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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 

Artikel 1 Begrippen 
In deze regels wordt verstaan onder: 
  
plan: 
regels en verbeelding van het bestemmingsplan ‘Herenweg 9 en 11, Maarssen’ van de gemeente Stichtse 
Vecht. 
  
bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1904.BPHerenweg9en11MRS-
VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  
aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels worden 
gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 
  
aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
  
aan huis verbonden bedrijf: 
een bedrijf dat in een (gedeelte van) of bij een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het 
(ambachtelijk) vervaardigen van producten, door de gebruik(st)er van de woning, dat niet krachtens 
milieuregelgeving vergunning- of meldingplichtig is en waarbij de woning in overwegende mate de 
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is (maximaal milieucategorie 1). Detailhandel, horeca, seksinrichtingen, prostitutie, 
koeriersbedrijven en (personen)transport zijn in geen geval toegestaan. 
  
aan-huis-verbonden beroep: 
het uitoefenen van een vrij of zelfstandig beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op persoonlijk, 
zakelijk, administratief, educatief, juridisch, medisch, therapeutisch, ontwerptechnisch, kunstzinnig gebied, of 
daarmee gelijk te stellen activiteiten, waaronder een atelier, kapper, schoonheidsspecialiste, dat in of bij een 
woning wordt uitgeoefend door de gebruik(st)er, dat niet krachtens een milieuwet vergunning- of 
meldingplichtig is en waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Detailhandel, horeca, 
seksinrichtingen, prostitutie, koeriersbedrijven en (personen)transport zijn in geen geval toegestaan. 
  
achtergevelrooilijn: 
de denkbeeldige lijn in het verlengde van de achtergevel van het hoofdgebouw. 
  
afhankelijke woonruimte (i.v.m. mantelzorg): 
een gebouw bij een woning dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een 
gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is. 
  
ambachtelijk en verzorgend bedrijf: 
een bedrijf voor de uitvoering van producerende en/of verzorgende ambachten, waar voor een belangrijk deel 
in handwerk goederen worden vervaardigd, verwerkt, bewerkt, geïnstalleerd of hersteld, voornamelijk direct 
ten behoeve van de uiteindelijke gebruiker en/of verbruiker. 
  
ander bouwwerk: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde. 
  
archeologische waarde: 
de aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit oude tijden. 
  



bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
  
bebouwingspercentage: 
het percentage van de oppervlakte van het bouwperceel, binnen de bouwgrenzen, dat mag worden bebouwd. 
  
beeldkwaliteit: 
alle aspecten die van invloed zijn op de voorstelbaarheid en beleving van de ruimtelijke omgeving en objecten 
in die omgeving (waaronder de cultuurhistorische en landschappelijke waarden). 
  
bed en breakfast: 
een overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal 
kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt; een bed en breakfast is gevestigd in een woonhuis of bijhuis 
en wordt gerund door de eigenaren van het betreffende huis en heeft maximaal zes kamers. 
  
beplantingsstructuur: 
een aaneengesloten zone van beplanting die als structurerend element binnen het plangebied kan worden 
aangewezen. 
  
bestaande afstands-, hoogte-, inhouds-, en oppervlaktematen: 
afstands-, hoogte-, inhouds-, en oppervlaktematen, die op het tijdstip van intwerkingtreding van het plan tot 
stand zijn gekomen (of tot stand zullen komen op basis van een verleende vergunning of aangevraagde 
vergunning) met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet. 
  
bestaand (in relatie tot gebruik): 
gebruik dat bestaat ten tijde van het in werkingtreden van het bestemmingsplan. 
  
bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak. 
  
bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
  
bevoegd gezag: 
het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
  
boomteelt: 
het telen van bomen, struiken en tijdelijke uitplant. 
  
bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. 
  
bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak. 
 
bouwwijze: 
de wijze van bouwen van een hoofdgebouw, te weten vrijstaand halfvrijstaand of aaneengebouwd, waarbij 
onder “vrijstaand” wordt verstaan dat de hoofdgebouw van een woning niet begrensd is door scheidsmuren van 
andere hoofdgebouwen; 
 
bouwlaag: 
een doorlopend gedeelte van een gebouw, begrensd door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen zulks met uitsluiting van een onderbouw of een zolderverdieping. 
  
 



bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 
is toegestaan. 
  
bouwperceelgrens: 
de grens van een bouwperceel. 
  
bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 
en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 
  
bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
  
bijgebouw: 
een vrijstaand of aangebouwd gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op 
hetzelfde of bijbehorende bouwperceel gelegen hoofd-gebouw. 
  
cultuurhistorische waarde: 
belang in geschiedkundig opzicht; onder andere met betrekking tot het ontstaan van het gebied, zoals onder 
meer tot uitdrukking komt in het kavelpatroon, de waterhuishouding, de beplanting en de (voormalige) 
bebouwing. 
  
dagrecreatie: 
recreatie in de vorm van een dagje uit zonder overnachting ter plaatse en uitsluitend met kleinschalige 
dagrecreatieve voorzieningen. 
 
erf: 
een al dan niet bebouwd perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk 
opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en de bestemming deze inrichting niet 
verbiedt. 
  
erfbebouwing: 
functioneel met een hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en door zijn ligging, 
constructie en afmetingen daaraan ondergeschikt, op de grond staande gebouwen of andere overdekte 
bouwwerken. 
  
extensief recreatief medegebruik: 
recreatief gebruik van gronden, zoals wandelen, fietsen, varen, zwemmen, vissen en daarmee gelijk te stellen 
activiteiten (met uitzondering van rust- en picknickplaatsen met bijbehorend meubilair), dat geen specifiek 
beslag legt op de ruimte, behoudens ruimtebeslag door voet-, fiets- en ruiterpaden. 
 
gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt. 
  
geluidsgevoelig object: 
woningen, alsmede gebouwen, terreinen en ruimten als bedoeld in de Wet geluidhinder. 
  
hoofdgebouw: 
gebouw dat op een perceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming, als het 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
  
huishouding: 
regeling van het huishouden, familieleven, huisgezin. 
  



kamerverhuur: 
de verhuur van ruimte(n) in een (deel van een) gebouw die geschikt is voor of geschikt te maken is voor 
(nacht)verblijf of een zelfstandige woonruimte, ongeacht de duur van het verblijf en al dan niet tegen betaling. 
  
kap: 
een gesloten bovenbeëindiging van een bouwwerk waarbij bij een horizontale projectie ten minste 50% van 
het gebouw wordt afgedekt met hellende dakvlakken. 
  
kelderkoekoek: 
een uitgebouwde constructie van beperkte omvang aan de buitenzijde van de kelderwand die dient voor 
daglichttoetreding en/of ventilatie van de kelder. Als uitgebouwde bak wordt het ook wel een lichtkolk of 
vossengat genoemd, een lange doorgaande koekoek ook wel een wolfskuil. 
  
kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen: 
voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en banken, ten 
behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën en natuurobservatie. 
  
kwetsbare objecten: 

a. woningen, met uitzondering van: 
1. verspreid liggende vrijstaande woningen niet meer dan twee woningen per hectare; 
2. bedrijfswoningen behorende bij de inrichting; 
3. lintbebouwing, voor zover deze loodrecht of nagenoeg loodrecht op de risicocontouren van de 

inrichting zijn gelegen; 
b. woonketen of woonwagens; 
c. ligplaatsen voor woonschepen; 
d. gebouwen voor dagopvang van minderjarigen; 
e. gebouwen die uitsluitend of in hoofdzaak gebruikt worden door een onderwijsinstelling; 
f. ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en zorginstellingen; 
g. andere gebouwen die bestemd zijn voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, 

van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten. 
  
kunstwerk: 
bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een 
brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 
voorziening. 
  
landschappelijke inpassing: 
een zodanige vormgeving en inpassing dat deze optimaal is afgestemd op bestaande danwel nog te 
ontwikkelen ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten. 
  
landschappelijke waarden: 
de aan een gebied toegekende waarde in visueel-ruimtelijk en/of cultuurhistorisch en/of ecologisch en/of 
geomorfologisch opzicht 
  
ligplaats: 
een plaats voor het aanleggen van vaartuigen. 
  
longeercirkel: 
ruimte in de vorm van een cirkel, waarin een paard onder begeleiding specifieke training gegeven kan worden. 
  
maatschappelijke voorzieningen: 
culturele, educatieve, medische, sociale en levensbeschouwelijke voorzieningen, alle met bijbehorende 
praktijkruimten, voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel 
en horeca ten dienste van deze voorzieningen. 
 
 
 



mantelzorg: 
het anders dan bedrijfsmatig bieden van zorg aan een of meer leden van een huishouding, die hulpbehoevend 
is of zijn op het fysieke, psychische en/of sociale vlak. 
  
natuurwaarden: 
de aan een gebied eigen zijnde ecologische waarden. 
  
nevenactiviteit: 
een activiteit ondergeschikt aan de hoofdactiviteit in zowel omvang (m2), omzet (€) als de effecten op het 
woon- en leefklimaat. 
  
ondergeschikte detailhandel: 
detailhandel vanuit vestigingen/voorzieningen die als hoofdactiviteit geen detailhandel hebben en waarvan de 
detailhandelsfunctie aantoonbaar ondergeschikt en gelieerd is aan de hoofdfunctie, waarbij niet meer dan 20% 
van de totale omzet en/of niet meer dan 20% van het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximum 
verkoopvloeroppervlak van 100 m². 
  
ondergeschikte horeca: 
horeca vanuit vestigingen/voorzieningen (niet zijnde horeca) waarbij deze functie aantoonbaar ondergeschikt 
is aan de hoofdfunctie zoals een kantine bij een sportaccommodatie. 
  
onderkomen: 
voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- of vaartuigen, kampeermiddelen, 
woonketen en soortgelijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken. 
  
ontsluitingsweg: 
een weg, pad of doorgang die toegang verschaft tot een perceel. 
 
oever: 
waterkant langs rivieren, meren, kanalen enz. 
  
paardenbak: 
niet-overdekte piste voorzien van een bewerkte/aangepaste bodem, waar naast training en africhting van het 
paard eveneens toetsing van prestaties van de combinatie paard en ruiter in diverse disciplines kan 
plaatsvinden. 
 
paddock: 
een ruimte waar één of meerdere paarden ter ontspanning en naar eigen inzicht vrij kunnen bewegen. 
  
peil: 

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter 
plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het 
oorspronkelijke aansluitende terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

c. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest 
nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land. 

  
perceel: 
afgedeeld stuk land of water, kavel. 
  
perceelsgrens: 
een grens van een perceel. 
  
permanente bewoning: 
het gebruiken van een recreatieverblijf en/of kampeermiddel als hoofdverblijf. Onder hoofdverblijf wordt in dit 
verband verstaan: De plaats die feitelijk het centrum vormt van de sociale en maatschappelijke activiteiten van 
betrokkene. 



