
De inrichting van de twee te verbinden gebieden moet al enige ecologische 
waarde hebben.

• De barrièrewerking van het te kruisen element moet groot zijn. Een 30km-weg 
in een woonwijk is veilig over te steken voor dieren. Een drukke weg rondom 
een dorpskern niet.

• Een stuw t.b.v. peilbeheer in een watergang is ook een barrière maar dan 
voor vissen. Waar mogelijk dient een vispassage toegepast te worden of is 
een vistrap een beter alternatief dan een stuw.

Geleiding
• Leg een faunapassage evenwijdig aan waterlopen aan, dit is een natuurlijke 

geleiding voor dieren. Betonnen richels kunnen als trechter werken en zorgen 
ervoor dat dieren de ingang van de faunapassage vinden. Dit kan ook met 
hekwerken, deze zijn alleen onderhoudsgevoeliger en bij hekwerken kunnen 
dieren ook aan de verkeerde kant terecht komen. Ruigte of struweel kan als 
‘lokker’ voor fauna geleidend werken

Maten
• De lengte van de faunapassage is maximaal 80 meter lang. Bij faunapassages 

die langer zijn keren dieren steeds vaker terug. Aanleg van een faunapassage 
is in dat geval niet zinvol, hier kan beter naar een andere oplossing worden 
gezocht.

• Een passage functioneert beter als deze een grotere doorsnede heeft. De 
doorsnede van een faunapassage is minimaal 30 cm. De voorkeur gaat uit 
naar 50 cm doorsnede. Kleine faunatunnels hebben als optimale afmetingen 
50x50 cm bij een lengte van < 10 m tot 225 x 175 cm bij een lengte van 50-60 
m (Leidraad Faunavoorzieningen 2021).

In- en uitgang
• De ingangen en uitgangen van de faunapassage zijn bij voorkeur voorzien 

van beschutting in de vorm van struiken. Zo worden dieren niet bij de uitgang 
‘opgepikt’ door roofdieren.

• Vooral in de stadse omgeving is het van belang dat de ingang van de faunapas-
sage niet door kinderen gebruikt kan worden. Dit kan voorkomen worden door 
grote grove tralies voor de ingang en uitgang te maken. De kleine zoogdieren 
kunnen er dan nog wel door, kinderen niet.

Uitvoering
Materiaal
• Een faunapassage moet niet te glad zijn, anders glijden de poten van de die-

ren weg. Bij gladde buizen, of gladde planken is het mogelijk om deze ruwer 
te maken. Bij een aantal materialen is dit niet noodzakelijk; hout, beton en 
als de bodem/talud doorgetrokken wordt onder de weg (in de vorm van een 
looprichel, naast het water). Deze laatste optie komt het dichtst bij de natuur-
lijke situatie van dieren.

• Nieuwe faunapassages dienen doorgegeven te worden aan de gemeente om op 
te nemen in het beheersysteem en t.b.v. onderzoek welke dieren gebruik maken 
van de faunapassage (onderzoeksmethoden: het inkt bed of het zandbed).

• Voor de inspectie van lange faunapassages onder wegen is een inspectieschacht 
wenselijk. Hiermee kan bekeken worden of er vocht in de faunatunnel staat.
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3.6 Straatmeubilair

Inrichting
Streef naar zo min mogelijk obstakels in de openbare ruimte, beperk het aantal 
borden, paaltjes e.d. waar mogelijk. 

Het aantal hekwerken tot een minimum beperken; alleen toepassen als dat vanuit 
verkeersveiligheid noodzakelijk is. 

Uitvoering
Straatmeubilair in een kleur gespoten (gemeente kleur RAL 6009 (dennengroen) 
afhankelijk van het straatbeeld en in overleg. Metaal gepoedercoat en thermisch 
verzinkt.

Inrichting
Picknicktafels plaatsen in overleg met de gemeente Stichtse Vecht indien in berm 
geplaatst, dan wel op verhard plateau van betontegels (ivm frequentie maaien).

Uitvoering
Velopa TP pcinicktafels kunststof, combineren met BN of BE banken (lengte 2000 
mm).

Algemeen

Picknick tafels

Banken

Afvalbakken

Verkeersborden

Inrichting
In schaduw/ onder bomen geen houten banken plaatsen ivm vocht, daar kunststof 
banken toepassen 

Uitvoering
Gemeentelijke standaardbank bestaat uit betonvoeten, Velopa BN-type of BE-type, 
met hardhouten planken (of kunststof in geval van vochtige locaties)

Inrichting
Afvalbakken plaatsen op druk bezochte plekken waar de behoefte aan afvalbakken 
aanwezig is, zoals in de nabijheid van horeca, winkels (de afvalbronnen), aanleg-
plaatsen van boten, scholen, voederplaatsen, visplaatsen, speelplaatsen. Geen 
afvalbakken plaatsen in woonstraten.  

Afvalbakken worden geplaatst volgens de CROW-publicatie 209 ‘Afvalbakken in de 
openbare ruimte: Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud’. 

Uitvoering
Hondendispensers plaatsen in overleg met de gemeente Stichtse Vecht, type 
‘Doggypole’, RAL 6009 (Dennengroen) met logo 

Type Afvalbakken: Bammens Capitole (RAL 6009)

Inrichting
Plaatsing verkeerstekens op basis van een verkeersbesluit (geldt voor borden 
met de codes A t/m G).

Verkeersborden voldoen aan de eisen van Reglement voor verkeersregels en 
verkeerstekens (RVV 1990).

Verkeersborden zoveel mogelijk beperken en/ of clusteren.

Bewegwijzering

Straatnaamborden

Inrichting
Ontwerp bewegwijzering volgens de Richtlijn bewegwijzering 2014 (CROW-publi-
catie 322) en conform de eisen van de NBd (Nationale Bewegwijzeringsdienst).

Er mogen geen nieuwe borden of routes worden geplaatst. Bij wijzigingen in de 
bewegwijzering contact opnemen met de gemeente.

Routes, aantal en situering van bewegwijzering wordt door de gemeente bepaald.
Vormgeving laten aansluiten op bestaande toeristische bewegwijzering

Inrichting
Straatnaamborden dienen voor weggebruikers leesbaar geplaatst te zijn op 
ieder kruispunt of splitsing, komend vanuit iedere mogelijke richting. Bij kleine 
kruispunten of splitsingen de straatnaamborden bij voorkeur gebundeld en aan 
één mast of paal bevestigen. Bij grote kruisingen met middengeleiders kunnen 
meerdere palen nodig zijn.

Straatnamen worden door de gemeente voorgesteld en door burgemeester en 
wethouders vastgesteld via een straatnaambesluit
In principe bij iedere zijstraat een straatnaambord aanbrengen. De straatnaam-
borden zoveel mogelijk combineren met openbare verlichting, verkeersborden 
of ander meubilair

In binnenstedelijk gebied (bijv. erftoegangswegen met smalle trottoirs, geen voor-
tuinen of groenstroken) heeft bevestiging aan huismuren de voorkeur. Het voor-
nemen tot plaatsing op de gevel wordt met de betreffende bewoner afgestemd. 
In overige gebieden is combinatie met aanwezige masten gewenst.

De initiatiefnemer maakt een bebordingsplan voor de straatnaam- en verkeersbor-
den. Deze moeten volgens de geldende richtlijnen (BABW / RVV / CROW-publicatie 
‘Richtlijnen bebakening en markeringen’) geplaatst worden.
Verkeersborden zoveel mogelijk op lichtmasten, wegwijzermasten, verkeerslicht-
palen e.d. plaatsen. 

Plaatsing volgens Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (BABW).

Binnen de bebouwde kom onderkant bord minimaal 2,20 m boven straatpeil 
aanbrengen. De hoogte onderkant bord mag minder zijn indien geplaatst op een 
verkeerseiland of buiten de verharding. De hoogte van de onderkant van het 
bord D2 of D3 ten opzichte van de verharding bedraagt minimaal 0,90 m, mits 
geplaatst op (gele) zuil.

Uitvoering
Bij bevestiging aan gecoate/geverfde (OV/VRI) masten: gebruik inleg-isolatieband 
Verkeersborden uitvoeren in overeenstemming met norm NEN 3381.

Verkeersborden uitvoeren in aluminium, reflectieklasse III, voorzien van dubbel 
omgezette rand.

(Fles)palen waarop verkeersborden worden bevestigd dienen aan de volgende 
eisen te voldoen:
• Thermisch verzinkt volgens NEN ISO 1461, rond 76/48 mm.
• Met vast aangelaste ankers
• Bevestiging minimaal 500 mm diep in de grond

Rondom palen in verharding aanvullen en dicht aanstraten om onkruid groei te 
voorkomen

Palen getrokken stalen flespalen (dus niet gelast) met grondankers.
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De straatnaamborden worden op een hoogte onder kant bord ten opzichte van 
het maaiveld geplaatst waarbij:
- De minimale hoogte 2,20 m bedraagt
- De hoogte bij plaatsing langs een fietspad 2,50 m bedraagt.
- De hoogte bij plaatsing evenwijdig of haaks op de rijbaan 4,50 m bedraagt.

Hoogte van het straatnaambord bedraagt 150 mm.

Palen

Boombeschermers

Hekwerken

Inrichting
Het aantal verkeerspalen tot een minimum beperken; palen en paaltjes alleen 
toepassen als dat vanuit verkeersveiligheid noodzakelijk is.

Bij fietspaden is verlichting ter plaatse van uitneembare palen een vereiste, dat wil 
zeggen binnen een afstand van 15 meter tot de paal. Geen verlichting is nodig als 
de paal zelf voorzien is van knipperende verlichting en inleidende witte markering.

Op fietspaden worden palen voor en achter in de rijrichting ingeleid door witte 
markering. Dit kan in hetzelfde type verharding worden gedaan (witte klinkers in 
klinkerverharding, witte tegels in tegelverharding en bij asfalt witte thermoplast-
markering). [Richtlijn CROW fietsberaad Aanbevelingen fietsstraten binnen de 
bebouwde kom, maart 2019]

Uitvoering
Standaard betonpalen Verwo, type Woerden, antracietgrijs, hoog 730mm. 
Standaard kunststofpaal type ”Diamantkop”, recycling zwarte kunststof, 150 x 150 
x 1400 mm, met twee rood-witte reflecterende bandjes bovenop reflectieklasse 
klasse III. 
Andere palen in overleg met gemeente

Uitneembare palen, Pol X-last fietspadpaal, artikel nr. 155110541, RAL kleur Sig-
naalrood 3020 met driehoekssleutel in combinatie met X-Last® grondpot 150 mm 
Ø - D-slot - in betonpoer artikel nr. 155110292.

Vaste palen naast het fietspad of in verkeerssituaties, Pol X-Last® Fietspadpaal 
vast in betonpoer, artikel nr. 155114541.

Inrichting
Boombescherming beperkt toepassen: thermisch verzinkt stalen buis, gepoeder-
coat in kleur (afgestemd op het overige straatmeubilair). 

Alleen op plekken waar bomen kunnen beschadigen door het parkeren van 
auto’s of fietsen worden boombeschermers geplaatst zoals een boombeugel of 
boomkorf. Standaard wordt een boombeugel toegepast. Daar waar dat voor de 
ruimtelijke (historische) kwaliteit gewenst is en waar vaak fietsen tegen bomen 
worden gestald worden boomkorven geplaatst. Plaatsing dient terughoudend te 
worden toegepast. Plaatsing van beide modellen op korte afstand en door elkaar 
moet worden voorkomen.

Inrichting
Hekwerken worden bij voorkeur niet geplaatst. Bij het plaatsen van een hek moet 
de noodzaak worden aangegeven. 

De keuze van het soort hekwerk (gaas-, staalmat-, buis- of spijlenhekwerk) moet 
zijn afgestemd op de toepassing. Het gebruik van puntdraad is niet toegestaan. 
Soort en kleur in overleg met de gemeente Stichtse Vecht.

Plantsoenhekken toepassen in gebieden waar voetgangers en fietsers door plant-
soen lopen of fietsen omdat dit hiertoe uitnodigt. Plaatsing alleen na overleg met 
de gemeente Stichtse Vecht. 

Fietsparkeren

Plantenbakken

Aanmeerpalen

Belijning en 
markering

Putkasten/
Marktkasten

Walstroomkasten

Uitvoering
Hekwerken in parken hebben ofwel een monumentale en klasieke uitstraling of 
een natuurlijke uitstraling.

Hekwerk speelplekken uitvoering in overleg met de gemeente Stichtse Vecht.

Inrichting
Fietsrekken zodanig plaatsen dat voldoende loopruimte overblijft en zodanig dat 
de fiets zonder problemen in en uit het rek gehaald kan worden. Locatie in overleg 
met de gemeente Stichtse Vecht.

Hart-op-hartafstand van de fietsparkeerplekken is bij voorkeur 400 mm.

Uitvoering
Fietsrekken moeten voldoen aan landelijk keurmerk ‘Fietsparkeur’.

Erdi rijwielbijzethek met anti-duikelstang of fietsklemmen of Velopa, type Tulip 
(kleur in overleg met de gemeente Stichtse Vecht)

Geen plantenbakken in de openbare ruimte plaatsen.

Liefst geïntegreerd in constructie, anders hardhouten palen 200x200 mm.

Inrichting
Voor aanbrengen geleidelijnen gehandicapten, zie ‘Wegen’. 

Uitvoering
Geleidelijnen van geleidelijntegels, kleur wit, 1 tegel breed, waarschuwingsmarkering 
noppentegels wit (bij oversteekplaatsen met zebra’s (wit) kan om het verschil aan 
te duiden een gele kleur worden toegepast, met tenminste 30% contrastwaarde 
met aansluitende bestrating.

Voor markering brandkraan, zie ‘Kabels en leidingen’.

Inrichting en uitvoering in overleg met de gemeente Stichtse Vecht (op afstand 
bedienbaar).

Dienen te voldoen aan geldende NEN-normen

Uitvoering
Worden beschouwd als ‘specials’ (kleur RAL 6009).

Voor markering brandkraan, zie ‘Kabels en leidingen’.

Inrichting en uitvoering in overleg met de gemeente Stichtse Vecht (op afstand 
bedienbaar).

Dienen te voldoen aan geldende NEN-normen

Dienen te worden aangesloten op het platform AanUit.net

Uitvoering
Worden beschouwd als ‘specials’ (kleur RAL 6009).
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Pollers Uitvoering
Moet kunnen communiceren in MOOV.

Uitvoering in aluminiumkleur.

Bolders/ aanmeerpaal Inrichting
Bolders integraal in kadeconstructie. Indien geen kadeconstructie aanwezig dan 
hardhouten aanmeerpalen toepassen (200x200mm).

Uitvoering
In overleg met de gemeente Stichtse Vecht plaatsen (duurzaam).

3.7 Spelen

Inrichting
Speelplekken en te plaatsen speeltoestellen incl. ondergrond dienen naast wet-
telijke bepalingen (zoals de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) 
te voldoen aan de NEN (-EN 1176 en -EN 1177).

Speelplekken en te plaatsen speeltoestellen dienen ingericht en aangelegd te 
worden conform de meest recente versie van het ‘Beleidskader Buiten spelen, 
Natuurlijk!  – Beleidskader speelruimte en voorzieningen’.

Speelplekken dienen toegankelijk te zijn voor onderhoud (bijvoorbeeld met maai-
machines). 

Bij de inrichting en uitvoering van speelplekken dient de meest recente versie van 
‘Bewegen, ontmoeten, spelen en sporten: Speelruimte analyse en kwaliteitskaarten’ 
te worden gehanteerd. Dit is een uitwerking van het beleidskader speelruimte en 
voorzieningen in kwaliteitskaarten en staalkaarten.

De inrichting van de speelplekken dient aan te sluiten op de vraag uit de omgeving. 
Voor de uiteindelijke inrichting is de speelwaarde afhankelijk van de leeftijdsop-
bouw van de toekomstige jeugd. 

Uit dat oogpunt en om de betrokkenheid voor de eigen voorziening te bevorde-
ren, is het gewenst om de definitieve inrichting zoveel mogelijk in overleg met de 
bewoners en de jeugd te bepalen. 

Bij het betrekken van bewoners en de jeugd zijn de principes uit de Participatie-
leidraad Stichtse Vecht leidend. 

Bij de planning en inrichting van de voorzieningen moet rekening worden gehou-
den met bereikbaarheid, toegankelijkheid, barrières, veiligheid, betrokkenheid, 
verscheidenheid en samenhang met de omgeving.

Op iedere speelplek dient minimaal 1 bank met een prullenbak aanwezig te zijn, 
via de verharding bereikbaar.

Het ontwerp van speelplekken loopt gelijk op met het ontwerp van de omgeving. 
Als bewoners bekend zijn dan worden zij betrokken bij het ontwerp.

De inrichting van de speelplek en de gebruikte toestellen moet binnen de beleids-
kaders onderhoudsvriendelijk en -arm zijn. Er dient beheerbewust ontworpen te 
worden. De exploitatiekosten zijn leidend.

Zorg voor een inrichting met zowel zon- als schaduwplekken.

Met de plaatsing van speelelementen dient rekening te worden gehouden met 
de invloeden van het weer (bijvoorbeeld de glijbaan van de zon af plaatsen, geen 
hout in een vochtige omgeving).

Bij speeltoestellen tot 1,5 meter hoogte dient waar mogelijk als valondergrond 
gras te worden toegepast.

Bij speeltoestellen van 1,5 meter of hoger dient als valondergrond bij voorkeur 
Frans boomschors te worden toegepast. 

Bij slijtagegevoelige plekken (bijvoorbeeld onder schommels) dienen rubber door-
groeitegels te worden toegepast.

Algemeen
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De minimale levensduur voor een speelterrein is 15 jaar.

Het speelterrein bij voorkeur een circulaire inrichting geven. Hierbij kan gedacht 
worden aan de waarden ‘refuse’, ‘rethink’ en ‘reduce’.

Uitvoering
Speeltoestellen die volgens de reikwijdte onder het WAS vallen, moeten voorzien 
zijn van een goedkeuringscertificaat en geleverd worden met alle voorgeschreven 
documentatie.

Voorkom donkere kleuren toe te passen die heet worden in de zon. Grote metalen 
oppervlaktes en glijgoten die heet kunnen worden dienen niet in direct zonlicht 
toegepast te worden.

Geen bomen plaatsen van soorten die plaagsoorten huisvesten (bijvoorbeeld 
eikenprocessierups en spinselmot)

Levensduur van toestellen mogen niet beïnvloed worden door bomen (bijvoor-
beeld honingdauw in eiken- en lindebomen).

3.8 Kabels & Leidingen 

Inrichting en uitvoering dient te voldoen aan de eisen uit de meest recente versie 
van het ‘Handboek kabels en leidingen’. Het standaard kabels & leidingen dwars-
profiel van de gemeente Stichtse Vecht is daar ook in opgenomen.

Bluswatervoorzieningen dienen aan tw worden gelegd in overleg met brandweer 
en Vitens.
 
Binnen de gemeente Stichtse Vecht is het drinkwaterbedrijf Vitens verantwoordelijk 
voor de technische staat van de brandkranen aangesloten op het waterleiding-
net met bijbehorende spindels en putdeksels (afgekocht in modelovereenkomst 
brandkranen met Vitens). Hier betaalt de gemeente Stichtse Vecht jaarlijks een 
bedrag voor.

De gemeente Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor de technische staat, veilig-
heid en bereikbaarheid van de geboorde brandputten in het openbaar gebied.

De onderlinge afstand tussen de brandkranen is maximaal 80 m. De maximale 
afstand van een woning tot een brandkraan is 40 m. Een tekening met de exacte 
locaties van de brandkranen dient via de gemeentelijk projectleider/-manager ter 
goedkeuring te worden voorgelegd aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 

Algemeen

Brandkranen/
bluswater

Elektrakasten Elektrakasten dienen terughoudend te worden geplaatst en zo veel mogelijk inpan-
dig gerealiseerd. Als dit niet mogelijk is wordt een locatie afgestemd waar de kast 
zo min mogelijk opvalt in het straatbeeld. De elektrakasten worden uitgevoerd in 
de standaardkleur voor objecten in de openbare ruimte. Het is ook mogelijk om 
elektrakasten aan te dragen die ingepast zijn in andere objecten of kunstwerken. 
De (her)plaatsing, het uiterlijk en de locatie van een elektrakast transformatorkast 
wordt altijd getoetst door de gemeente: De volgende drietrap wordt gevolgd:
• Inpandig (in eerste instantie de kasten inpandig);
• Onopvallende plaats (wanneer bewezen is dat een inpandige plaatsing niet 

mogelijk is wordt in tweede instantie de kast zo verdekt mogelijk opgesteld 
zodat zo min mogelijk verstoring van het straatbeeld optreedt);

• Onopvallend object (op minder geschikte plekken in het straatbeeld wordt de 
kast zo aangekleed zodat deze niet stoort op de plek).
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3.9 Wegen 

Voor de maatvoering van wegen binnen de bebouwde kom is de meest recente 
versie van de CROW-publicatie ‘ASVV’ van toepassing met uitzondering van de in 
deze LIOR opgenomen maatwerkeisen.

Voor de maatvoering van wegen buiten de bebouwde kom is de meest recente 
versie van de CROW-publicatie ‘Handboek wegontwerp’ van toepassing met uit-
zondering van de in deze LIOR opgenomen maatwerkeisen.

Voor de inrichting en uitvoering van drempels, plateaus en uitritten is de meest 
recente versie van de CROW-publicatie ‘Richtlijn drempels, plateaus en uitritten’ 
van toepassing met uitzondering van de in deze LIOR opgenomen maatwerkeisen.

Voorzieningen voor toegankelijkheid dienen te worden aangebracht conform 
de meest recente versie van de CROW-publicaties ‘Richtlijn Toegankelijkheid’ en 
‘Seniorenproof wegontwerp’.  

Voorzieningen voor toegankelijkheid dienen te worden aangebracht conform de 
meest recente versie van de ‘Integrale Toegankelijkheid standaard’ (Itstandaard) 
en ‘Routegeleiding 2021 - Ontwerprichtlijnen voor het ontwerpen van gids- en 
geleidelijnen in het openbaar domein, gebouwen, openbaar vervoer, OV-knoop-
punten en haltes.’

Inrichting
• In de gemeente Stichtse Vecht is er in het algemeen sprake van zanderige klei. 

Westelijk van de A2 is er in het algemeen sprake van een veenondergrond. 
De ondergrond is bepalend voor de toe te passen verhardingsconstructie.

• Bij het opstellen van het verhardingsadvies moet aan de gemeentelijke eisen 
worden voldaan qua zettingen, terminologie etc. Zie ook eisen t.a.v. zettingen 
bij Bouwrijpmaken.

• Het verhardingsadvies kan leiden tot het toepassen van een andere funde-
ringsopbouw dan de standaard funderingsopbouw om zo te komen tot de 
benodigde draagkracht. Mogelijk moet in sommige gevallen gebruik gemaakt 
worden van lichte of zeer lichte ophoogmaterialen.

• In de gemeente Stichtse Vecht is de standaard funderingsopbouw van toe-
passing bij een draagkrachtige zanderige kleiondergrond. Er wordt hierbij 
uitgegaan van de cunetmethode zonder bemaling met wegendoek.