Van een hoofdverblijf is in ieder geval sprake indien de betrokkene gedurende een aaneengesloten periode van 
180 dagen per kalenderjaar tenminste 2/3 van die tijd het adres van het recreatieverblijf c.q. het 
kampeermiddel als woonadres in gebruik heeft. 
 
plankaart: 
de analoge en digitale verbeelding van de bestemming(en) bij dit bestemmingsplan. 
  
praktijkruimte: 
een ruimte ten behoeve van de beoefenaren van vrije (aan huis verbonden) beroepen zoals medische, 
paramedische, administratieve, kunstzinnige, ontwerptechnische en daarmee gelijk te stellen beroepen. 
  
sanitaire voorzieningen: 
bouwwerken ten behoeve van de lichamelijke verzorging, waaronder toiletgelegenheden, verkleedruimten en 
douches. 
  
seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard 
plaatsvinden. 
Onder een seksinrichting worden in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, 
een parenclub, een (raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met 
elkaar. 
  
steiger: 
een constructie langs of dwars op een oever die als aanlegplaats voor schepen dient. 
  
straatmeubilair: 
bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-)voorzieningen, zoals: 

a. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken; 
b. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame (inclusief de 

reclame zelf); 
c. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud van niet 

meer dan 50 m³ en een bouwhoogte van niet meer dan 3 m, waaronder begrepen voorzieningen ten 
behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en brandkranen; 

d. afvalinzamelsystemen. 
 
volkstuin: 
grond met een beperkte omvang, deel uitmakend van een complex, waarop door voornamelijk stadsbewoners 
voedings- en siergewassen worden geteeld. 
  
voorgevelrooilijn: 
de grens van het bouwvlak die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is georiënteerd. 
  
woning/wonen/wooneenheid: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
  
woonadres: 

a. het adres waar betrokkene woont of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres 
waar hij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten; 

b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar verwachting 
gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten. 

  
 
 
 
 
 



Artikel 2 Wijze van meten 
 
 
Bij het toepassen van deze regels wordt als volgt gemeten: 
  
de afstand: 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 
daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 
  
de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
  
de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen. 
  
de bouwhoogte van een antenne-installatie; 

a. ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne-installatie: tussen het peil en het hoogste punt van de 
(schotel)antenne-installatie; 

b. ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne-installatie: tussen de voet van 
de (schotel)antenne-installatie en het hoogste punt van de (schotel)antenne-installatie. 

  
de goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel. 
  
de hoogte van een windturbine: 
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 
  
de breedte, lengte en diepte van een bouwwerk: 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren. 
  
de afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse perceelsgrens: 
vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen punt van het bouwwerk en haaks op de perceelsgrens. 
  
de bebouwde oppervlakte van een bouwperceel, bouwvlak of ander terrein: 
buitenwerks boven peil, met dien verstande, dat de grondoppervlakten van alle op een terrein gelegen 
bouwwerken worden opgeteld. 
  
de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidiingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
  
de bedrijfsvloeroppervlakte (bvo): 
binnenwerks met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte ten dienste van kantoren, 
horecaondernemingen (of horecagelegenheden), winkels of bedrijven, met inbegrip van de daarbij behorende 
magazijnen en overige dienstruimten, worden opgeteld. 
  
de verkoopvloeroppervlakte (detailhandel) (vvo): 
binnenwerks met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte van ruimten welke rechtstreeks ten dienste 
staan van de detailhandelactiviteiten en welke voor het publiek toegankelijk zijn worden opgeteld; kantoren, 
magazijnen en overige dienstruimten worden hieronder niet begrepen. 
  
de insteek van watergangen: 
de snijlijn tussen het schuine talud van de oever en het maaiveld. 



  

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 
 

Artikel 3 Wonen  
  
3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van aan huisverbonden 
beroepen dan wel aan huis verbonden bedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat van 
bedrijfsactiviteiten (zie bijlage 2); 

 
met de daarbij behorende: 

b. erven; 
c. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. groenvoorzieningen en water; 
f. overige functioneel met het wonen verbonden voorzieningen. 

  
3.2  Bouwregels 
Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden 
gebouwd, met dien verstande dat: 

a. hoofdgebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd; 
b. ter plaatse van de bouwaanduiding ‘vrijstaand’ [vrij] mogen alleen grondgebonden vrijstaande 

woningen worden gebouwd; 
c. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden opgericht ter plaatse van de aanduiding 

'bouwvlak' en ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’; 
d. de afstand tussen bij de woning behorende bijgebouwen en de voorgevelrooilijn van de woningen 

tenminste 1 m bedraagt; 
e. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens tenminste 3 m bedraagt; 
f. de afstand van de gebouwen tot de insteek van een gemene watergang tenminste 3 m bedraagt; 
g. hoofdgebouwen dienen te worden uitgevoerd in één laag met zadel- of mansardekap met een minimale 

hellingshoek van minimaal 40º; 
h. overigens het volgende geldt: 
i.  

  max. aantal per 
bouwvlak 

max. 
inhoud 

max. oppervlak max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoogte 

woning (inclusief aan- en 
uitbouwen en overkap- pingen) 

één, tenzij anders 
is aangegeven ter 
plaatse van de 
aanduiding 
‘maximum aantal 
wooneenheden’. 

800 m³   4,5 m 10 m 

bijgebouwen bij de woning      50% van de 
oppervlakte van het 
bij de woning beho- 
rende erf met een 
maximum van 50 m²  

3 m* 5 m  



erfafscheidingen  
- voor de voorgevel van de woning 
- overige plaatsen binnen het 
bouwvlak  

          
1 m 
 
2 m 

pergola's         2,7 m 
overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde  

        2 m 

* de maximale goothoogte van aangebouwde bijgebouwen is gelijk aan de hoogte van de eerste bouwlaag van 
de woning; 
  
 
3.3  Afwijken van de bouwregels 
 
3.3.1  Ten behoeve van hogere goot- en bouwhoogte hoofdgebouwen 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 sub e met 
inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m. 
b. De hogere goot- en bouwhoogte mag geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige 

beeldkwaliteit, zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitplan Herenweg – Gageldijk en omgeving d.d. 18 
januari 2013 (bijlage 1). 

c. het bevoegd gezag verleent uitsluitend toepassing aan de bevoegdheid tot afwijken na een positief 
schriftelijk advies van de ter zake deskundige instantie(s) omtrent het bepaalde onder sub c. 

  
3.3.2  Ten behoeve van de vergroting van het gezamenlijk grondoppervlak van erfbebouwing 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 sub e ten behoeve 
van het vergroten van het gezamenlijk grondoppervlak aan erfbebouwing tot 80 m², met dien verstande dat de 
gezamenlijke oppervlakte van erfbebouwing niet meer dan 50% van de oppervlakte van het aansluitend aan de 
woning gelegen erf bedraagt. 
  
3.3.3  Ten behoeve van de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 sub c ten behoeve 
van een kortere afstand tot de perceelsgrens, dan wel te bouwen op de perceelsgrens, met dien verstande dat: 
de natuur-, landschappelijk en cultuurhistorische waarden zoals opgenomen in de omliggende bestemmingen 
niet onevenredig worden aangetast. 
  
3.4  Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. Het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in een paardenbak is niet 
toegestaan. 

b. Een woning is bedoeld voor één huishouding. Kamerbewoning is niet toegestaan. 
c. Het in gebruik nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten 

behoeve van mantelzorg is niet toegestaan; 
d. De vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep dan wel bedrijfsmatige 

activiteiten bedraagt ten hoogste 33% van de maximaal toegestane bebouwing met een maximum van 
50 m²; in het kader van deze activiteiten is geen horeca en detailhandel toegestaan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5  Afwijken van de gebruiksregels 
 
3.5.1  Ten behoeve van paardenbakken en het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de 
paardensport in een paardenbak 
 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.4 sub a teneinde 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toe te staan voor het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen 
van de paardensport in een paardenbak, met dien verstande dat: 

a. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 800 m² bedraagt; 
b. de oppervlakte van het totale aansluitende, in eigendom zijnde, perceel ten minste 2.000 m² 

bedraagt; 
c. de paardenbak gesitueerd wordt achter de achtergevel van de woning of het verlengde hiervan; 
d. er per bouwperceel ten hoogste één paardenbak is toegestaan; 
e. de activiteit geen bedrijfsmatige activiteit betreft; 
f. het aantal paarden of pony's ten hoogste 5 bedraagt; 
g. de afstand van de paardenbak tot de woning op het eigen bouwperceel ten hoogste 50 m bedraagt; 
h. de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden ten minste 50 m bedraagt; 
i. er geen lichtmasten mogen worden gebouwd; 
j. de bouwhoogte van omheiningen niet meer dan 1,5 m mag bedragen. 

  
 
 
 
  



Artikel 4 Tuin 
 
 
4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen; 
 
met de daarbij behorende: 

 
b. groenvoorzieningen en water; 
c. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. overige functioneel met de bestemming ‘Tuin’ verbonden voorzieningen; 

 
 
4.2  Bouwregels 
4.2.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de 
bestemming en aanduidingen worden gebouwd, waarbij: 

a. de hoogte vóór de voorgevel niet meer dan 1 m bedraagt; 
b. de hoogte achter de voorgevel niet meer dan 2 m bedraagt; 
c. in afwijking van het bepaalde sub a en b de hoogte van een overkapping niet meer dan 3 m bedraagt 

en de oppervlakte daarvan niet meer is dan 10 m², 
 
4.2.2 Bouwverbod 
In afwijking van het onder 4.2.1 bepaalde zijn binnen de functieaanduiding ‘specifieke vorm van tuin – 
doorzicht’ (st-d) overkappingen en bijbehorende bouwwerken niet toegestaan. 
 