• Funderingsbreedte onder gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen:
• Het zandbed aan weerszijde 0,50 m breder dan het toekomstige steen-

mengselpakket.
• Het steenmengselpakket aan weerszijde 0,40 m tot 0,50 m breder dan 

toekomstige wegbreedte.
• Funderingsbreedte onder fiets- en voetpaden:
• Het zandbed aan weerszijde 0,40 m breder dan de toekomstige padbreedte.
• Het steenmengselpakket aan weerszijde 0,20 m tot 0,30 m breder dan 

toekomstige padbreedte.

Uitvoering
Materiaal
• Gebiedsontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen worden in principe uitge-

voerd in asfalt. Factoren zoals verkeersbelasting, geluidsreductie, hergebruik 
enzovoorts zijn van invloed op de asfaltconstructies, een en ander volgens de 
Standaard RAW bepalingen van CROW.

• Langs 30 km/uur straten dienen trottoirbanden 130/150x250 mm en langs 
50 km/uur straten 180/200 x 250 mm te worden toegepast in de kleur grijs.  

Algemeen

• De te kiezen materialen dienen zoveel mogelijk gelijk te zijn aan eerder ge-
bruikte materialen in de gemeente Stichtse Vecht i.v.m. inboet, opslag en 
herstelwerkzaamheden. De materialen voor de inrichting dienen in overleg 
met de gemeente Stichtse Vecht plaats te vinden.

• Verhardingsmaterialen dienen maatvast en gelijkmatig van kleur zijn.
• Voor verharding dient ieder materiaalsoort op zichzelf van slechts één fabri-

kant te worden betrokken.
• Verhardingsmateriaal dient goed te reinigen zijn, courant en vlot leverbaar.
• Slijtlagen (elementen, coatings) dienen een minimale garantie te hebben van 

15 jaar.
• Bij brede rijbaanscheiding kan in overleg met gemeente Stichtse Vecht in plaats 

van gesloten verharding waterpasserende of waterdoorlatende verharding 
worden toegepast.

• Alternatieve grondstoffen kunnen aan de gemeente Stichtse Vecht ter goed-
keuring worden voorgelegd, als wordt aangetoond met TCO-berekeningen 
dat het voldoet aan eisen van levensduur, kwaliteit etc. 

• Bij de materiaalkeuze dient rekening gehouden te worden met de rolweer-
stand van verhardingsmateriaal in relatie tot de emissies van voertuigen die 
gerelateerd zijn aan het brandstof gebruik zoals CO2, fijnstof en Nox.

• Bij de materiaalkeuze dient rekening gehouden te worden met de geluidsbe-
lasting van verhardingsmateriaal in relatie tot omgevingshinder (zie bijv. het 
‘Actieplan omgevingslawaai 2018-2023’ van oktober 2018))

• Bij de materiaalkeuze dient rekening gehouden te worden met de mate waarin 
het materiaal positief bijdraagt aan duurzame gladheidsbestrijding.

Uitvoering
Situering
Materiaal
• Betonstraatstenen dienen te worden toegepast met een deklaag van natuur-

lijke kleurvaste materialen (m.u.v antraciet, zwart en grijs), met bijpassende 
bisschopsmutsen, dikte 80 mm. Bij voorkeur gebruik van gerecycled beton 
als grindvervanger.

• Open (elementen)verharding dient te worden ingeveegd met brekerzand.
• Trottoir- en opsluitbanden dienen te worden toegepast met doorlopend hol 

en dol of visbek, in gladde betonuitvoering.
• In de bochten dienen passende bochtbanden en bij hoekoplossingen in- en 

uitwendige hoekstukken te worden toegepast. 
• In bochten dienen 3 strekken betonstraatsteen keiformaat kleur grijs aan te 

worden gebracht achter de trottoirband.
• Bij aansluiting van banden op kolken dient geen hol of dol aanwezig te zijn; 

de banden dienen pas te worden gemaakt. 

Inrichting
• Voor de maatvoering van rijbanen is de meest recente versie van de CROW-pu-

blicatie ASVV van toepassing. 
• Rijbanen in open verharding en plaatsen die zwaar worden belast, zoals 

overrijdbare trottoirs, dienen te zijn voorzien van een fundering. Ongebon-
den fundering in het geval van straatwerk en een gebonden fundering in het 
geval van asfalt. 

Uitvoering
Materiaal
Als halfverharding dient Gravier d’ or of gelijkwaardig, gradatie 0-5, te worden 
toegepast.

Elementenverharding

Elementenverharding

Halfverharding
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Uitvoering
Situering
• Trottoirbanden dienen in specie gesteld te worden op de fundering. Indien 

er een groenstrook aanwezig is dient een betonrug te worden aangebracht. 
• Voor de ontwatering dient een goot van goottegels in specie te worden aan-

gebracht.
• Waar grenzend aan groen, dient absolute insluiting van wegoppervlakten door 

banden te worden voorkomen. Het groen dient lager te worden gelegd, zodat 
het groen regenwater kan ontvangen. Als er vanuit verkeersoogpunt toch 
banden nodig zijn tussen wegoppervlak en groen, dan dienen deze banden 
toegepast te worden met verlagingen of onderbrekingen waardoor regenwater 
kan afstromen naar het groen. 

Materiaal
• Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen dienen te worden uitgevoerd in 

asfalt. 
• Erftoegangswegen en aansluitende verharding dient te worden uitgevoerd 

in betonstraatsteen keiformaat, in de kleur grijs, heidepaars of antraciet in 
keperverband.

• Rijbanen in open verharding en plaatsen die zwaar worden belast, zoals 
overrijdbare trottoirs, dienen te zijn voorzien van een fundering, bestaande 
uit een laag menggranulaat met een dikte van 250 mm. Op de fundering dient 
50 mm straatzand aangebracht te worden.

• De minimale constructiedikte van asfaltverhardingen voor wegen is 190 mm, 
voor zwaarbelaste wegen op bijvoorbeeld industrieterreinen 220 mm. Een 
afwijking hiervan op basis van verhardingsadvies dient plaats te vinden in 
overleg met gemeente Stichtse Vecht.

• Onder asfalt dient een wegfundering van hydraulisch menggranulaat van 250 
mm dik te worden toegepast.

• Zeer open asfaltbeton, enkel- of dubbellaags, mag niet worden toegepast.
• Bij gebiedsontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen dienen te worden 

uitgevoerd in:
• Onderlaag: AC 22 base OL-B, laagdikte 50 – 80 mm.
• Tussenlaag: AC 16 bind TL-B, laagdikte 40 – 50 mm
• Bij gebruik als tijdelijke deklaag type TLZ-B toepassen.
• Deklaag: AC 11 surf DL-B, laagdikte 30 mm

• Zwaar belaste wegen uitvoeren in deklagen van SMA . Deze worden toegepast 
in situaties met hoge verkeersbelastingen (voornamelijk gebiedsontsluitings-
wegen met hoge verkeersintensiteit). 

• Bij kruispunten met verkeerslichten en bij rotondes dient gemodificeerd bi-
tumen toegepast te worden in de deklaag. In principe over een lengte van ca. 
40 m voor de stopstreep en ca. 10 m na de kruising/aansluiting aanbrengen.

• De kleeflaag dient te worden uitgevoerd in: kationisch type O: 0,30 kg/m2 op 
schone oppervlakken, 0,40 kg/m2 op bereden/vuile/ruwe oppervlakken.

• Voor beter zicht van het wegdek bij duisternis (lichtreflectie) en voor een 
goede aanvangsstroefheid bij asfaltwegen welke sneller worden bereden dan 
50 km/h, dient na de eerste walsgang de deklaag afgestrooid te worden met 
steenslag (split) 2/6 in een hoeveelheid van tenminste 2 kg/m2.

• In zettingsgevoelige gebieden kan Warm Bereid Koud Asfalt (WBKA) toegepast 
worden. Dit type asfalt gedraagt zich flexibel, waardoor er minder scheurvor-
ming optreedt.

Inrichting
• Bij gemengd verkeer dient onderzocht te worden of er een fietsstraat kan 

worden toegepast.
• Conflictsituaties met voetgangers dienen voorkomen te worden.
• De breedte van fietspaden dient te voldoen aan en te worden gebaseerd op 

de verkeersintensiteit en het aandeel brom-/snorfietsers conform de meest 
recente versie van de CROW-publicatie ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’. 

Fietspad en  
fietsstraat

• Voor het ontwerp dienen de meest recente versies van de CROW Fietsberaadno-
tities ‘Aanbevelingen fietsstraten binnen de kom’ en ‘Aanbevelingen toepassing 
en vormgeving fietsstraten buiten de bebouwde kom’ te worden toegepast. 

Uitvoering
Materiaal
• Fietspaden en fietsstraten dienen in rood asfalt te worden uitgevoerd door 

toepassing van steenslag Tillred. 
• Indien er geen fietspad of fietsstraat mogelijk is, dient er een hoge kwaliteit 

elementenverharding te worden toegepast. 
• Er dient geen blanke bitumen als bindmiddel te worden toegepast.
• Er dient geen PR (partieel recycling) in de deklaag te worden toegepast. 
• Fietspaden en fietsstroken dienen te worden aangelegd in asfalt met een  

rode deklaag AC 8 surf DL-A 30 mm en onderlaag (2 lagen: AC 22 base OL-A) 
van 70 mm dik.

• Indien er geen verkeerskundige bezwaren zijn dient bij fietsstroken waarbij de 
rijbaan van asfalt is en bij fietspaden een zwarte deklaag te worden aangebracht. 

• Onder asfalt dient een wegfundering van hydraulisch menggranulaat van 250 
mm dik te worden toegepast.

• Wanneer een fietspad niet in asfalt kan worden aangelegd dienen rode tegels 
(300x300x80mm) op fundering te worden toegepast, in halfsteens verband 
met doorgaande voeg haaks op de rijrichting. 

• Er dienen opsluitbanden van 100 x 200 mm (type gazonband of rijwielpadband) 
te worden toegepast tussen fietspad en voetpad.

• Er dient een witte astegel met een h.o.h. afstand van 3,00 m te worden toe-
gepast.  

• In bochten dienen betonstraatsteen dikformaat, rood te worden toegepast.

Inrichting
• De dwarshelling is niet steiler dan 1:50 en de niveausprong in verharding is 

niet meer dan 20 mm.

Uitvoering
• Betontegels toepassen met vellingkanten en kleur grijs voor voetpaden, 300 

x 300 x 45 mm (bij inritten 80 mm dik). Halfsteens haaks op de looprichting.
• Parkpaden en jaagpaden dienen uitgevoerd te worden in half verharding.
• Ter plaatse van ondergrondse afvalcontainers dienen in het voetpad dubbel-

klinkers grijs te worden aangebracht met fundering. 

Inrichting
• Haaksparkeervakken dienen alleen te worden toegepast bij erftoegangswegen 

(30 km/h-zones) en niet bij fietsstraten. 
• Een profielvrije ruimte (0,6 m) tussen de haaksparkeervakken en de rijweg 

heeft de voorkeur. 
• Vrij liggende parkeerkoffers dienen lager gelegd te worden dan het straatni-

veau in de wijk. 
• Laad- en loshavens dienen te worden ingericht als een langsparkeervak met 

bord E7 op een buispaal. 
• Laad- en loshavens dienen te zijn voorzien van een fundering.

Uitvoering
Materiaal
• Parkeervakken dienen te worden uitgevoerd in betonstraatsteen keiformaat, 

in de kleur antraciet, in elleboogverband.
• Tussen de parkeervakken dienen witte betonstraatstenen te worden toege-

past, om en om. 
• Bij parkeervak zonder verharding erachter dient een opsluitband 130/150-250 

mm te worden toegepast. 