 
4.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 4.2 ten 
behoeve van de bouw van: 

a. erkers en tochtportalen aansluitend aan een op het perceel gelegen (hoofd)gebouw tot een 
grondoppervlak van niet meer dan 6 m² en een bouwhoogte van niet meer dan 3 m; 

 
4.4  Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende voorwaarden: 

a. Het africhten of trainen van paarden of het uitoefenen van de paardensport in een paardenbak is niet 
toegestaan. 

  
4.5 Specifieke bepalingen 
De gronden met de specifieke aanduiding ‘Landschapswaarden’ worden niet beschouwd als erf in de zin van 
artikel 1 van bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de 
datum van inwerkingtreding van dit plan. 
  



Artikel 5 Waarde - Archeologie - 2  
 
 
5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de in of op de grond aanwezige archeologische waarden. 
  
5.2  Toelaatbaarheid 
Bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen zijn op de in lid 5.1 
bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft: 

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor zover 
gelegen op of onder het peil niet wordt uitgebreid, en uitsluitend de bestaande fundering wordt 
benut; 

b. een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, met een oppervlakte van ten hoogste 50 m²; 
c. een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm en 

zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.  
 
5.3  Uitzonderingen 
In afwijking van het bepaalde in lid 5.2 mogen gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en andere 
werken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen worden gebouwd, indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch deskundige is 
aangetoond dat de archeologische waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte 
gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 

b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de archeologische 
waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet worden of 
kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voor het bouwen regels te verbinden gericht op: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
3. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

 
 
5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

5.4.1  Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 2' zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden de navolgende werken of 
werkzaamheden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren: 

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 
b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingvergunning is vereist; 
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,3 m, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 
d. het rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd; 
e. het aanleggen van bos of boomgaard; 
f. verlagen van het waterpeil; 
g. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen 

van andere oppervlakteverhardingen; 
h. het aanleggen van oeverbeschoeiingen; 
i. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de 

daarmee verband houdende constructies dieper dan 0,3 m; 
j. het aanbrengen van constructies, die verband houden met bovengrondse leidingen; 
k. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 
l. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 



m. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen aantasten en die niet 
worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 

  
5.4.2 Toelaatbaarheid 
De werken of werkzaamheden waarvoor het verbod van lid 5.4.1 geldt zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch deskundige is 
aangetoond dat de archeologische waarden door de werken of werkzaamheden dan wel door de directe of 
indirecte gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 
b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de archeologische 
waarden door de werken of werkzaamheden dan wel door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet 
worden of kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden regels te verbinden gericht op: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een 
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester 
en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

  
5.4.3 Uitzonderingen 
Het bepaalde in lid 5.4.1 is niet van toepassing: 

a. op werken of werkzaamheden, met dien verstande dat voorafgaand aan de bodemingrepen een 
archeologisch onderzoek is uitgevoerd; 

b. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het 
onderhavige plangebied; 

c. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te beschermen 
archeologische waarden; 

d. indien de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 
bouwvergunning, omgevingsvergunning voor het bouwen, een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken of werkzaamheden of een ontgrondingvergunning; 

e. indien de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van 
het plan; 

f. op werkzaamheden die ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
g. op werkzaamheden die niet dieper gaan dan 0,30 m beneden het maaiveld en/of een kleinere 

oppervlakte dan 50 m² beslaan. 
  
5.4.4  Voorwaarden 

a. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient de aanvrager 
van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden een rapport te 
overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag kan worden 
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning, zoals bedoeld in lid 5.4.1 na schriftelijk 
advies van de deskundige inzake archeologie. 

 
 
5.5 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd betreffende de dubbelbestemming “Waarde Archeologie 2” de 
regels van het plan te wijzigen zodanig dat de dubbelbestemming naar ligging wordt verschoven of naar 
omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde 
aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na archeologisch onderzoek, 
daartoe aanleiding geeft. 
 
 
 
  



Artikel 6 Waarde - Archeologie - 5 
  
 
6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie - 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de in of op de grond aanwezige archeologische waarden. 
  
6.2  Toelaatbaarheid 
Bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen zijn op de in lid 6.1 
bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft: 

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor zover 
gelegen op of onder het peil niet wordt uitgebreid, en uitsluitend de bestaande fundering wordt 
benut; 

b. bebouwing met een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 10 hectare; 
c. gebouwen of bouwwerken, geen gebouw zijnde, die zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm 

en zonder heiwerkzaamheden kunnen worden geplaatst. 
 
 
6.3  Uitzonderingen 
In afwijking van het bepaalde in lid 6.2 mogen gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en andere 
werken, ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen worden gebouwd, indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch deskundige is 
aangetoond dat de archeologische waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte 
gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 

b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de archeologische 
waarden door het bouwen dan wel door de directe of indirecte gevolgen daarvan niet worden of 
kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voor het bouwen regels te verbinden gericht op: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
3. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

 
 
6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
 
6.4.1  Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 5' zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden de navolgende 
werken of werkzaamheden uit te voeren, te doen of laten uitvoeren: 

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 
b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingvergunning is vereist; 
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,3 m, waartoe ook gerekend wordt woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 
d. het rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd; 
e. het aanleggen van bos of boomgaard; 
f. verlagen van het waterpeil; 
g. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen 

van andere oppervlakteverhardingen; 
h. het aanleggen van oeverbeschoeiingen; 
i. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de 

daarmee verband houdende constructies dieper dan 0,3 m; 
j. het aanbrengen van constructies, die verband houden met bovengrondse leidingen; 
k. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 



l. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
m. het verwijderen van ondergrondse fundamenten en het verwijderen of uittrekken van heipalen. 
n. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen aantasten en die 

niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 
  
6.4.2  Toelaatbaarheid 
De werken of werkzaamheden waarvoor het verbod van lid 6.5.1 geldt zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek of naar het oordeel van een archeologisch deskundige is 
aangetoond dat de archeologische waarden door de werken of werkzaamheden dan wel door de 
directe of indirecte gevolgen daarvan niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 

b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de archeologische 
waarden door de werken of werkzaamheden dan wel door de directe of indirecte gevolgen daarvan 
niet worden of kunnen worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden regels te verbinden gericht 
op: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

  
6.4.3  Uitzonderingen 
Het bepaalde in lid 6.5.1 is niet van toepassing: 

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het 
onderhavige plangebied; 

b. indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders uit archeologisch onderzoek is komen vast 
te staan dat er geen sprake is van te beschermen archeologische waarden; 

c. indien de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 
bouwvergunning, omgevingsvergunning voor het bouwen, een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken of werkzaamheden of een ontgrondingvergunning; 

d. indien de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van 
het plan; 

e. op werkzaamheden die ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
f. op werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,30 m beneden het maaiveld;  
g. op werkzaamheden met een oppervlakte van ten hoogste 10 hectare.   

 
6.4.4  Voorwaarden 

a. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient de aanvrager 
van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden een rapport te 
overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag kan worden 
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning, zoals bedoeld in lid 6.5.1, na schriftelijk 
advies van de deskundige inzake archeologie. 

  
6.5  Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd betreffende de dubbelbestemming “Waarde Archeologie-5” de 
regels van het plan te wijzigen zodanig dat de dubbelbestemming naar ligging wordt verschoven of naar 
omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde 
aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na archeologisch onderzoek, 
daartoe aanleiding geeft.  



Artikel 7 Waarde - Cultuurhistorie - Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 
 
7.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Cultuurhistorie – Nieuwe Hollandse Waterlinie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
  
7.2 Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 m. 

b. Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming 
van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, 
indien de betrokken waarden, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade 
kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

c. Het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op 
gronden gelegen binnen bouwvlakken. 

  
 
7.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
 
7.3.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Cultuurhistorie – Nieuwe Hollandse 
Waterlinie zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren, ontginnen en 
ophogen; 

b. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
c. het, voor langer dan één groeiseizoen, omzetten van grasland naar bouwland; 
d. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of kaden; 
e. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting. 

  
7.3.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 
Het verbod van lid 7.3.1 is niet van toepassing, indien werkzaamheden: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan, waarbij lid 7.2 in acht is genomen; 
b. betrekking hebben op het herstel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; 
c. behoren tot het normale onderhoud en beheer; 
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan reeds 

verleende omgevings- aanleg- of ontgrondingenvergunning; 
e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 
f. indien de werken betrekking hebben op gronden gelegen binnen bouwvlakken of de bestemming 

‘Wonen’ en/of ‘Tuin’. 
  
7.3.3  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 7.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de Nieuw 
Hollandse Waterlinie niet onevenredig wordt of kan worden aangetast of wordt hersteld. 
  
   



Hoofdstuk 3 Algemene regels  
  

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
  
  



Artikel 9 Algemene bouwregels 
 
 
9.1  Algemeen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, aanduidingen 
en bestemmingsregels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 
funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's, koekoeken en afdaken, mits de overschrijding ten 
hoogste 2,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt; 
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m bedraagt. 

  
9.2  Toelaten bouwwerken met afwijkende maten 

a. Voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 
en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande afstands-, 
hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de maatvoeringbepalingen in de bouwregels van 
de betreffende bestemming, geldt dat: 
1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten 

hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 
2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten 

minste toelaatbaar worden aangehouden. 
b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde 

plaats plaatsvindt. 
c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in dit plan 

niet van toepassing. 
 
9.3  Ondergronds bouwen 

a. Ondergrondse bouwwerken mogen worden gerealiseerd binnen op de verbeelding aangegeven 
bouwvlakken en binnen de direct omringende gronden, waar de bijbehorende bouwwerken mogen 
worden opgericht, enkel onder de gebouwen die daar zijn of worden opgericht, met dien verstande 
dat ondergeschikte kelderingangen en kelderkoekoeken wel buiten de oppervlakte van bovengronds 
gelegen gebouwen zijn toegestaan. Indien onder de bestemming is aangegeven dat ondergronds 
bouwen niet is toegestaan, mag niet ondergronds worden gebouwd. 

b. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in sub 
a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte van bovengronds gelegen gebouwen, 
met inachtneming van de volgende voorwaarden: 
1. de verticale diepte van kelders bedraagt maximaal 3,5 m beneden peil; 
2. een kelder mag, voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak, niet minder dan 0,1 m onder het 

aansluitende afgewerkte terrein zijn gelegen; 
3. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 m; 
4. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel, met dien verstande dat 

ondergeschikte kelderingangen en kelderkoekoeken wel zijn toegestaan; 
5. ondergrondse bouwwerken die meer dan 1 m buiten het buitenwerk van het bovengronds 

gelegen gebouw worden gerealiseerd, tellen mee in de oppervlakteregeling voor bijgebouwen. 
 