Voetpad

Parkeren
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• De ‘Blauwe zone’ dient te worden uitgevoerd op een duurzame wijze als het 
gaat om het materiaalgebruik. Indien asfalt: uitvoering in thermoplast, indien 
elementen: uitvoering in kleurechte blauwe betonstraatstenen.

• Bij langsparkeren dient een stootband van 200 x 200 x 900 mm, 1 x rond met 
rechte voet, glad grijs te worden toegepast.

• Indien langsparkeervak grenst aan een groenvak dan dient een trottoirband 
38/40*25 toegepast te worden met bijbehorende hoekstukken in plaats van 
een uitstapttegel.

• Bij haaks parkeren dient waar nodig een stootband van 200 x 200 x 900 mm, 
glad grijs te worden toegepast.

Laad- en loshavens dienen bij elementenverharding met een kruis van witte be-
tonstraatstenen te worden ingestraat, op asfaltverharding dient een wit kruis van 
thermoplastisch materiaal te worden geplaatst.

Inrichting
• Voor de inrichting en uitvoering van drempels, plateaus en uitritten is de 

meest recente versie van de CROW-publicatie ‘Richtlijn drempels, plateaus 
en uitritten’ van toepassing.

Uitvoering
Materiaal
• Drempels en verhoogde kruisingsvlakken dienen te zijn uitgevoerd in dezelfde 

soort elementenverharding als de rijbaan. 
• Middengeleiders dienen te worden uitgevoerd in asfalt.
• Op middengeleiders dient geen beplanting te worden toegepast, tenzij dit 

goed is afgestemd met verkeer. 
• Indien van toepassing en afhankelijk van situatie mollengangen in waal/dik/

kei-formaat toepassen in langslagen.

Achter de bochtbanden dienen 3 strekken betonstraatstenen keiformaat kleur 
grijs aangebracht te worden.

Inrichting
• Voor de inrichting en uitvoering van drempels, plateaus en uitritten is de 

meest recente versie van de CROW-publicatie ‘Richtlijn drempels, plateaus 
en uitritten’ van toepassing.

• Uitriten bij een woning standaard niet breder dan 5 meter.
• Bedrijfsuitritten niet breder dan 12 meter.
• Algemeen: uitritblokken en klinkers (bedrijfsuitrit bedrijventerrein witte streep) 
• Het hoogteverschil kan in overleg met gemeente Stichtse Vecht afwijken af-

hankelijk van de situatie en het gebruik.
• Bij particuliere uitwegen dient een inritband te worden toegepast. 

Maatvoering
Een bedrijfsuitweg is herkenbaar als uitweg en is niet breder dan 12,00 m.

Uitvoering
Materiaal
• Bij particuliere uitwegen dienen inritbanden 140/200 x 500 x 500 mm toege-

past te worden. 
• Bij zijstraten en parkeerterreinen die als uitweg uitgevoerd worden dienen 

inritbanden 140/200 x 800 x 500 mm toegepast te worden met een hoogte-
verschil van maximaal 80 mm. 

• Bij zijstraten en parkeerterreinen die als uitweg uitgevoerd worden dienen 
betonstraatstenen met een deklaag van natuurlijke kleurvaste materialen, 
keiformaat, in kleur grijs, in elleboogverband toegepast te worden.

Drempels

Inrit

• Uitwegen van bedrijven zonder zwaar verkeer dienen uitgevoerd te worden 
als particuliere uitweg. Bij overige bedrijfsuitwegen is uitvoering afhankelijk 
van de locatie en het soort bedrijf. Dit dient in overleg met gemeente Stichtse 
Vecht te worden bepaald

Bedrijfsuitwegen dienen te zijn voorzien van een fundering van menggranulaat.

Gemeente Stichtse Vecht heeft een contract met een leverancier voor het leveren, 
plaatsen, beheren van abri’s.

Inrichting
• Er dient een vertrektijdenbord bij de in-/uitstapplaats te worden geplaatst. 

Uitvoering
• Conform CROW-Richtlijn ‘Handboek halteren’ dient ter plaatse van het halteren 

de verhardingsconstructie in overleg te worden vastgesteld.

Inrichting
• Voor de bestaande openbare ruimte dienen mogelijkheden geboden te worden 

om tijdelijk water te bergen in de openbare ruimte voor maximaal 200 mm 
op rijbanen en maximaal 100 mm voor de woning. 

• Voor de nieuwe openbare ruimte (nieuwe aanleg) dienen mogelijkheden 
geboden te worden om tijdelijk water te bergen in de openbare ruimte voor 
maximaal 200 mm op rijbanen en 0 mm voor de woning. 

• Voor woonstraten dienen holle wegen met een apart trottoir te worden toe-
gepast. Alleen gebiedsontsluitingswegen liggen tonrond. 

• Een holle weg dient te worden uitgevoerd met een molgoot van 7 strekken 
dikformaat in de as van de weg. Er dient geen trapgoot te worden toegepast.

• Bij drempels en plateaus dient gezorgd te worden voor een doorgaande 
afvoer / goot. 

• Drempels dienen in een hol profiel meegestraat te worden. 
• Voor de afvoer van water bieden punaises betere mogelijkheden dan drempels 

(punaise = cirkelvormige ophoging in het wegdek).
• Waar mogelijk dient verharding op één oor af te wateren richting oppervlak-

tewater of bermen/grasvelden. Hiervoor dient per situatie afstemming plaats 
te vinden met de gemeente Stichtse Vecht i.v.m. gladheidsbestrijding (geen 
zout in het vak). Bij grote te verwachten hoeveelheden water moet het groen 
daarop zijn aangepast. 

• Afwatering dient niet plaats te vinden naar privéterrein.
• Bij voorkeur worden trottoirkolken toegepast.
• Kolken dienen aangesloten te zijn op het hemelwaterriool of op oppervlak-

tewater. 
• De afstand tussen de kolken langs open verharding dient maximaal 20 meter 

te zijn. Langs asfaltverharding maximaal 18 met er en in de molgoot maximaal 
15 meter. 

• Er dient minimaal 1 kolk per 100m2 verharding te worden aangebracht. 

Maatvoering
Een bedrijfsuitweg is herkenbaar als uitweg en is niet breder dan 12,00 m.

Uitvoering
Materiaal
• Kolken dienen van beton te zijn (niet van PVC). 
• De molgoot in het midden van weg de weg dient uitgevoerd te zijn in beton-

straatsteen dikformaat, in de kleur van de rijbaan.
• Een trottoirkolk dient te bestaan uit een combinatie van beton en gietijzer, 

klasse B-125 kN, passend in trottoirband 180/200 of geleideband 50/200, 
voorzien van een inlaatrooster met 3 openingen. 

Bushaltes

Afwatering
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• Een straatkolk dient te bestaan uit een combinatie van beton en gietijzer, 
klasse B-125 kN. 

• Een molgootkolk dient te bestaan uit een combinatie van beton en gietijzer, 
klasse B-125 kN, afmetingen 450/350/900 mm, holling van het rooster: 20 mm, 
passend in een goot van 5 strek betonstraatsteen dikformaat. 

71LIOR - Stichtse Vecht
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Voor restafval, GFT, papier, glas, textiel, en klein chemisch afval worden actieve 
inzamelmiddelen aangewend in de vorm van mini(-containers) of inzamelrondes. 
Voor wit- en bruingoed, hout, puin, grond, metaal, asbest, dakbedekking, bouw- en 
sloopafval, autobanden zijn op de afvalstoffendepots in Stichtse Vecht mogelijkhe-
den deze gescheiden aan te leveren, evenals voor de eerdergenoemde stromen. 

De volgende procedure is van toepassing: “Bijlage 3 Vastgestelde Procedure loca-
tieaanwijzing” (versie 28 maart 2018)”.

Het huishoudelijke afval dat niet gescheiden wordt ingezameld, wordt restafval 
genoemd. De doelstelling is dat het restafval maximaal 25% beslaat van het totaal 
huishoudelijk afval. 

Inrichting
Verzamelcontainers, glasbakken, papierbakken en textielbakken dienen in het 
zicht worden opgesteld en mogen loop- en fietsroutes niet blokkeren. 

De verkeersveiligheid dient niet negatief te worden beïnvloed en verkeerssituaties 
moeten overzichtelijk blijven. 

Verzamelcontainers, glasbakken, papierbakken en textielbakken moeten goed 
bereikbaar zijn voor publiek en inzamelvoertuigen.

Bij niet-doorgaande wegen dienen container opstelplekken gerealiseerd te worden 
aan de dichtstbijzijnde doorgaande weg.
Het plan voor de opslag en het aanbieden van huishoudelijk afval dient ter goed-
keuring te worden voorgelegd aan de gemeente.

Inrichting
Per laagbouwwoning dient ruimte te worden gereserveerd voor het plaatsen van 
drie minicontainers.

Deze minicontainers dienen vanaf de openbare weg niet zichtbaar te zijn. 

Ten behoeve van het geconcentreerd aanbieden van de minicontainers dient er 
op de openbare weg, bijvoorbeeld ter plaatse van de aansluitende achterpaden, 
ruimte te worden gecreëerd voor het plaatsen van voldoende minicontainers.

Bij afwezigheid van achterpaden, of wanneer bergingen aan de wegzijde zijn ge-
situeerd, moet er ruimte worden gereserveerd voor het aanbieden van de mini-
containers in groepen van minimaal vier. Deze locatie moet worden aangegeven 
met een symbooltegel.

De afstand van de woning tot de aanbiedplaats mag maximaal 250m bedragen.

De openbare ruimte dient zodanig te worden ontworpen dat huisvuilauto’s niet 
achteruit hoeven te rijden. Dit houdt bijvoorbeeld in geen aanbiedplaatsen voor 
minicontainers aan doodlopende wegen zonder keerlus.

Uitvoering
De gemeente plaatst verzamelcontainers en zet de minicontainers uit als de nieuwe 
woning in gebruik wordt genomen.

Algemeen

Bebouwde kom 
laagbouw

3.10 Afvalinzameling Inrichting
Bij hoogbouw of gestapelde bouw dient ruimte te worden gereserveerd op eigen 
grond voor het plaatsen van verzamelcontainers voor restafval. Indien dit aantoon-
baar niet mogelijk is dient ruimte te worden gereserveerd in de openbare ruimte. 

De gemeente kiest ervoor de gescheiden inzameling van GFT bij hoogbouw of 
gestapelde bouw niet toe te passen. De slechte ervaringen met vervuilde GFT 
zijn hiervoor de reden. Indien bewoners aangeven GFT te willen scheiden én de 
verzamelcontainer kan worden geplaatst op eigen terrein zal de gemeente mee-
werken door plaatsing van een GFT container.

De vuistregel voor restafval is, dat voor circa 65 huishoudens een verzamelcon-
tainer geplaatst wordt. 

De verzamelcontainers dienen goed bereikbaar te zijn voor de huisvuilinzame-
lingsdienst.

Inrichting
De gemeente beschikt over een uitgestrekt buitengebied dat doorsneden wordt 
met water (plassen, de Vecht, het A’dam Rijnkanaal en vele sloten), snelwegen en 
spoorlijnen. Vaak is er sprake van smalle wegen waardoor de inzamelvoertuigen 
(kraakperswagens) niet altijd de betreffende percelen kunnen bereiken. Maatwerk 
in overleg met de gemeente is hier regel. 

Inrichting
De plaatsingscriteria voor ondergrondse containers uit het ‘Uitvoeringsbesluit Afval-
stoffenverordening 2017 Gemeente Stichtse Vecht’ dienen te worden gehanteerd.
Bij het plaatsen van ondergrondse containers dient rekening te worden gehouden 
met de ondergrondse infrastructuur. 

Bij het plaatsen van ondergrondse containers dient rekening te worden gehouden 
met raakvlakken andere disciplines, zoals wegen, groen, bomen, verkeer, kabels 
en leidingen. 