9.4  Karakteristieke bebouwing 
 
9.4.1  Vergunningplicht 
Voor het slopen van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' is een 
omgevingsvergunning vereist. 
  
9.4.2  Uitzondering 
Het bepaalde in lid 9.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die: 

a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan. 

  



9.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de bebouwing; 
b. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het 

gebouw kan worden hersteld; 
c. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is; 
d. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen aan te 

merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm 
plaatsvindt; 

e. de initiatiefnemer dient met een schriftelijke advies van een deskundige aan te tonen dat aan het 
gestelde onder a, b c en d wordt voldaan. 

 
  
  
  



Artikel 10 Algemene gebruiksregels 
  
10.1  Algemeen 

a. Onder gebruik in strijd met de bestemming en de daarbij behorende regels wordt in ieder geval 
verstaan gronden of bouwwerken te gebruiken als seksinrichting en erotisch getinte horeca, met 
uitzondering van de gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 
cultuur en ontspanning – parenclub’. 

b. Het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige of afhankelijke woonruimte is niet toegestaan. 
  
  
  



Artikel 11 Afwijken van de gebruiksregels 
  
11.1  Ten behoeve van mantelzorg 

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik nemen (van een deel) 
van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten behoeve van mantelzorg, mits: 
1. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. Indien er sprake is 

van een ouder-kindrelatie waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is (zijn) is geen medische of sociale 
indicatie noodzakelijk; 

2. het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor hulpdiensten; 
3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, waaronder die van 

omwonenden en (agrarische) bedrijven; 
4. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 80 m². 

b. Het bevoegd gezag kan de onder a bedoelde omgevingsvergunning intrekken na beëindiging van de 
mantelzorg. 

c. Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld onder b, is degene aan wie de 
omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien sprake was van afhankelijke 
woonruimte, verplicht de alsdan strijdige situatie te zijner keuze hetzij in de vorige toestand te 
herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen. 

 
  
 
 
  
  



Artikel 12 Algemene aanduidingsregels 
 
12.1  Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 
 
Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn de betreffende gronden 
tevens bestemd voor de bescherming van het grondwater in verband met de drinkwatervoorziening en gelden 
de volgende regels: 

a. op deze gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van: 
1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte van ten hoogste 2 m; 
2. het bouwen en gebruik krachtens andere bestemmingen van de gronden mits aangetoond is dat 

de belangen van het waterwingebied dat toelaten; 
b. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de maximaal toelaatbare 

bouwhoogte ingevolge lid a onder 1, prevaleert de maximaal toelaatbare bouwhoogte van hoofdstuk 
2. 

 
  



Artikel 13 Algemene afwijkingsregels 
  
 
13.1  Overschrijding bouwgrenzen 

a. Het bevoegd gezag kan, tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijken mogelijk is, bij een 
omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor: 
1. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
2. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 

voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter ten 
hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

b. De bevoegdheid tot afwijken wordt niet gebruikt, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden 
en bouwwerken. 

  
13.2  Gebouwen openbaar nut 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels in hoofdstuk 2, teneinde de 
bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen toe te staan ten dienste van het openbaar nut, zoals 
wachthuisjes, ambulanceposten, telefooncellen, gemaalgebouwtjes en nutsgebouwtjes, met inachtneming van 
het volgende: 

a. de inhoud van het gebouw mag niet meer bedragen dan 100 m3; 
b. de goothoogte van het gebouw mag niet meer bedragen dan 3 m; 
c. de bouwhoogte van het gebouw mag niet meer bedragen dan 4,5 m; 

 
  
  
  
  



Artikel 14 Algemene wijzigingsregels 
  
14.1  Overschrijding bestemmingsgrenzen 
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van 
overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering 
van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke 
toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het 
bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit, zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitplan Herenweg – Gageldijk 
en omgeving d.d. 18 januari 2013 (bijlage 1). 
  
14.2  Algemeen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op: 

a. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut, zoals 
wachthuisjes, ambulanceposten, telefooncellen, gemaalgebouwtjes en nutsgebouwtjes, waarbij de 
inhoud niet meer dan 100 m³, de goothoogte niet meer dan 3,5 m en de bouwhoogte niet meer dan 
4,5 m mag bedragen; 

b. het wijzigen van de voorgeschreven maatvoering voor bouwwerken, zoals opgenomen in deze regels, 
met niet meer dan 20%, indien in verband met ingekomen bouwaanvragen waarvan de realisering 
ruimtelijk wenselijk of noodzakelijk is, deze wijzigingen nodig zijn, mits hierdoor geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit, zoals vastgelegd in het 
Beeldkwaliteitplan Herenweg – Gageldijk en omgeving d.d. 18 januari 2013 (bijlage 1).; 

c. het wijzigen op de verbeelding van de situering en/of de vorm van bouwvlakken en 
bestemmingsgrenzen van de bestemmingen zoals genoemd in hoofdstuk 2 indien in verband met 
ingediende aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen zulks ruimtelijk wenselijk of 
noodzakelijk is, mits: 
1. het totale bebouwingsoppervlak dat voor bebouwing in aanmerking komt zoals aangewezen op 

de verbeelding niet wordt vergroot; 
2. indien blijkt dat de oppervlakte van bouwvlakken of bestemmingsvlakken niet voldoende is om de 

maximale toegestane maatvoering voor bebouwing te realiseren behoort een vergroting, in 
tegenstelling tot het bepaalde onder 1 wel tot de mogelijkheden; 

3. het bepaalde in de Wet Natuurbescherming in acht wordt genomen; 
4. burgemeester en wethouders geven geen toepassing aan deze wijzigings-bevoegdheid, dan na 

schriftelijk advies van een onafhankelijk deskundige op dit gebied; 
5. de wijziging geen nadelige gevolgen heeft voor omliggende bedrijven en/of functies 

d. De bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit, zoals 
vastgelegd in het Beeldkwaliteitplan Herenweg – Gageldijk en omgeving d.d. 18 januari 2013 (bijlage 
1). 

 
 
  



Artikel 15 Overige regels 
  
15.1  Parkeren 
a. In het geval van nieuwbouw of functiewijziging waarbij de parkeerbehoefte toeneemt, dient op eigen 

terrein te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid om de toename van de parkeerbehoefte op 
te vangen, waarbij ten minste het aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd conform de parkeernormen 
zoals opgenomen in de bijlage 3 GVVP Stichtse Vecht Deel B: Nota Parkeernormen 

b. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in sub a, 
indien: 
1. aanpassing van het bouwplan om alsnog te kunnen voorzien in voldoende parkeerruimte 

redelijkerwijs niet kan worden verlangd; of 
2. op een andere wijze is of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid om de toename van de 

parkeerbehoefte op te vangen. 
 
 
 
 
  



Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
 
 

Artikel 16 Overgangsrecht 
 
16.1  Overgangsrecht bouwwerken 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,  
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.  

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van bepaalde onder sub a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 10 
%.  

c. Het bepaalde onder sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 
16.2  Overgangsrecht gebruik 
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.  
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder sub a, te veranderen of 

te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.  

c. Indien het gebruik, bedoeld onder sub a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer 
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.  

d. Het bepaalde onder sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

  
  



Artikel 17 Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
Regels van het bestemmingsplan ‘Herenweg 9 en 11, Maarssen’. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Bijlagen:    

1. Beeldkwaliteitplan Herenweg – Gageldijk en omgeving d.d. 18 januari 2013 
2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 
3. GVVP Stichtse Vecht Deel B: Nota Parkeernormen, juli 2015 
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Inleiding
Opgave en aanleiding

Dit rapport vormt het beeldkwaliteitplan voor het gebied 

Herenweg-Gageldijk en omgeving. De gemeente wil met dit 

beeldkwaliteitplan sturing geven aan de gewenste ruimte-

lijke kwaliteitsslag in het gebied.

In voorbereiding op het nieuw op te stellen bestemmings-

plan, dat overwegend conserverend van aard zal zijn, is 

een concept beleidskader opgesteld. In dit beleidskader 

is aangegeven voor welke delen van het gebied een meer 

conserverende lijn wordt nagestreefd en waar richting en 

ruimte wordt gegeven voor ontwikkelingen die kunnen lei-

den tot de gewenste ruimtelijke kwaliteitsverbetering. 

Dit beeldkwaliteitplan doet uitspraken over de verschij-

ningvorm van deze ontwikkelingen. De gemeente kan met 

dit beeldkwaliteitplan sturen om de beoogde kwaliteit ook 

daadwerkelijk te realiseren. 

Naast richtlijnen voor beeldkwaliteit is, als onderdeel van 

dit rapport, tevens een protocol opgesteld voor de behan-

deling van initiatieven. Een kwalitatief goede nieuwbouw-

ontwikkeling begint namelijk altijd met een helder proces 

waarin alle partijen weten waar ze aan toe zijn en wat er 

van ze verwacht wordt.

Planlocatie

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van het lan-

delijk gebied van de gemeente Stichtse Vecht en ten oos-

ten van de bebouwde kom van Maarssen. Het betreft het 

meest verstedelijkt stuk landelijke gebied van de gemeen-

te en omvat percelen gelegen aan de Herenweg, Gageldijk 

en enkele percelen aan de Maarsseveensevaart. Aan de 

zuidzijde vormt de Gageldijk deels de gemeentegrens tus-

sen Stichtse Vecht en Utrecht. Hierdoor valt een deel van 

de bebouwing langs de Gageldijk buiten dit beeldkwaliteit-

kader.
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Waarom een beeldkwaliteitplan?

Het beeldkwaliteitplan heeft tot doel een kader te bieden 

waarbinnen de gewenste landschappelijke, stedenbouw-

kundige, architectonische uitwerking en planbeoordeling 

kan plaatsvinden. Het gaat hier met name om de beoogde 

ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en de inrichting van 

de buitenruimte. Het beeldkwaliteitplan geeft richtlijnen 

om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen. Hierbij gaat het 

om richtlijnen ten aanzien van landschap, stedenbouw en 

architectuur.

Beeldkwaliteit lijkt een persoons- en tijdgebonden begrip. 

“Wat de één mooi vindt, vindt de ander lelijk” en “oude 

gebouwen zijn toch mooier dan nieuwe gebouwen”. In onze 

visie is beeldkwaliteit echter niet persoonsgebonden en 

heeft het begrip meer te maken van ‘zorgvuldig’ en ‘pas-

send’. De mate waarin bebouwing, straten en groen pas-

sen in een bepaalde situatie bepaalt de beeldkwaliteit van 

een gebied. Het maken van een beeldkwaliteitplan heeft 

drie grote voordelen:
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1. Juridische aanvulling

Niet alle aspecten die de beeldkwaliteit en identiteit 

van een locatie bepalen, kunnen in een bestemmings-

plan of welstandnota worden geregeld. Het beeldkwali-

teitplan vult aan waar nodig.

2. Ontwikkelingsinstrument

Het beeldkwaliteitplan is altijd ontwikkelingsgericht. De 

elementen die de beeldkwaliteit van de locatie bepa-

len, worden beschreven. Hieruit kunnen richtlijnen voor 

toekomstige ontwikkelingen worden vastgesteld. Deze 

hoeven niet per se een historiserend karakter te heb-

ben. Het beeldkwaliteitplan biedt het kader waarbinnen 

toekomstige ontwikkelingen gerealiseerd kunnen wor-

den. Hierbij kan gedacht worden aan;

• stedenbouwkundige eenheden;

• uitstraling van de bebouwing in de te onderscheiden 

zones;

• onderlinge samenhang van de bebouwing;

• gewenste geleding van de bebouwing;

• dak- en kapvormen;

• gewenst materiaal- en kleurgebruik voor de bebou-

wing;

• overgangen van privé naar openbaar;

• materiaal- en kleurgebruik voor de inrichting van de 

openbare ruimte;

• nagestreefd beeld met betrekking tot beplanting in re-

latie tot het landschap.

3. Enthousiasmerend

Naast de juridische aanvulling heeft het beeldkwaliteitplan 

ook een belangrijke functie in de communicatie met de be-

langhebbenden. Door inzichtelijk te maken wat de kwaliteit 

van het gebied is, kan duidelijk worden gemaakt dat de 

regelgeving een doel heeft. Zo fungeert het beeldkwaliteit-

plan als aanjager voor kwaliteit. 

Een goed beeldkwaliteitplan enthousiasmeert en maakt 

ons bewust van de kwaliteit die er is en die behaald kan 

worden, ook bij nieuwe ontwikkelingen. 
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Een proces voor kwaliteit

Kwaliteit ontstaat niet alleen door het stellen van allerlei 

regels vooraf. Veel meer is het van belang dat een helder 

proces wordt doorlopen. Nog voordat plannen worden 

uitgewerkt moet een initiatief breed wordt besproken bin-

nen de gemeente. Aan de initiatiefnemer wordt daarom 

gevraagd om zo vroeg mogelijk in overleg te treden met 

de gemeente om met behulp van het beeldkwaliteitplan te 

komen tot planuitwerking.

Protocol

Voor de wijze waarop een initiatief wordt behandeld zijn 

binnen de gemeente afspraken gemaakt. Deze afspraken 

zijn hieronder weergeven. Om de beeldkwaliteit te waar-

borgen dienen minimaal de volgende stappen doorlopen 

te worden:

1. Goede informatie aan de balie

Van belang is dat de initiatiefnemer aan de balie van het 

gemeentehuis de juiste informatie opvraagt. Hierbij gaat 

het in ieder geval om  het bestemmingsplan, beeldkwali-

teitplan en de welstandsnota. Een uitgebreid intakege-

sprek hoort hierbij.

2. Principe beoordeling ( ruimtelijke toets ) 

In de eerste fase wordt beoordeeld of een initiatief voor 

transformatie past binnen het ruimtelijk beleid van het 

bestemmingsplan (en Provinciale structuurvisie). Daartoe 

wordt aan de initiatiefnemer gevraagd om de ideeën zo-

veel mogelijk in een situatieschets vast te leggen. Dit be-

treft een plattegrond, waaruit helder moet worden welke 

gebouwen worden hergebruikt, wat wordt gesloopt en aan 

welke nieuwbouw wordt gedacht. Ook een eerste idee voor 

de landschappelijke inpassing kan hierop worden ingete-

kend. 

Om alle aspecten voldoende tot hun recht te laten komen, 

wordt het initiatief besproken in een coördinatiegroep, 

waarin verschillende disciplines van de gemeente verte-

genwoordigd zijn, zoals landschap, stedenbouw en ver-

keer. Eventueel kunnen hierbij ook andere partijen worden 

betrokken, bijvoorbeeld het waterschap of de provincie. 

Als het initiatief past binnen de ruimtelijke kaders, dan 

worden op basis van het overleg randvoorwaarden en uit-

gangspunten geformuleerd. 

Proces
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punten, alsmede op basis van het beeldkwaliteitplan. Bij 

meer ingrijpende bouwplannen dient het plan altijd verge-

zeld te gaan van een inrichtingsplan voor het perceel en 

directe omgeving.

4. Overleg over schetsplan

Het plan wordt nogmaals besproken in de coördinatie-

groep. Aan dat overleg neemt ook de initiatiefnemer deel. 

Eventueel vindt vooroverleg over het plan plaats in de wel-

standscommissie. De gemeente bepaalt  op ambtelijk ni-

veau haar standpunt over het plan.

5. Definitief plan 

Vervolgens werkt de initiatiefnemer het plan uit tot een 

definitieve aanvraag om omgevingsvergunning. Nadat de 

procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan 

gereed is neemt het college een besluit en vraagt de wel-

standscommissie om advies uit te brengen over de plan-

nen. Gelet op het gevoerde vooroverleg mag een initia-

tiefnemer er vanuit gaan dat het bouwplan op hoofdlijnen 

positief wordt beoordeeld. Op meer ondergeschikte pun-

ten blijven natuurlijk opmerkingen mogelijk.

Het beeldkwaliteitplan dient daarbij als inspiratiebron. Het 

spreekt voor zich dat de diepgang van de randvoorwaar-

den afhankelijk is van de mate van ingrijpendheid van het 

initiatief. Minder ingrijpend zijn plannen waar de karakte-

ristiek van de bestaande bebouwing wordt gehandhaafd 

en de hoofdopzet van het erf ongewijzigd blijft. Meer in-

grijpend zijn plannen van sloop en nieuwbouw en met ver-

anderingen aan de opzet van het perceel. Bij meer ingrij-

pende plannen zal minimaal een analyse worden vereist 

van de landschappelijke context.

Het resultaat is een mededeling of de gemeente (college 

van B&W) in principe bereid is mee te werken aan het ge-

wenste initiatief. Bij een positief besluit wordt, waar nodig, 

gestart met de procedure tot herziening of wijziging van 

het bestemmingsplan en het uitvoeren van eventueel be-

nodigde onderzoeken, zoals ecologisch of archeologisch 

onderzoek.

3. Schetsplan 

De randvoorwaarden en uitgangspunten worden bespro-

ken met de initiatiefnemer. Relevante onderdelen van het 

beeldkwaliteitplan worden daarbij aan de initiatiefnemer 

overhandigd (met name de algemene principes en de richt-

lijnen voor het deelgebied waarbinnen het initiatief valt). 

Vervolgens werkt de initiatiefnemer een plan uit (of laat dit 

uitwerken) op basis van de randvoorwaarden en uitgangs-
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Context
Historische ontwikkeling

Het plangebied heeft een lange ontwikkelingsgeschiede-

nis achter de rug. Het oorspronkelijke veengebied is al 

vanaf de twaalfde eeuw in cultuur gebracht. Het gebied 

werd in eerste instantie ontgonnen vanaf de Vecht. Ver-

volgens werden, min of meer parallel aan de Vecht, ongin-

ningsassen in oost-westelijke richting door het veengebied 

aangelegd, waaronder de Herenweg/Gageldijk. Vanaf de 

ontginningsassen werden haaks op de onginningsas regel-

matige, langerekte kavels uitgegeven in noordoostelijke 

richting. 

Door deze ontwikkelingsvolgorde lag de oorspronkelijke 

agrarische bebouwing alleen aan de noordzijde van de 

Herenweg/Gageldijk. De kavels werden van elkaar ge-

scheiden door watergangen. De watergangen eindigden 

meestal op een zogenaamde wetering parallel aan de 

ontginningsas. Op deze manier is het karakteristieke veen-

landschap ontstaan van regelmatige diepe kavels geschei-

den door watergangen. 

In de 17de en 18de eeuw is het aandeel oppervlaktewa-

ter in het gebied sterk toegenomen door turfwinning. Het 

veengebied werd afgegraven in lijn met de oorspronkelij-

ke landschapsstructuur. Waar het veen werd afgegraven 

ontstond water, de zogenaamde petgaten. Dit water werd 

afgewisseld door stroken (legakkers) waar het veen te dro-

gen werd gelegd. 

In de bestaande situatie grenst het plangebied aan de 

noordzijde aan een dergelijk voormalig turfwingebied. Oor-

spronkelijk was een groter deel van het gebied op deze ma-

nier ingericht. Met de aanleg van de  Maarsseveenseplas-

sen en de Kleine plas zijn delen van dit landschap echter 

sterk veranderd.

De aanleg van de Maarsseveenseplas en de Kleine Plas 

vond plaats in de jaren zestig ten behoeve van zandwin-

ning voor de aanleg van de Utrechtse wijk Overvecht. Na 

de zandwinning is het gebied ingericht als natuur-, recre-

atie- en glastuinbouwgebied. Met name de glastuibouw-

functie heeft zich nooit goed kunnen ontwikkelen. 

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw heeft de provincie toe-

stemming gegeven om de tuinbouwgrond ook te gaan ge-

bruiken voor verblijfsrecreatie en volkstuinen. Uiteindelijk 

transformeerde het lint tot een gemêleerd gebied met ty-

pische stadsrandactiviteiten zoals caravanstallingen, op-

slag, lichte industrie, transportbedrijven en de oorspron-

kelijke agrarische functies.

In de jaren tachtig is de Zuilense Ring aangelegd als noor-

delijke deel van de ringweg rondom Utrecht. Door de aan-

leg van deze weg werd de bereikbaarheid voor auto- en 

vrachtverkeer sterk vergroot. Door deze verbeterde bereik-

baarheid werd het gebied nog aantrekkelijker voor diverse 

soorten bedrijvigheid.
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Verkeer

De Zuilense Ring vormt de belangrijkste ontsluitingweg voor het 

gebied. Deze autoweg staat met twee ongelijkvloerse aansluitin-

gen in verbinding met de Maarsseveensevaart en de Herenweg/

Gageldijk. De meest oostelijke aansluiting bestaat uit een gelijk-

vloers verkeersplein met een aansluiting op de Gageldijk.