Uitvoering
Ondergrondse restafvalcontainers
Containers dienen geleverd te worden door de firma Bammens uit Maarssen volgens 
specificatie: Overeenkomst Ondergrondse Containers, Stichtse Vecht 9-4-2015.

De betonput dient een inhoud te hebben van 5m3, van het type G4 en uit 1 ge-
deelte te bestaan.

Veiligheidsvloer dient Type consol 1670 te zijn.

De ondergrondse collector dient 5m3 ten behoeve van restafval te zijn. Met het 
opnamesysteem Kinshofer met extra schotel. Afgewerkt met opliggende 4/6 ge-
boute dekselplaat met kruis en voorzien van afwatering.

De inwerpzuil dient voor de gebieden Vreeland, Loenen, Breukelen en Kockengen 
te zijn: Type Belfast vzv dubbelschalige RVS trommel van 80l, en screen “Rest” Kleur 
Dennengroen 083840 hamerslag.

De inwerpzuil dient voor het gebied Maarssen te zijn: Type Evolution vzv dub-
belschalige RVS trommel van 80l, en screen “Rest” Kleur Dennengroen 083840 
hamerslag.
Het toegangssysteem dient te zijn voorzien van elektronisch toegangsverschaffing 
type Binz Basic (Bammens).

Bebouwde kom 
hoogbouw of 
gestapelde bouw

Buitengebied

Buitengebied
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Per wooneenheid levert de gemeente 1 toegangspas via Bammens.

Per circa 65 woningen dient er 1 ondergrondse container voor restafval geplaatst 
te worden. 

De plaatsing dient te gebeuren op openbaar terrein, goed bereikbaar voor het 
ledigingvoertuig. 

In de directe omgeving van de ondergrondse container mogen zich geen obstakels 
(bomen, lantaarnpaal etc.) bevinden.
Na oplevering gaat de ondergrondse container over in eigendom en beheer van 
de gemeente.

De gemeente heeft een contract met AVU (Afval Verwijdering Utrecht) voor gla-
sinzameling door middel van glasbakken, voorzien van kleurscheiding. En voor 
huur en lediging van papierbakken. De gemeente heeft een contract met CORO 
voor voor huur en lediging van textielbakken.

In principe worden deze bakken geplaatst nabij winkelcentra, maar indien nodig 
ook bij wijkingangen of andere geschikt geachte plaatsen. 

Gestreefd wordt naar een goede spreiding en bereikbaarheid voor alle inwoners. 
Voor glas wordt gestreefd naar één glasbak per 650 inwoners. 

Glas, papier en textiel

Inrichting en uitvoering dient te voldoen aan de eisen uit het ‘Beleidsplan open-
bare verlichting 2020’. 

Inrichting en uitvoering dienen te voldoen aan het ‘Handboek OV16c’ van Stedin. 
Hierin staat onder meer hoe het proces tot aan de start van werkzaamheden 
dient te zijn vormgegeven.

Uitvoering
Tijdens de looptijd van een project is de aannemer verplicht een contactpersoon 
door te geven aan de gemeente die 24h per dag beschikbaar en bereikbaar is om 
storingen die mogelijkerwijs ontstaan a.g.v. het project in bestaande verlichting of 
nieuw aangelegde verlichting te herstellen of hiervoor zorg te dragen. 

Later bijgeplaatste of uitgewisselde masten en armaturen dienen van gelijke 
vorm zijn als de reeds in de straat aanwezige masten en armaturen. En ook de 
lichtuitstraling moet wat betreft beleving, intensiteit en gelijkmatigheid ook gelijk 
zijn aan de huidige situatie in de straat. 

Tijdens de uitvoering van een project dient de verlichting van in gebruik zijnde 
wegen te allen tijde in de nachtelijke uren te functioneren.

Alleen door de gemeente Stichtse Vecht goedgekeurde armaturen en lichtmasten 
dienen te worden toegepast.

Oplevering
Een vertegenwoordiger van de gemeente Stichtse Vecht dient te worden uitgeno-
digd voor de oplevering van het werk. Deelopleveringen zijn in overleg mogelijk.
 
Van alle geplaatste lichtobjecten dient een mutatieformulier van de gemeente te 
worden ingevuld en ingeleverd bij oplevering. 

Installatie en ingebruikname dient te geschieden conform NEN1010.

Bij oplevering dient een NEN1010 deel 6 rapportage te worden geleverd.

Uitvoering
Het ontwerp dient op basis van de licht technische kwaliteitseisen van Conceptfase 
de NPR 13201-1 of ROVL2011 van de NSVV te zijn opgesteld. De uitgangspunten 
voor de lichtberekeningen moeten worden voorgelegd aan de gemeente Stichtse 
Vecht.

Verlichting dient aangebracht te worden volgens een door de gemeente Stichtse 
Vecht in de conceptontwerpfase goed te keuren verlichtingsplan.

De verlichting mag geen uitstraling naar de hemel hebben, toegepaste Concept-
fase armaturen hebben een ULOR conform de Richtlijn Lichthinder van de NSVV. 
ULOR=0% is het uitgangspunt, afwijking hiervan moet gemotiveerd worden en 
kan alleen tot het maximum van de grenswaarde van de Richtlijn Lichthinder.

Algemeen

Ontwerp

3.11 Openbare Verlichting
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Uitvoering
Armaturen dienen te voldoen aan de laatste versies van de volgende eisen, nor-
men, voorschriften en richtlijnen: 
• NEN-EN 60529 Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering).
• NEN-EN 50102 Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel 

tegen uitwendige mechanische stoten (IK-codering).
• NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties.
• NEN-EN 60598-1 Verlichtingsarmaturen, deel 1: algemene eisen en beproeving.
• NEN-EN 60598-2-3 Verlichtingsarmaturen, deel 2-3: bijzondere eisen voor 

armaturen voor weg- en straatverlichting.
• NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
• ROVL-2011.

De armaturen moeten voorzien zijn van een CE-markering.

Dichtheid klasse IP volgens NEN-EN 60529.

De armaturen hebben een minimale dichtheidsklasse IP 54.

De driver dient snel en eenvoudig uitwisselbaar zijn.

Armaturen dienen niet verblindend te zijn voor verkeer en bewoners van aanlig-
gende percelen. 

Armaturen en lichtbronnen dienen duurzaam, energiezuinig, emissiearm en 
economisch efficiënt te zijn. Dit moet gestaafd worden met een TCO-berekening 
over een periode van 60 jaar.

De driver dient Dali en 1-10V dimbaar te zijn aanstuurbaar met avond/nacht 
schakeling.

Armaturen dienen een te verwachten levensduur te hebben van minimaal 20 jaar. 

Armaturen dienen dimbaar te zijn.

Uitvoering
Lichtmasten dienen te voldoen aan de laatste versies van de volgende eisen, 
normen, voorschriften en richtlijnen: 
• NEN-EN 40-1- 1994 Lichtmasten; termen en definities.
• NEN-EN 40-2- 2004 Lichtmasten; afmetingen en toleranties.
• NEN-EN 40-3-1- 2000 Ontwerp en verificatie; specificatie van de karakteristieke 

belastingen.
• NEN-EN 40-3-2 - 2000 Ontwerp en verificatie; verificatie door beproeving.
• NEN-EN 40-3-3 - 2003 Ontwerp en verificatie; verificatie door berekening.
• NEN-EN 40-5 - 2002 Ontwerp en verificatie; eisen voor stalen lichtmasten.
• NEN-EN-ISO 1461 Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op stalen 

voorwerpen.
• NEN-EN-ISO 4628 Verven en vernissen. Beoordeling van de kwaliteitsafbraak 

van verflagen. Aanduiding van de intensiteit, hoeveelheid en omvang van 
algemeen voorkomende gebreken.

• NEN-EN-ISO 12944 Verven en vernissen. Bescherming van staalconstructies 
tegen corrosie d.m.v. verfsystemen. Deel 1 t/m 8.

• NPR 988: 2000 Stalen lichtmasten, aanbevelingen voor de constructie.
• NPR 988: c1 2001 Stalen lichtmasten, aanbevelingen voor de constructie.
• NPR 994: 2000 Aluminium lichtmasten, aanbevelingen voor de constructie.
• NPR 7452 Toelichting op NEN-EN-ISO 12944.
• NEN-EN 1991-1/ 3 / 4 / 5 / 7 en 3-1 en NEN-EN 1993-3 (TGB 1990 Ontwerp en 

berekening).
• CROW-215 Handboek lichtmasten.

Armaturen

Lichtmasten

Masten dienen voorzien te zijn van CE-markering.

Lichtmasten dienen zo geplaatst te worden dat de deur of deuren van deze licht-
masten zich bevinden aan de zijde die van de rijrichting afgekeerd is, zodanig dat 
bij werkzaamheden zo goed mogelijk zicht op naderend (gemotoriseerd) verkeer 
geboden wordt. 

Indien lichtmasten in parkeerstroken worden geplaatst dienen deze ofwel op de 
scheiding van de parkeervakken ofwel in het hart van de uitstapstrook te worden 
geplaatst. 

Van lichtmasten die niet in het trottoir geplaatst worden of indien er geen trottoir 
aanwezig is dient de plaats in nader overleg met de gemeente Stichtse Vecht te 
worden bepaald. 

Zodra gebruikte lichtpunten worden geplaatst, dienen de oude nummers te wor-
den verwijderd, dan wel onzichtbaar te worden gemaakt.

Lichtmasten worden uitgevoerd in de RAL kleur 6005 mosgroen. Afwijken kan in 
overleg met de gemeente Stichtse Vecht.

De plaats van een mast dient met een hoogwerker bereikbaar te zijn.

De lichtmast dient een te verwachten levensduur te hebben van minimaal 40 jaar.

Inrichting
Het feit dat er een kruispunt is dient duidelijk te zijn.
De positie en de vorm van het kruispunt dient goed zichtbaar te zijn.

Markeringen, stoepbanden, geleiders en middenbermen dienen goed zichtbaar 
te zijn.

De wegen waarop men verder kan gaan dienen goed zichtbaar te zijn;

Obstakels naast het kruispunt en mensen op het kruispunt dienen goed zichtbaar 
zijn.

Door een zorgvuldige opstelling van de verlichting op wegkruisingen dient de 
verlichting aan de gestelde functies te kunnen voldoen.

Inrichting
Het feit dat er een rotonde is dient duidelijk te zijn;
De positie en de vorm van de rotonde dient goed zichtbaar te zijn;
Markeringen, stoepbanden, geleiders en middenbermen dienen goed zichtbaar 
te zijn.

De wegen waarop men verder kan gaan dienen goed zichtbaar te zijn.

Obstakels naast de rotonde en mensen op de rotonde dienen goed zichtbaar te zijn.

Lichtmasten dienen aan de buitenzijde van de rotonde te worden geplaatst.

Ondersteuning van de verlichting aan de buitenzijde kan plaatsvinden door een 
lichtpunt op het middenplein.

Kruispunten

Rotondes
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Inrichting
Bij plaatsing van lichtmasten dient het manoeuvreren van bijvoorbeeld vrachtauto’s 
en bussen te worden meegenomen.

Bij plaatsing van lichtmasten dient rekening te worden gehouden met de aanwe-
zigheid van vrijliggende fietspaden, verkeersgeleiders, vluchtheuvels en voetgan-
geroversteekplaatsen.

Lichtmasten dienen niet in de nabijheid van bomen te worden geplaatst.

Bij het bepalen van de hoogte van de lichtmasten dioent rekening te worden 
gehouden met de hoogte van bomen. 

Aandacht dient te worden besteed aan mogelijke lichthinder van armaturen die zijn 
gericht naar verkeersdeelnemers die de rotonde naderen of op de rotonde rijden.

Inrichting
Bij het verlichten van bochten dient de mastafstand verkleind te worden, vooral 
bij scherpe bochten.

Bij plaatsen van lichtmasten in de binnenbocht dient het geleidingsaspect van de 
verlichting verkregen te worden door het aanstralen van objecten in de buitenberm.

Inrichting
De afstand van een lichtmast tot een kunstwerk dient gelijk te zijn aan zijn licht-
punthoogte. 

Bij het plaatsen van een mast op een viaduct is het noodzakelijk de onderliggende 
weg hierbij te betrekken. De kans op een verwarrend wegbeeld en verblinding is 
anders aanwezig.

Ter voorkoming van het gevoel van onveiligheid in onderdoorgangen, beveelt 
het Politiekeurmerk een horizontale verlichtingsterkte van 15 lux aan met een 
gelijkmatigheid van minimaal 0,3 (ROVL 2011) te houden.

Voor verlichting in lange tunnels bestaat een aparte richtlijn, de NPR-CR 14380;2005.

Aangepaste overgang van aansluitende wegen op onderdoorgangen en korte 
tunnels. Belangrijk is hierbij om het lichtniveau direct buiten de tunnel over een 
korte afstand een hoger lichtniveau te geven (1 klasse) dan de rest van de weg. De 
verlichting van de tunnel dient dan tenminste gelijk te zijn aan dat verhoogde niveau.

Inrichting
Men dient bij het ontwerp rekening te houden met een voetgangersoversteek-
plaats. De oversteek wordt dan beschouwd als punt van waaruit wordt gestart met 
het plaatsen van lichtmasten. De eerste lichtmast dient dan ook vanaf een halve 
lichtpunthoogte aan beide zijden voor de oversteekplaats te worden geplaatst 
aan die zijde waar het verkeer de oversteekplaats nadert. Dit zorgt ervoor dat 
gebruikers van de oversteekplaats goed worden aangestraald.

Bij overdag verlichte tunnels dient een lichtregeling te worden toegepast die het 
niveau tijdens de nachtelijke uren regelt.

Achterpaden niet in beheer, onderhoud en/of in eigendom van de gemeente Stichtse 
Vecht worden niet door de gemeente Stichtse Vecht verlicht en/of aangesloten.

Locatie

Bochten

Tunnels

Oversteekplaatsen

Flora en fauna

Toepassen van amberkleurige verlichting t.b.v. vleermuizen.

De verlichting mag geen directe uitstraling naar water of groen hebben.

De maximale gemiddelde horizontale verlichtingssterkte boven het wateropper-
vlak is 0,5 lux. 

Eventuele afscherming van armaturen moet direct bij plaatsing gebeuren.

De verlichting mag geen naar boven gerichte uitstraling naar de open lucht hebben, 
toegepaste armaturen hebben een ULOR conform de Richtlijn Lichthinder van de 
NSVV. ULOR=0% is het uitgangspunt, afwijking hiervan moet gemotiveerd worden 
en kan alleen tot het maximum van de grenswaarde van de Richtlijn Lichthinder

Grondspots die bomen of groen aanlichten zijn niet toegestaan.

Op wegen waar vleermuizen te verwachten zijn moet geen verlichting worden 
toegepast of indien verlichting noodzakelijk alleen lage (4m tot 6m) masten met 
specifieke amberkleurige lichtuitstraling.

Voor de verlichting van onderdoorgangen en tunnels gelden de volgende eisen: 
Overdag verlichte onderdoorgangen hebben een lichtniveau van ca 150- 200 lux; 
• Het lichtniveau in de schemer/nachtelijke uren dient 3 tot 5x hoger te zijn 

dan het gemiddelde lichtniveau buiten de tunnel of onderdoorgang tijdens 
de nachtelijke uren; 

• In de aanloop van en naar de tunnel of onderdoorgang moet voor de openbare 
verlichting het lichtniveau geleidelijk verhoogd c.q. verlaagd worden. Dit kan 
door een lichtmast bij de ingangen te plaatsen; 

• Onderdoorgangen die overdag geen verlichting hebben moeten een half 
uur eerder inschakelen dan de openbare verlichting. Hiervoor moet de plc 
geprogrammeerd worden op de speciaal stand;

• Bij tunnels en lange onderdoorgangen een lichtregeling toepassen; 
• Bij tunnels en lange onderdoorgangen waar in de onderdoorgang parallel aan 

de weg een watergang of groenstrook aanwezig is mag er maximaal 0,5 lux 
gemiddelde verlichtingssterkte boven het water en/of groen zijn.

Een armatuur moet mogelijkheden hebben voor het aanbrengen van een afscher-
ming van storende lichtinstraling.

De verlichting in de oude dorpskernen van Stichtse Vecht wordt gedimd tussen 
00.00 en 7:00 uur. Overige wijken tussen 23.00 uur en 7:00uur. De aanlichting 
van objecten, met uitzondering van de Heilige Hartkerktoren te Maarssen en de 
toren van de Grote Kerk te Loenen a/d Vecht, is in de genoemde dimperiode uit.

Bij een ecologische verbinding of watergang onder het viaduct of onderdoorgang 
en/of bij aanliggende wegen moet het openbare verlichting ontwerp hierop aan-
gepast zijn.

Een armatuur moet mogelijkheden hebben voor het aanbrengen van een afscher-
ming van storende lichtinstraling.
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Inrichting en uitvoering dienen te voldoen aan alle relevante van toepassing zijnde 
NEN-en veiligheidsnormen.

Inrichting
Bij het technisch ontwerp en bijbehorend materiaalgebruik dient te worden 
gezorgd dat schade als gevolg van vandalisme tot een minimum beperkt wordt.

Delen die na voltooiing van het kunstwerk moeilijk zijn te bereiken dienen te wor-
den geconserveerd, opdat gedurende de levensduur geen onderhoud nodig is.

Zichtbaar beton dient te zijn behandeld met Euro Guardian Graffiti Shield, NP of 
een gelijkwaardig product.

Voor de fundering dienen voorgespannen betonpalen toegepast te worden.

Onder geluidsschermen en -wallen worden verstaan civieltechnische en grond 
technische constructies in de openbare ruimte zoals schermen en aarden wallen 
die in principe de functie hebben het geluid te weren en/of te absorberen tot een 
bepaalde waarde (decibel).

Uitvoering
Algemeen
Voor de geluidsschermen dient een geluidstechnisch onderzoek met een bijbe-
horende berekening te worden uitgevoerd. 

De berekening behorende bij het geluidstechnisch onderzoek dient ter goedkeuring 
aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) te worden voorgelegd. 

Er dient er een bouwvergunning voor constructies als geluidsschermen en -wallen 
te worden aangevraagd bij het Omgevingsloket van de gemeente.

Ontwerp
Het ontwerp dient te worden afgestemd op de hoeveelheid te weren geluid.

Het ontwerp dient minimaal te voldoen aan de meest recente versie van de 
CROW-publicatie ‘Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen’ (GCW). 
Deze beschrijft in detail de eisen die gesteld kunnen worden aan geluidbeperken-
de constructies ten aanzien van akoestiek, vormgeving, verkeersveiligheid, wind-, 
bots- en andere belastingen. 

Het ontwerp van een scherm dient voorts aan te sluiten bij het bouwplan en de 
directe omgeving. Specifieke eisen zijn niet te geven. Per scherm en of wal wordt 
een aantal voorwaarden gegeven. 

Houten geluidsschermen
• Minimaliseren van gebruik hardhout en chemisch verduurzaamd hout.
• Alleen gecertificeerd hardhout (FSC – keurmerk) gebruiken in gevallen waaraan 

in het gebruik van tropisch hardhout niet is te ontkomen.
• De planken dienen van grenenhout te zijn behoudens de onderste plank deze 

dient van hardhout te zijn.
• De planken dienen te zijn voorzien van anti-graffiticoating.
• De palen dienen van beton te zijn in de vorm van een I-profiel.
• Tussen de betonpalen in aan de onderzijde dient een betonnen opsluitband 

of een betonnen deksloof aan te worden gebracht.

Algemeen

Geluidsschermen en 
-wallen

3.12 Civiele Kunstwerken

Onder kunstwerken worden verstaan civieltechnische constructies in de openba-
re ruimte zoals damwanden, kademuren, bruggen, steigers, tunnels, viaducten, 
duikers, stuwen en schuiven: en als van toepassing overleg met waterschap.
Aan elk van deze constructies worden specifieke eisen gesteld in verband met de 
gebruikers -, technische -, beleving - en milieuwaarde.

Uitvoering
Voorts worden deze kunstwerken hoofdzakelijk aangebracht in beton, hout en 
staal en/of een combinatie hiervan. 

Het ontwerp dient te worden afgestemd op het verkeersgebruik.

De keuze voor een bepaalde belastingklasse is mede afhankelijk van het gebruik 
van het aansluitende weg(type) en/of hier hulpdienst- en onderhoudsvoertuigen 
van gebruik moeten maken.

De kunstwerken dienen aan een minimale levensduur te voldoen. Voor betonnen 
constructies is dit minimaal 100 jaar, voor houten constructies minimaal 35 jaar 
en voor staalconstructies minimaal 80 jaar.

Er dient een bouwvergunning voor deze constructies te worden aangevraagd bij 
het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht.

Het ontwerp van een kunstwerk dient aan te sluiten bij het bouwplan en de directe 
omgeving.  Specifieke eisen zijn niet te geven. Per kunstwerk wordt een aantal 
voorwaarden gegeven.

Uitvoering
Er dienen alleen duurzame en onderhoudsarme materialen gebruikt te worden.

Er dient alleen gecertificeerd hardhout (FSC – keurmerk) duurzaamheidklasse 1 
gebruikt te worden.

Houten dekplanken dienen 15 – 20 mm uit elkaar te liggen.

Houten dekplanken dienen te zijn voorzien van een slijtlaag van asfaltbitumen 
emulsie (Safegrip) afgestrooid met steenslag 2/6 mm en/of houten dekplanken-
dienen te worden toegepast met 3 zwaluwstaartgroeven voorzien van gripstrip. 

Kunstwerken 
algemeen

Bruggen met houten 
en/of kunststof dek

• Bevestigingsmiddelen dienen van roestvast en/of thermisch verzinkt staal te zijn.
• Eventuele fundering dient in beton uitgevoerd te worden.

Stalen geluidsschermen
• De stalen constructie inclusief bevestigingsmateriaal dient afdoende, zo mogelijk 

door middel van thermisch verzinken, tegen corrosie beschermd te worden. 
• Verzinkt staal dient te worden gecoat.

Betonnen geluidsschermen
• Betonnen geluidsschermen dienen te zijn voorzien van een permanente 

anti-graffiticoating.

Aarden wallen
• Bij aarden wallen dient alleen grond van categorie 1 of schone grond te wor-

den toegepast. 
• Over de grondsamenstelling dient in overleg te worden gegaan met de op-

drachtgever en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).
• Er dient vochtige grond te worden toegepast waar klimop in kan groeien.
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Slijtlagen en/of gripstrip op de loop- en rijvlakken dienen te zijn voorzien in de 
kleur van de aansluitende verharding(en).

Composiet dekdelen dienen stroef en zonder groeven en openingen te worden 
uitgevoerd.

Composiet dekdelen dienen UV-bestendigte zijn.

Composiet dekdelen dienen bestendig te zijn tegen dooizouten.

Tussen de houten dekplanken c.q. composiet dekdelen en stalen liggers dient een 
Denso-band PE te worden aangebracht.

De onderliggers dienen te zijn voorzien van thermisch verzinkt staal.

Bevestigingsmiddelen dienen van roestvast en/of thermisch verzinkt staal te zijn.

Bevestigingsmiddelen dienen verzonken te worden aangebracht. 