De middelste aansluiting wordt gevormd door de Maarsseveense 

Poort. Deze weg heeft een belangrijke functie als ontsluitingsweg 

voor het recreatiegebied rondom de Maarsseveenseplassen.

Op de Herenweg, Maarsseveensevaart en een deel van de Gagel-

dijk geldt een 50km/h regime. Op het overige deel van de Gagel-

dijk is 60 km/h de maximum snelheid.

Naast een route voor autoverkeer is de Gageldijk tevens een be-

langrijke verbinding in het recreatief fietspadennetwerk. Hierbij 

gaat het met name om fietsverkeer vanuit Utrecht richting het 

recreatiegebied Maarsseveenseplassen. Om dit verkeer te faci-

literen is de Gageldijk tot aan de zuidelijke entree van het recre-

atiegebied uitgevoerd met een breed vrijliggend fietspad. Verder 

naar het noorden ligt er een smaller fietspad aan de andere zijde 

van de weg tot aan de hoofdentree van het recreatiegebied. De 

Maarsseveensevaart heeft eveneens een breed vrijliggend fiets-

pad. De Herenweg is alleen uitgevoerd met indicatiestroken.
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Bebouwing

De bebouwing staat in het algemeen langs de hoofdontsluitings-

wegen en ligt meestal iets terug op ruime kavels. De bebouwing 

bestaat voornamelijk uit (voormalige) boerderijen, woningen en 

bedrijfsgebouwen. Het lint is tweezijdig bebouwd en varieert in 

openheid. Naast agrarische (tuinbouw)bedrijven is ook niet-agra-

rische bedrijvigheid, zoals een tuincentrum, in het lint opgeno-

men. Vanwege de beperking in de perceelsgrootte is de agrari-

sche bedrijfsbebouwing relatief kleinschalig.

De bebouwing langs de Gageldijk/Herenweg betreft in hoofdzaak 

een groot aantal relatief kleine eengezinswoningen (burgerwo-

ningen), afgewisseld met bedrijfswoningen. De bebouwing is in-

dividueel, afwisselend en staat meestal vrij. Hoofdgebouwen zijn 

met de voorzijde gericht op de weg. Rooilijnen volgen de weg en 

verspringen. Woningen hebben een eenvoudige tot gedifferenti-

eerde opbouw bestaande uit een onderbouw van één laag met 

een kap. In mindere mate komen woningen bestaande uit twee 

lagen met kap voor.

De bedrijfsgebouwen als hallen en schuren liggen meestal achter 

en soms naast de woongebouwen. Het erfdeel voor het bedrijfs-

gedeelte is vaak verhard. Veel bedrijfsgebouwen zijn dusdanig 

hoog en groot dat ze het beeld bepalen.

In het plangebied zijn ook kassen aanwezig. Dit betreft zowel 

grotere oppervlaktes van glastuinbouwbedrijven als kleine opper-

vlaktes kassen als onderdeel van een groter tuinbouwbedrijf. De 

oppervlaktes lopen uiteen van circa 1.500 m² tot ruim 31.000 m² 

per bedrijf. Een deel van de kassen is daarnaast inmiddels voor 

niet-agrarische doeleinden in gebruik. 
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Landschap

Ondanks de grote landschappelijke ingrepen in de jaren zestig 

en zeventig is de invloed van de oorspronkelijke ontginning nog 

steeds goed zichtbaar. Het plangebied kenmerkt zich door lang-

gerekte smalle percelen grenzend aan de Herenweg en Gageldijk. 

De eerste dijken van de ontginning zijn goed herkenbaar als ont-

ginningsas en bebouwingslint. Ook de strook waar van oudsher 

de bebouwing werd gerealiseerd, het zogenaamde voorland, is 

nog altijd aanwezig in de verkavelingsopzet en watergangenstruc-

tuur. 

De Maarsseveensevaart ligt in tegenstelling tot de Herenweg/Ga-

geldijk in het verlengde van de ontginning waardoor de oorspron-

kelijk agrarische percelen hier parallel langs de weg lopen. De 

diepte van de percelen wordt hier bepaald door de breedte van 

de strokenverkaveling. Deze strook is pas in de twintigste eeuw 

bebouwd. 

Het landelijke karakter van het lint wordt onder andere bepaald 

door de zichtrelaties vanaf de openbare weg met het achterlig-

gende open landschap.  Op deze plekken ontbreekt de lintbebou-

wing waardoor het open landschap doorloopt tot aan de weg. De 

hoeveelheid relaties en schaal van de openheid verschilt sterk in 

de verschillende delen van het plangebied. De aanwezige tuinen 

dragen bij aan het groene karakter. 

De grote waterplassen grenzend aan het gebied worden vrijwel 

geheel omsloten door een zone van dichte opgaande beplanting 

en zijn daardoor niet ervaarbaar vanaf de doorgaande weg. Ook 

aan de noordzijde van de Zuilense Ring en langs de Maarsseveen-

se Poort is sprake van dichte opgaande beplanting.
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Water

De omgeving van de Maarsseveensevaart, Gageldijk en Heren-

weg is een waterrijk gebied. Het oorspronkelijke landschap uit 

zich voornamelijk in de watergangen op gelijkmatige afstand van 

elkaar, haaks op de ontginningsassen. Daarnaast zijn er enkele 

vaarten in het gebied aanwezig zoals de Maarsseveensevaart en 

de Nedereindsevaart. Deze vaarten hadden voorheen een trans-

portfunctie. 

Door latere ingrepen is meer water aan het gebied toegevoegd. 

Op de eerste plaats vanwege de turfwinning. Door de turfwinning 

werd het landschap op grote schaal vergraven, de oorspronkelijk 

landschappelijke structuur is desondanks wel goed zichtbaar ge-

bleven. Vervolgens zorgde de aanleg van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie voor een aanpassing van het watersysteem met de 

aanleg van inundatiekanalen, sluizen en forten. Recenter is het 

watersysteem door de winning van zand sterk veranderd. Met de 

aanleg van de zandwinningsplassen Maarssenveenseplassen en 

de Kleine Plas is een groot deel van de eeuwenoude  waterstruc-

tuur verloren gegaan.

De huidige waterstructuur vormt een belangrijke drager voor de 

inrichting van het gebied, zowel op hoofdlijnen als voor de inrich-

ting van percelen en de situering van bebouwing. Met name in de 

relatief open plandelen, zoals de Polder Binnenweg en het plan-

deel ten zuiden van de Gageldijk spelen de vele watergangen een 

essentiële rol in de landschappelijke beleving.
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Eigendommen

Het gebied is van oorsprong een onbegaanbaar veengebied. Bij 

het in cultuur brengen van het landschap is de typische kavel-

structuur uitgezet. Deze kavelstructuur is nu nog terug te zien in 

de eigendomssituatie.

In de loop der jaren, met een toename aan bebouwing en bedrij-

vigheid, zijn de kavels direct langs de openbare weg verder opge-

deeld in kleinere percelen. Verder van de openbare weg hebben 

de percelen vaak hun oorspronkelijke breedte behouden.

In het gebied is sprake van een groot aantal verschillende eige-

naren. Dit heeft sterk bijgedragen aan het diverse karakter van 

het gebied.
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Cultuurhistorie

Het plangebied ligt in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze ver-

dedigingslinie is tussen 1815 en 1870 aangelegd en bestaat 

ter hoogte van het plangebied uit Fort de Gagel,  Fort Maarsse-

veen en diverse kleinere objecten zoals kazematten, sluisjes en 

groepsschuilplaatsen. Daarnaast maken het plangebied en om-

geving onderdeel uit van de zogenaamde inundatievelden. Deze 

gebieden konden bij de inwerkingtreding van de linie onder water 

worden gezet. 

In het gebied zijn ook enkele zogenaamde ‘houten huizen’ aan-

wezig. Deze woningen waren gelegen in de schootsvelden van de 

forten en konden, in het geval van in werking treding van de linie, 

in brand gestoken worden om zodoende de schootsvelden vrij te 

maken.

Het behouden en waar mogelijk herstellen van de linie vormt een 

belangrijk aandachtspunt in het beleid van zowel de Provincie 

Utrecht als de gemeente Stichtse Vecht. Hierbij gaat het om het 

zoveel mogelijk open houden van de schootsvelden en een zorg-

vuldige inpassing van linie-elementen bij nieuwe ontwikkelingen.
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Milieuhinder bedrijvigheid

In het gebied zijn momenteel tal van bedrijven gevestigd die in 

een bepaalde mate overlast genereren voor milieugevoelige be-

stemmingen zoals wonen. Op de afbeelding is een indicatie gege-

ven van de bedrijvigheid en de bijbehorende milieucontouren op 

basis van de bedrijvenlijst van de VNG.

Gelet op de bestaande functionele diversiteit wordt het gebied 

aangemerkt als zogenaamd gemengd gebied. In dergelijke ge-

bieden worden kleinere milieucontouren gehanteerd dan bijvoor-

beeld in woonwijken. De in de kaart afgebeelde contouren dienen 

als indicatie waarbij deze versoepeling van het contourenbeleid 

niet is meegenomen.

Bij nieuwe (woningbouw) ontwikkelingen vormt de aanwezige be-

drijvigheid een belangrijk uitgangspunt om te bepalen wat wel of 

niet mogelijk is. 
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Geluidhinder wegverkeer

Naast hinder van bedrijvigheid is er, in en om het plangebied, ook 

sprake van geluidhinder van de doorgaande wegen. Geluidhinder 

heeft invloed op de bouwmogelijkheden voor milieugevoelige 

functies zoals wonen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt 

in grote delen van het plangebied overschreden. In dat geval is 

een ontheffing hogere waarde mogelijk. De maximale ontheffings-

waarde is afhankelijk van de ligging. Binnenstedelijk is dit 63 dB 

L den en buitenstedelijk 53 dB Lden. 

Volgens de Wet geluidhinder betreft een buitenstedelijk situatie 

het gebied buiten de bebouwde kom met inbegrip van het gebied 

binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone van een auto-

weg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels 

en verkeerstekens. De Zuilense ring is een autoweg en heeft een 

geluidszone van 400 meter aan weerszijde van de weg. De wo-

ningen die binnen de geluidszone van de Zuilense ring liggen val-

len voor de geluidsbelasting vanwege de Zuilense ring onder een 

buitenstedelijke situatie en hebben een bijbehorende maximale 

ontheffingswaarde vanwege deze weg van 53 dB Lden. Dit geldt 

dus voor een zeer groot gedeelte van het plangebied.