Aan de uiteinden van de brug dient een roestvast en/of thermisch verzinkte grond 
opsluitende plaat van 10 mm dik over iets meer (0,50 meter uitstek aan weerszijden) 
dan de brugbreedte aangebracht te worden om de verharding op aan te sluiten.
• De fundering, peilhoofden en landhoofden dienen in beton uitgevoerd te 

worden.
• Onder- en achterloopsheid dient te worden voorkomen.

Uitvoering
Er dienen alleen duurzame en onderhoudsarme materialen gebruikt te worden. 

Kleurstellingen dienen in overleg met de toekomstig eigenaar en/of gemeente 
Stichtse Vecht te worden bepaald.

Er dienen voorzieningen te worden getroffen om schades aan kabels en leidingen 
te voorkomen. 

Er dienen maatregelen te worden getroffen ter voorkoming van graffiti.

Er dient gezorgd te worden voor een goede afwatering.    

Er dient afdoende bescherming te worden aangebracht tegen dooizouten.

Indien van toepassing dienen stalen (dubbel) gecoate leuningen te worden toe-
gepast.

De ontwerpen van de bruggen dienen in overleg met de gemeente te worden 
vastgesteld. De bevaarbaarheidsklasse wordt in overleg met de gemeente Stichtse 
Vecht vastgesteld.

Doorvaarthoogte en doorvaartbreedte dienen te zijn conform de eisen van het 
waterschap.

Uitvoering
Er dienen alleen duurzame en onderhoudsarme materialen gebruikt te worden. 

Loopvlakken dienen stroef en vlak te worden uitgevoerd.

Indien benodigd dienen stalen (dubbel) gecoate leuningen te worden toegepast.

Betonnen bruggen, 
beweegbare bruggen, 
stalen bruggen, 
viaducten en tunnels

Houten, betonnen, 
stalen trappen

Er dient gezorgd te worden voor een goede afwatering. 
   
De materiaalkeuze dient in overleg met de opdrachtgever te worden bepaald. 

Het gebruik van hardhout en chemisch verduurzaamd hout dient te worden 
geminimaliseerd. 

Er dient alleen gecertificeerd hardhout (FSC – keurmerk) gebruikt te worden in 
gevallen waarin aan het gebruik van tropisch hardhout niet te ontkomen valt. 

Bevestigingsmiddelen dienen van roestvast en/of thermisch verzinkt staal te zijn.

Bevestigingsmiddelen dienen verzonken te worden aangebracht.

De dekplanken dienen minimaal 30 cm boven de waterlijn aangebracht te zijn, 
tenzij anders vermeld. 

De materiaalkeuze van de liggers en funderingspalen dienen in overleg met de 
opdrachtgever te worden bepaald.

Inrichting en uitvoering in overleg met gemeente Stichtse Vecht.

Inrichting en uitvoering in overleg met gemeente Stichtse Vecht.

Voor eisen aan beschoeiingen zie ‘Oppervlaktewater’.

Bij fietsbruggen is er een voorkeur voor staal

In de kernen van de gemeente kunnen fietsbruggen eventueel van hout worden 
toegepast.

Houten steigers

Stuwen en schuiven

Grondkeringen (geen 
kademuren zijnde)

Beschoeiingen

Fietsbruggen 

Inrichting en uitvoering in overleg met gemeente Stichtse Vecht.

Inrichting en uitvoering in overleg met gemeente Stichtse Vecht.

Grijplijnen dienen boven de waterlijn te worden aangebracht als een uitklimvoor-
ziening.

Inrichting en uitvoering in overleg met gemeente Stichtse Vecht.

Verkeersbruggen dienen in beton te worden uitgevoerd.

Voor eisen aan duikers zie ‘Riolering’.

Stalen bruggen

Beweegbare bruggen

Kademuren

Damwanden en 
relevante oevers

Verkeersbruggen

Duikers 
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Bijlage 1: Gebruikte beleidsdocumenten

Voor het samenstellen van dit document is onder andere gebruik gemaakt van diverse vigerende do-
cumenten. Een opsomming van de documenten die van toepassing zijn op de (her)inrichting van de 
openbare ruimte zijn hierna weergegeven.

Titel Onderwerpen Beleidsdocumenten/Richtlijnen
In zijn algemeen: beheerplannen, Omgevings-
visie

Klimaat Hitte, Droogte, Wateroverlast,  
Waterveiligheid, Stedelijk water, 
Grondwater, Afvalwater

• Handboek hemelwater definitief, Hemelwater-
verordening

• Gemeentelijk Rioleringsplan Stichtse Vecht 2022-
2026

• Klimaatadaptief bouwen Utrecht van juni 2021
• Grondwaterbeleidsplan 2019

Energietransitie Energietransitie (gasloos), Zon/
windenergie, Inkoop

• Beleidskader zonnevelden 
• Stichtse Vecht op weg naar Nieuwe energie - 

vastgestelde versie
• Warmtevisie gemeente Stichtse Vecht - incl. 

bijlagen
• Regionale Energie Strategie (RES)

Mobiliteitstran-
sitie

Verkeersveiligheid, Bereikbaarheid
Mobiliteit, Parkeren

Beleidsvisie Laadinfra Stichtse Vecht

Natuurinclusi-
viteit

Ecologie • DEF Notitie Puntensysteem NIB SV 
• B1 Toelichting puntensysteem 
• B2 puntenformulier Natuurincl

Flora & fauna Gezondheid, Leefbaarheid, Flora 
& Fauna

• Definitief Rapport Groenstructuurplan Gemeen-
te Stichtse Vecht 

• Flora en fauna t.b.v. Handboek openbare ruimte 
SV (in wording) 

• Groene Kaart Stichtse Vecht
• Leidraad Faunavoorzieningen 2021 
• Handleiding vleermuizen, ruimtelijke ingrepen 

en de Wet natuurbescherming v1.1, vastgesteld 
dd 31 januari 2022

• Leidraad soortenbescherming Stichtse Vecht 2.0
• Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, 

RVO

Bereikbaarheid Wegen, paden en terrassen
Uitstraling, Duurzaamheid, Klimaat-
bestendigheid

Veiligheid Toegankelijkheid voor hulpdiensten
Openbare verlichting, Sociale vei-
ligheid
Comfort gebruikers

• Handreiking Bluswatervoorziening en Bereik-
baarheid 2019

• Omgevingsbeleidsplan 
• Reclamebeleid 2017

Gezondheid Spelen/sporten, Integrale toe-
gankelijkheid, Watertappunten, 
Ontmoetingsplekken, Hittestress 
Gezondheid, Kind en volwassenen, 
Leefbare Ruimte, Sociaal

• Beleidskader buiten spelen natuurlijk

Participatie Toegankelijkheid voor hulpdiensten
Openbare verlichting, Sociale vei-
ligheid, Comfort gebruikers

• Participatieleidraad Stichtse Vecht
• Zelfbeheer openbare ruimte

Cultuur & recre-
atie

Betrekken belanghebbenden bij 
project, participatieprincipes, 
bouwstenen praktijk

• Beleidsnota Recreatie en Toerisme Gemeente 
Stichtse Vecht

• Bestemmingsplan De Vecht - Toelichting (on-
derdeelmlichtplaatsen, pagina 45) 

• Ligplaatsenvisie Stichtse Vecht 
• Rapport-Trendlijnen-Stichtse-Vecht
• Cultuurhistorische waardenkaart/ cultureel 

erfgoed
• Beleidsplan-Waardevol-Toerisme-Sticht-

se-Vecht-2021-2023

Afval/grondstof-
fen

Beheerbewust, Kunst, Inrichtings- 
en beheerniveau Stedenbouwkun-
dige uitgangspunten

• Afvalvisie versie 15 september 2015_1 
• Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 tot 2022 

vastgestelde versie GR 26 april 2016 
• Handboek stedelijk afval (niet actueel)
• Bijlage 3 Vastgestelde Procedure locatieaanwij-

zing (versie 28 maart 2018)

Bodem Circulair, Grondstoffen, Milieu • De archeologische verwachtings en beleidsad-
vieskaart 

• Ontwerp Nota bodembeheer werkgebied ODRU 
(eindversie 4) 19-11-2021

Integraal Grondbalans. Bodemkwaliteit, Zet-
tingsgevoeligheid, Bodemnota
Bodemkwaliteitskaart

• RAW bepalingen/CROW

• Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan Stichtse 
Vecht 2013 (GVVP)
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Bijlage 2: Planproces

Doel

Eigenaarschap

Beheer

Projectmatig 
werken

Beslisdocumenten

Plannen en 
Producten

Toetsingskaders

Soort eisen (CROW)

Participatie

Verkenningsfase Haalbaarheidsfase

Initiatief Plan Uitvoering Nazorg

Gezonde en prettige leefomgeving 
(People) 

- Veiligheid
- Leefbaarheid
- Gezondheid
- Geluid- en 
Luchtkwaliteit
- Bodem

Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Beheerfase
Beoordelen of initiatief past 
in de visie van de gemeente

Beoordelen haalbaarheid, 
formuleren resultaten, 

uitgangspunten en kaders

Formuleren inhoudelijke 
randvoorwaarden, 

uitgangspunten en eisen, 
tevens financiën en 

procedurele afspraken

Opstellen ontwerp Werkzaamheden die nodig 
zijn om te starten, bijv. 

vergunningen, 
aanbesteding, opdracht etc.

Feitelijke uitvoering van het 
werk

Feitelijke beheren van het 
werk (areaal)

Team Ruimtelijke Regie en 
Ontwikkeling (projectleider)

Team Ruimtelijke Regie en 
Ontwikkeling (projectleider)

Team Ruimtelijke Regie en 
Ontwikkeling (projectleider)

Team Ruimtelijke Regie en 
Ontwikkeling (projectleider)

Team Ruimtelijke Regie en 
Ontwikkeling (projectleider)

Team Ruimtelijke Regie en 
Ontwikkeling (projectleider)

Team Beheer Openbare 
Ruimte (beheerder)

Nota van Uitgangspunten 
(PvE), Beheerparagraaf (incl. 

beheerexploitatie BEX)

Beheerparagraaf 
Verkavelingsplan

Beheerparagraaf 
Inrichtingsplan

Beheerparagraaf 
Ontwerpplannen

Beheerparagraaf Bestek en 
Tekeningen

Beheer en Schouw

Fase

Opdrachtformulier en 
Startnotitie

Plan van Aanpak Werkplan Voortgangsrapportage Evaluatieformulier

Intentieovereenkomst Projectopdracht

Anterieure overeenkomst 
(1) (initiatieffase)

Projectplan

Kostenraming en Dekking

Omgevingsvergunning

Geactualiseerde 
Grondexploitatie

Opdracht voor Realisatie

Coördinatie voorbereiding 
en uitvoering door ON

Proces verbaal van 
Oplevering

Proces van overdracht naar 
gemeente

Proces verbaal van 
notariële overdracht

Overdracht project en 
bijbehorende 

beheerstukken naar beheer

Uitgangspunten voor het 
voorlopige 

beeldkwaliteitsplan

Maatwerknotitie beleid en 
ambitie

Uitgangspunten voor 
waterhuishouding plan

Stedenbouwkundig 
(voorlopig) als bijlage bij 

anterieure 
overeenkomst

Beheerparagraaf op 
hoofdlijnen

Voorlopig inrichtingsplan, 
inclusief profielen en details

Definitief 
Beeldkwaliteitsplan
Bestemmingsplan / 

Omgevingsplan

Kostenraming

Rioleringsplan

Nutsbedrijven Plan voor 
K&L (ook blusvoorziening)

Definitief inrichtingsplan 
incl. profielen en details

Beheerkosten berekening

Afwijkingen op de LIOR

Afvalinzamelingsplan
Beheerparagraaf en 

beschrijven afwijkingen op 
standaard
Groenplan

Verlichtingsplan

Terreininrichting- en 
bebordingsplan

Speelvoorzieningen

Tracétekening K&L (incl. 
laadinfra)

Bestek bouwrijp maken

Bestek woonrijp maken

Rapportage toezichthouder 
gemeente over 

ontwikkeling
Voortgangsrapportage

Onderhoud 
groenvoorziening 

door/namens ontwikkelaar 
t/m inboetperiode in 

eerstvolgende plantseizoen
Onderhoudstermijn 

ontwikkelaar van 1 jaar

Is de grootte van het 
initiatief van invloed op het 

proces?