Voor de geluidsbelasting vanwege de Maarseveensevaart geldt 

juist dat het overgrote gedeelte van de woningen in het plange-

bied binnen de bebouwde kom valt met een 50 km/uur regime 

waardoor voor dit gedeelte een binnenstedelijke situatie met 

een maximale ontheffingswaarde van 63 dB Lden van kracht is. 

Even ten noorden van het kruispunt met de Herenweg verlaat de 

Maarsseveensevaart de bebouwde kom en krijgt de weg een 80 

km/uur regime. Hier is sprake van een buitenstedelijke situatie.
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Visie
Divers en kleinschalig woonlint

In de bestaande situatie wordt het van oorsprong klein-

schalige en landelijke karakter van het veenlint op verschil-

lende locaties overstemd door bedrijfs- en glastuinbouw-

complexen. De grootschalige bebouwing de vele verharde 

terreinen hebben een negatief effect op de landschappe-

lijke kwaliteit van het lint. Daarnaast genereert de aanwe-

zige bedrijvigheid in een aantal gevallen milieuhinder voor 

de woonfuncties in de omgeving.

De visie op de beeldkwaliteit voor de Maarsseveense-

vaart, Herenweg en Gageldijk gaat uit van een groen en 

kleinschalig veenlint met de nadruk op wonen. Het doel 

is om het bestaande kleinschalige en groene karakter te 

behouden en waar mogelijk te versterken. In dat kader is 

een afname van de aanwezige (grootschalige) bedrijfsbe-

bouwing en glastuinbouwcomplexen gewenst.

De bestaande verschillen in dichtheid, opzet en architec-

tuur van het bebouwingslint vormen daarnaast ook een 

uitgangspunt voor de richtlijnen in dit beeldkwaliteitplan. 

Het lint aan de noordzijde van de Gageldijk heeft namelijk 

een andere intensiteit dan bijvoorbeeld langs de Herenweg 

en de bebouwing in de Polder Binnenweg kent weer een 

andere opzet. Door deze verschillen als uitgangspunt te 

nemen blijft de bestaande diversiteit behouden.

Vergroten openheid

Door de gewenste afname van het bebouwd oppervlak kan 

tevens de karakteristieke openheid van het veenweide-

landschap worden vergroot. Een belangrijk aspect daarbij 

is de bijbehorende doorzichten naar deze openheid vanaf 

de openbare weg. Het uitgangspunt is dat bestaande door-

zichten behouden dienen te blijven.

Bij het versterken van de openheid wordt veel waarde ge-

hecht aan de grootschalige openheid van de Polder Bin-

nenweg. In dit gebied is de openheid van het landschap 

zeer goed ervaarbaar. Om een afname van het bebouwd 

oppervlak in dit gebied te stimuleren is extra woningbouw 

mogelijk bij de realisatie van de verworven bouwtitels in 

een ander deel van het plangebied.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Vanwege de cultuurhistorische waarde verdient de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie aandacht bij de inpassing van nieu-

we ontwikkelingen in het plangebied. Op de eerste plaats 

wordt gestreeft naar zo veel mogelijk openheid in de eer-

ste 300 meter van de schootsvelden van de forten Maars-

seveen en de Gagel. Daarnaast moeten de relicten van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie zorgvuldig worden ingepast 

bij nieuwe ontwikkelingen. Hierbij gaat het om het behou-

den en zo mogelijk verbeteren van de zichtbaarheid van 

groepsschuilplaatsen en kazematten vanuit de openbare 

ruimte. 29
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Om de hoeveelheid bebouwing in de 300m schootsveld te-

rug te dringen wordt, net als in de Polder Binnenweg,  sloop 

van bebouwing en nieuwbouw elders in het plangebied ge-

stimuleerd.

Maarsseveensepoort

Vanaf de Zuilense Ring vormt de Maarsseveense Poort 

een belangrijke entree van het recreatiegebied Maars-

seveen. Een groene aankleding van deze route vormt het 

uitgangspunt. Eventuele (nieuwe) bebouwing mag geen 

afbreuk doen aan de uitstraling van deze groene entree. 

Waar mogelijk moet de (groene) kwaliteit versterkt worden. 

Transformatiemogelijkheden

Om het aandeel bedrijfsbebouwing en glastuinbouw terug 

te dringen is de zogenaamde ruimte-voor-ruimte-regeling 

van toepassing. Op basis van deze regeling is het mogelijk 

om, afhankelijk van de omvang van de te slopen opstal-

len, één, twee of drie woningen terug te bouwen. Om in 

aanmerking te komen voor deze regeling gelden specifieke 

randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn als bijlage 

opgenomen in het beeldkwalitietplan.

In de hiernaast afgebeelde kaart is een indicatie gegeven 

van de aanwezige glastuinbouw en bedrijfbebouwing in 

het plangebied. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt hoeveel 

bebouwing gesloopt moet worden om één of meerdere wo-

ningen te mogen bouwen.

Globaal kan worden gesteld dat bij een maximale trans-

formatie op basis van de ruimte-voor-ruimte-regeling circa 

46 woningen aan het gebied kunnen worden toegevoegd. 

In de praktijk zullen dit veel minder woningen zijn omdat 

vele bedrijven voorlopig op de bestaande locatie gevestigd 

zullen blijven.

Naast de ruimte-voor-ruimte-regeling is tevens aange-

geven dat de sloop van bedrijfsbebouwing en kassen in 

bepaalde gebieden wordt gestimuleerd. Hierbij gaat het 

om de Polder Binnenweg en de 300m schootsvelden van 

beide forten. Voor elk sloop/nieuwbouw initiatief in deze 

gebieden geldt dat één extra bouwtitiel verkregen wordt bij 

de realisatie van de nieuwe bebouwing in een ander deel 

van het plangebied. Een deel van de Polder Binnenweg valt 

ook binnen het 300m schootsveld van fort de Gagel. Hier 

zijn dus twee extra bouwtitels mogelijk.

Deelgebieden

Op basis van de analyse in het vorige hoofdstuk en de visie 

op de toekomst van het gebied zijn er vijf deelgebieden te 

onderscheiden. Deze deelgebieden zijn:

• Maarsseveensevaart.

• Herenweg.

• Gageldijk-noord.

• Gageldijk-Zuid.

• Polder Binnenweg.

In het hieropvolgende hoofdstuk worden per deelgebied 

richtlijnen gegeven waar nieuwe ontwikkelingen aan ge-

toetst worden.
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Transformatiemogelijkheden



 Herenweg.



rIchtlIjnen



Maarsseveensevaart

Bestaande situatie

De bebouwing langs de Maarsseveensevaart bestaat uit 

vrijstaande woningen op ruime kavels. De bebouwing ligt 

op een relatief grote afstand tot de openbare weg vanwege 

de watergang die de woonkavels scheidt van de doorgaan-

de route. De woningen zijn bereikbaar door middel van 

kleine bruggen over het water. Zes woningen in het lint zijn 

ontsloten door een gezamenlijke brug in combinatie met 

een informele insteekweg parallel aan de watergang.

De kaveldiepte variëert tussen de 50 en 100 meter. Dit 

verschil komt voort uit de hoekverdraaiing tussen de kavel-

structuur en de Maarsseveensevaart. Daarbij kan een ver-

schil gemaakt worden tussen de eerste lijn, van circa 50 

meter, met woonbebouwing en de tweede lijn van, even-

eens circa 50 meter, waar voornamelijk bedrijfsbebouwing 

is gerealiseerd. De situering van de bebouwing is altijd een 

afgeleide van de landschappelijke structuur.

Het gebied heeft een landelijke uitstraling door de ruime 

opzet en kleinschalige bebouwing bestaande uit één laag 

met kap. Één woning in het lint is uitgevoerd in twee lagen 

zonder kap. Hier wordt zichtbaar dat een dergelijke massa 

afbreuk doet aan het landelijke karakter. Bijgebouwen zijn 

over het algemeen achter het hoofdgebouw gesitueerd zo-

dat er relatief veel open groene ruimte tussen de woningen 

aanwezig is.

Transformatie

De bestaande eerstelijns bebouwing vormt het uitgangs-

punt voor nieuwe ontwikkelingen. De bouwmassa’s, situe-

ring en kavelomvang sluiten dan ook aan bij de omliggende 

percelen. 

Nieuwbouw in het gebied vormt primair een aanvulling op 

de eerstelijns bebouwing. Pas als in de eerste lijn alle mo-

gelijkheden voor nieuwbouw zijn benut kan in het achter-

liggende gebied bebouwing worden toegestaan.

Het is daarnaast wenselijk om vanaf de Maarsseveense-

vaart een nieuwe langzaamverkeersverbinding te creëren 

met het wandelpad rondom de Kleine Plas. Deze mogelijk 

nieuwe verbinding vormt naast de landschappelijke struc-

tuur de basis voor de situering van nieuwe bebouwing in 

het achterliggende gebied. Aan de aanleg van deze route 

en eventuele nieuwbouw dient een heldere ruimtelijke vi-

sie ten grondslag te liggen waarin de landschappelijke ka-

rakteristieken voldoende gewaarborgd zijn.

Bij de ontsluiting van de nieuwe woningbouw kan gekozen 

worden voor zowel individuele bruggen over de Maarsse-

veensevaart of een collectieve brug in combinatie met een 

insteekweg. De ligging van de insteekweg ten behoeve 

van de tweedelijnsbebouwing is altijd een afgeleide van de 

landschappelijke structuur.

34

Zadel- of mansardekap

Formele tuin aan voorzijde

Situering bijgebouwen

min. 8m



Situering:

• Eerstelijns bebouwing in een licht verspringende rooi-

lijn op circa 10 to 20 meter vanaf de oever Maars-

seveensevaart.

• Oriëntatie eerstelijns bebouwing primair op de Maars-

seveensevaart.

• Wisselende nokrichtingen.

• Kavelbreedte minimaal 20 meter.

• Kaveldiepte vormt een afgeleide van de landschappe-

lijke structuur.

• Bebouwing minimaal 5 meter vanaf de perceelsgrens.

• Situering insteekweg afgeleide van landschappelijke 

structuur.