Welke waarden/thema’s zijn 
relevant?

Welke planproducten zijn 
nodig om het initiatief uit te 

werken?
Is de LIOR van toepassing?

Eventueel vooroverleg 
overheden en andere 

instellingen

Diverse technische eisen Toets op toekomst 
bestendigheid (adaptief)

Beeldkwaliteit

Hulpdiensten 

Bluswatervoorziening

Waterschap in verband met 
onderhoud waterpartijen

Opdracht voor realisatie Proces verbaal van 
oplevering

Toezichthouder van de gemeente is aanwezig bij het proces 
(Stop en Go momenten)

Bijlage overdracht beheer

Beheerinformatie

Budget- en 
begrotingswijziging

Stedenbouwkundige eisen

Eisen m.b.t.:
Thema’s (duurzaamheid, energie, mobiliteit etc.)

Vakdisciplines (riolering, water, wegen, groen, OVL etc.)

Inrichtingseisen

Eisen m.b.t.:
Maatvoering, locatie, ligging, type straat/park etc.

Vaak m.b.v.: Visualisaties, profielen etc.

Uitvoeringseisen
Eisen m.b.t.:

Materialen, oplossingen (standaarddetails)
Verwijzen naar:

Moederbestek, handboeken (OVL, K&L etc.), normen, 
richtlijnen, etc.

Luisteren/informeren, Mening geven/raadplegen Luisteren/informeren, Mening geven/raadplegen,
Meedenken/advies vragen, Meewerken/co-creëren 

Luisteren/informeren, Mening geven/raadplegen,
Meedenken/advies vragen, Meewerken/co-creëren 

Luisteren/informeren, 
Mening geven/raadplegen,
Meedenken/advies vragen, 

Meewerken/co-creëren, 
Mee beslissen/gezamenlijk 

bestuur 

Recreatieve, aantrekkelijke en 
bereikbare leefomgeving (Prosperity) 

- Cultuur en Recreatie
- Bereikbaarheid
- Mobiliteit
- Economie

Klimaat- en toekomstbestendige 
leefomgeving (Planet) 

- Natuurinclusiviteit
- Klimaatadaptatie
- Energietransitie
- Circulariteit

De 3 
ambities

Flora- en fauna onderzoek

Geluidstechnisch 
onderzoek

Bodemsaneringsonderzoek

Programma van 
zettingsmetingen

Oppervlaktewaterplan

Watertoets (waterschap)

Waterschap nauw 
betrokken bij voorbereiding 

en uitvoering project

Waardevolle bomen

Nota Kostenverhaal

Anterieure overeenkomst 
(planfase)

Grondexploitatie 
(inrichtingsniveau, 
aantallen en m2) 

Beheertoets
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Verkenningsfase Haalbaarheidsfase

Initiatief Plan Uitvoering Nazorg
Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Beheerfase

Beoordelen of initiatief past 
in de visie van de gemeente

Beoordelen haalbaarheid, 
formuleren resultaten, 

uitgangspunten en kaders

Formuleren inhoudelijke 
randvoorwaarden, 

uitgangspunten en eisen, 
tevens financiën en 

procedurele afspraken

Opstellen ontwerp Werkzaamheden die nodig 
zijn om te starten, bijv. 

vergunningen, 
aanbesteding, opdracht etc.

Feitelijke uitvoering van het 
werk

Feitelijke beheren van het 
werk (areaal)

Nota van Uitgangspunten 
(PvE), Beheerparagraaf (incl. 

beheerexploitatie BEX)

Beheerparagraaf 
Verkavelingsplan

Beheerparagraaf 
Inrichtingsplan

Beheerparagraaf 
Ontwerpplannen

Beheerparagraaf Bestek en 
Tekeningen

Beheer en Schouw

Intentieovereenkomst Projectopdracht

Anterieure overeenkomst 
(1) (initiatieffase)

Projectplan

Kostenraming en Dekking

Omgevingsvergunning

Grondexploitatie 
(inrichtingsniveau, 
aantallen en m2) 

Beheertoets

Opdracht voor Realisatie

Coördinatie voorbereiding 
en uitvoering door ON

Proces verbaal van 
Oplevering

Proces van overdracht naar 
gemeente

Proces verbaal van 
notariële overdracht

Overdracht project en 
bijbehorende 

beheerstukken naar beheer

Uitgangspunten voor het 
voorlopige 

beeldkwaliteitsplan
Maatwerknotitie beleid en 

ambitie

Uitgangspunten voor 
waterhuishouding plan

Stedenbouwkundig 
(voorlopig) als bijlage bij 

anterieure 
overeenkomst

Beheerparagraaf op 
hoofdlijnen

Voorlopig inrichtingsplan, 
inclusief profielen en details

Definitief 
Beeldkwaliteitsplan
Bestemmingsplan / 

Omgevingsplan

Kostenraming

Rioleringsplan

Nutsbedrijven Plan voor 
K&L (ook blusvoorziening)

Definitief inrichtingsplan 
incl. profielen en details

Beheerkosten berekening

Afwijkingen op de LIOR

Afvalinzamelingsplan
Beheerparagraaf en 

beschrijven afwijkingen op 
standaard
Groenplan

Verlichtingsplan

Terreininrichting- en 
bebordingsplan

Speelvoorzieningen

Tracétekening K&L (incl. 
laadinfra)

Bestek bouwrijp maken

Bestek woonrijp maken

Rapportage toezichthouder 
gemeente over 

ontwikkeling

Voortgangsrapportage

Onderhoud 
groenvoorziening 

door/namens ontwikkelaar 
t/m inboetperiode in 

eerstvolgende plantseizoen

Onderhoudstermijn 
ontwikkelaar van 1 jaar

Is de grootte van het 
initiatief van invloed op het 

proces?

Welke waarden/thema’s zijn 
relevant?

Welke planproducten zijn 
nodig om het initiatief uit te 

werken?
Is de LIOR van toepassing?

Eventueel vooroverleg 
overheden en andere 

instellingen

Diverse technische eisen Toets op toekomst 
bestendigheid (adaptief)

Beeldkwaliteit

Hulpdiensten 

Bluswatervoorziening

Waterschap in verband met 
onderhoud waterpartijen

Opdracht voor realisatie Proces verbaal van 
oplevering

Toezichthouder van de gemeente is aanwezig bij het proces 
(Stop en Go momenten)

Bijlage overdracht beheer

Beheerinformatie

Budget- en 
begrotingswijziging

Luisteren/informeren, Mening geven/raadplegen Luisteren/informeren, Mening geven/raadplegen,
Meedenken/advies vragen, Meewerken/co-creëren 

Luisteren/informeren, Mening geven/raadplegen,
Meedenken/advies vragen, Meewerken/co-creëren 

Luisteren/informeren, 
Mening geven/raadplegen,
Meedenken/advies vragen, 

Meewerken/co-creëren, 
Mee beslissen/gezamenlijk 

bestuur 

Flora- en fauna onderzoek

Geluidstechnisch 
onderzoek

Bodemsaneringsonderzoek

Programma van 
zettingsmetingen

Oppervlaktewaterplan

Watertoets (waterschap)

Waterschap nauw 
betrokken bij voorbereiding 

en uitvoering project

Waardevolle bomen

Nota Kostenverhaal

Anterieure overeenkomst 
(planfase)

Doel

Beheer

Beslisdocumenten

Plannen en 
Producten

Toetsingskader

Participatie

De initiatieffase is bedoeld om te onderzoeken of de 
gebiedsontwikkeling gewenst is en of er betere 
alternatieven zijn. Hierbij worden op hoofdlijnen de 
uitgangspunten voor de ontwikkeling in beeld gebracht. 
Het gaat hierbij om een globaal programma en de 
globale ruimtelijke opgave.

De uitvoeringsfase is gericht op de daadwerkelijke 
uitvoering van het stedenbouwkundig ontwerp zoals 
vastgesteld tijdens de planfase.

De beheerfase is gericht 
op het in stand houden 
en onderhouden van de 
ontwikkeling.

Grondexploitatie 
(inrichtingsniveau, 
aantallen en m2) 

Beheertoets

Planproces externe partijen
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Toelichting op het interne planproces

De koppen (blauwe blok) van het planproces
• Fase: In welke fase bevindt zich een ontwikkeling (project)
• Doel: Wat is het doel van de betreffende fase
• Eigenaarschap: Wie is de eigenaar van het proces in een betreffende fase, welk 

team (of rol)
• Beheer: Welke rol heeft beheer per fase in het planproces
• Projectmatig werken: Hoe koppelt elke fase met de structuur van projectmatig 

werken
• Beslisdocumenten: Welke beslisdocumenten horen bij de betreffende fase
• Plannen en producten: Welke plannen en producten horen bij de betreffende fase
• Toetsingskaders: Welke toetsingskaders horen bij de betreffende fase
• Eisen LIOR (CROW): Welke type eisen horen er bij de betreffende fase
• Participatie: Welke mogelijkheden qua participatie zijn er tijdens de ontwikkeling

Toelichting tijdens het doorlopen van het planproces
• Ontwikkelprojecten (bijv. nieuwbouw wijk of inbreidingen): doorlopen het 

planproces vanaf de verkenningsfase
• Reconstructie, herinrichtingen of renovaties: doorlopen het planproces vaak 

vanaf de definitiefase
• De drie ambities: worden in beide gevallen meegenomen of het nu over ontwik-

kelprojecten of renovaties gaat
• Eisen per fase: de eisen worden per fase meegegeven aan de ontwikkelaar, dus 

initiatief -, plan- of uitvoeringsfase. De eisenlijst per fase wordt opgesteld door een 
team van de gemeente

• Overdrachtsmoment eigenaarschap: lopende het proces wordt de ontwikkeling 
van de ontwikkelafdeling overgedragen aan de realisatie afdeling

• Burgerparticipatie: tijdens de verschillende fases is participatie mogelijk, welke 
vorm hangt af van de ontwikkeling (project) 

• Stappen in het planproces: niet alle elementen in het planproces zijn benoemd 
en sommige elementen zijn niet nodig. Het planproces geeft richting en is geen 
wet van meden en perzen

• Gezamenlijk optrekken als gemeente: om de ambities te bereiken en het proces 
goed te doorlopen is de samenwerking binnen de gemeente van de verschillende 
afdelingen van essentieel belang voor het wel slagen van de verschillende projecten

• Connectie met het sociale domein: de ambitie ‘Gezonde en prettige samenleving’ 
(People) vraagt op den duur ook om samenwerking met het sociale domein. Tevens 
op het gebied van de andere twee ambities (Prosperity en Planet)


	Inleiding
	1.1 Gezonde en prettige leefomgeving (people)
	1.2 Recreatieve, aantrekkelijke & bereikbare 
leefomgeving (profit)
	1.3 Klimaat- en toekomstbestendige leefomgeving (Planet)
	3.4 Drainage
	3.5 Groen
	3.6 Straatmeubilair
	3.7 Spelen
	3.8 Kabels & Leidingen 
	3.9 Wegen 
	3.10 Afvalinzameling 
	3.11 Openbare Verlichting
	3.12 Civiele Kunstwerken
	Bijlage 1: Gebruikte beleidsdocumenten
	Bijlage 1: Gebruikte beleidsdocumenten