• Collectieve brug Maarsseveensevaart mogelijk.

• Bijgebouwen bij voorkeur achter het hoofdgebouw of 

minstens 8 meter achter de voorgevelrooilijn.

• Tenminste ruimte voor twee parkeerplaatsen op eigen 

terrein.

• Ruimte aan de Maarsseveensevaart vormt een forme-

le voortuin met een overwegend groen karakter.

Massa:

• Gebouwen zijn vrijstaand, individueel en afwisselend.

• Één laag met zadel- of mansardekap met een minima-

le hellingshoek van minimaal 40º.

• Dakvlak dominant aan de gevel.

• Één  duidelijk herkenbare hoofdmassa met enkelvou-

dige hoofdvorm.

Architectuur:

• De detailering is zorgvuldig en gevarieerd, van eenvou-

dig tot rijk.

• Gevels hebben een duidelijke horizontale en verticale 

geleding.

• Dakkapellen, kroonlijsten en dergelijke vormgeven als 

zelfstandige elementen.

• Traditioneel Hollandse houten kozijnen en profilerin-

gen vormen het uitgangspunt.  

• Bruggen hebben een sober karkater.

Kleur en materiaalgebruik

• Materiaal is in principe traditioneel.

• Gevels zijn in hoofdzaak van baksteen.

• Deels houten gevelbekleding mogelijk.

• Hellende daken van woningen zijn in principe uitge-

voerd in antracietkleurige of gedekt rode keramische 

pannen.

• Daklijksten, luiken en kozijnen zijn uitgevoerd in hout 

een qua uitstraling vergelijkbaar materiaal.

• Dakkapellen uitvoeren in hout of zink.

• Het kleurgebruik is terughoudend.

• Materiaal- en kleurgebruik van op-, aan- en bijgebou-

wen is aangepast aan het hoofdgebouw.

• Erfafscheidingen ingetogen en bij voorkeur in natuur-

lijke materialen.  
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Situering bijgebouwen

min. 20m

tussen 10-20m

Oriëntatie op de openbare ruimte

Bebouwing in licht verspringende rooilijn en met 
wisselende nokrichtingen

Minimale kavelbreedte van 20 meter



Herenweg

Bestaande situatie

Het lint van de Herenweg bestaat aan twee zijden voor-

namelijk uit vrijstaande woningen afgewisseld met enkele 

twee-onder-één-kap woningen. De afstand van de wonin-

gen tot de openbare weg variëert, maar ligt in de meeste 

gevallen tussen de 10 en 15 meter. Enkele woningen lig-

gen opvallend dicht op de weg, dit zijn echter uitzonderin-

gen. 

Over het algemeen is er sprake van een redelijk gelijkma-

tige kavelbreedte die variëert tussen de 20 en 30 meter. In 

het lint komen zelden smallere kavels dan 15 meter voor. 

Door deze ruime opzet bepalen de grote voortuinen met 

een groene inrichting het beeld van het lint.

De eerstelijns bebouwing is gerealiseerd op een strook 

land van 50 meter vanaf de openbare weg, het zogenaam-

de voorland. Kleinschalige bedrijfsgebouwen en bijgebou-

wen liggen meestal ook in deze strook. De strook wordt 

in een aantal gevallen begrensd door watergangen. Spo-

radisch komt er woningbouw in de tweede lijn voor. Deze 

woningbouw is gesitueerd direct achter de strook voorland 

en vormt een eenheid met het lint.

Bijgebouwen liggen meestal achter het hoofdgebouw of 

liggen sterk terug ten opzichte van de voorgevelrooilijn. 

Hierdoor ontstaat ook tussen de woningen veel ruimte en 

heeft het lint een open karakter. Het landelijke karakter 

wordt daarnaast versterkt door een tweetal openingen 

in de lintbebouwing. Hier loopt het agrarische achterland 

door tot aan de openbare weg.

De bebouwing is uitgevoerd in één laag met kap, wat even-

eens een bijdrage levert aan het kleinschalige en lande-

lijke karakter van dit woonlint. Enkele woningen bestaan 

uit twee lagen met kap. Met name wanneer deze woningen 

relatief dicht op elkaar staan komt het karakter onder druk 

te staan.

Transformatie

Het lint van de Herenweg heeft in de bestaande situatie 

veel kwaliteit als ruim opgezet woonlint. De bestaande si-

tuatie vormt dan ook het uitgangspunt. Om het karakter 

van de Herenweg zoveel mogelijk te behouden is extra eer-

stelijns bebouwing niet wenselijk. Zodoende blijven ook de 

bestaande doorzichten gehandhaafd.

Extra woningbouw is echter wel beperkt mogelijk in de 

tweede lijn, in een strook van 30 meter diep achter het 

voorland. Deze tweedelijns bebouwing is alleen mogelijk 

indien er op het betreffende perceel sprake is van een om-

vangrijke afname van het bebouwd oppervlak conform de 

ruimte-voor-ruimte-regeling. 

Bij de uitwerking van deze mogelijke tweedelijns bebou-

wing is het van belang zoveel mogelijk aan te sluiten bij 

bestaande structuren, zoals erfgrenzen, watergangen en 

houtwallen. Daarnaast moet bij de aanleg van nieuwe in-

steekwegen rekening gehouden worden met een smalle en 

sobere profilering zodat de zijstraten het straatbeeld niet 

gaan domineren.
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Zadel- of mansardekap

Landschappelijke structuur als basis voor situering.
Tweedelijns bebouwing direct achter lint

Formele tuin aan voorzijde

Situering bijgebouwen

min. 8m

max. 30m

Afstand tot zij- en achtererfgrens

min. 5m

min. 5m
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Situering:

• Eerstelijns bebouwing in een licht verspringende rooi-

lijn op circa 15 to 20 meter vanaf de openbare weg.

• Oriëntatie eerstelijns bebouwing op de Herenweg.

• Wisselende nokrichtingen.

• Kavelbreedte minimaal 15 meter, maar bij voorkeur 

ruimer.

• Eerstelijns bebouwing staat op een strook voorland 

van circa 50 meter diep vanaf de openbare weg.

• Tweedelijns bebouwing in een strook van maximaal 

30m direct achter het voorland, waarbij zoveel mo-

gelijk aansluiting wordt gezocht bij bestaande land-

schappelijke structuren.

• Bebouwing minimaal 5 meter vanaf de perceelsgrens.

• Situering insteekweg haaks op de Herenweg.

• Insteekwegen hebben een informeel karakter door bij-

voorbeeld een smal profiel en sobere uitvoering.

• Bijgebouwen bij voorkeur achter het hoofdgebouw of 

minstens 8 meter achter de voorgevelrooilijn.

• Tenminste ruimte voor twee parkeerplaatsen op eigen 

terrein.

• Ruimte aan de Gageldijk vormt een formele voortuin 

met een overwegend groen karakter.

Massa:

• Gebouwen zijn vrijstaand, individueel en afwisselend.

• Één laag met zadel- of mansardekap met een minima-

le hellingshoek van minimaal 40º.

• Dakvlak dominant aan de gevel.

• Één  duidelijk herkenbare hoofdmassa met enkelvou-

dige hoofdvorm.

Architectuur:

• De detailering is zorgvuldig en gevarieerd, van eenvou-

dig tot rijk.

• Gevels hebben een duidelijke horizontale en verticale 

geleding.

• Dakkapellen, kroonlijsten en dergelijke vormgeven als 

zelfstandige elementen.

• Traditioneel Hollandse houten kozijnen en profilerin-

gen vormen het uitgangspunt.  

Kleur en materiaalgebruik

• Materiaal is in principe traditioneel.

• Gevels zijn in hoofdzaak van baksteen.

• Deels houten gevelbekleding mogelijk. In het 300m 

schootsveld zijn houten huizen wenselijk.

• Hellende daken van woningen zijn in principe uitge-

voerd in antracietkleurige of gedekt rode keramische 

pannen.

• Daklijksten, luiken en kozijnen zijn uitgevoerd in hout 

een een qua uitstraling vergelijkbaar materiaal.

• Dakkapellen uitvoeren in hout of zink.

• Het kleurgebruik is terughoudend.

• Materiaal- en kleurgebruik van op-, aan- en bijgebou-

wen is aangepast aan het hoofdgebouw.

• Erfafscheidingen ingetogen en bij voorkeur in natuur-

lijke materialen.  
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Situering bijgebouwen

min. 15m

ca. 50m

tussen 15-20m

Oriëntatie op de openbare ruimte

Minimale kavelbreedte

Strook voorland van circa 50 meter diep

Bebouwing in licht verspringende rooilijn en met 
wisselende nokrichtingen



Gageldijk-Noord

Bestaande situatie

Het deelgebied Gageldijk-Noord wijkt wat betreft bebou-

wingsdichtheid af van de overige deelgebieden van dit 

beeldkwaliteitplan. In het gebied zijn namelijk vele bedrij-

ven en kassencomplexen gesitueerd waardoor de noord-

zijde van de Gageldijk een minder groen en open karakter 

heeft dan bijvoorbeeld de Herenweg.

Het deelgebied kent een duidelijke begrenzing in de vorm 

van de opgaande beplanting van het aangrenzende re-

creatiegebied. In combinatie met de relatief hoge bebou-

wingsdichtheid vormt het gebied zodoende een redelijk 

zelfstandige landschappelijke eenheid. De relatie van het 

deelgebied met het open landschap en de openbare ruim-

te beperkt zich met name tot de eerstelijns bebouwing 

langs de Gageldijk. 

De eerstelijns bebouwing is net als langs de Herenweg 

deels gesitueerd op de oorspronkelijke strook voorland 

van 50 meter diep vanaf de openbare weg. Op een aantal 

plekken wordt deze strook aan de achterzijde begrensd 

door een watergang. Op andere plekken is door de jaren 

heen ook bebouwing verder landinwaarts gerealiseerd, 

waardoor het onderscheid tussen het voorland en het ach-

terland niet meer altijd even duidelijk aanwezig is.

De kavelbreedte varieert, maar is zelden minder dan 15 

meter. De afstand van de woningen tot het openbare fiets-

pad ligt ongeveer tussen de 5 en de 15 meter. Opvallend 

daarbij zijn de grote verschillen tussen naast elkaar gele-

gen panden. Door deze verschillen ontstaat in een aantal 

gevallen een onrustig straatbeeld.

Bijgebouwen liggen in de meeste gevallen sterk terug ten 

opzichte van de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw. 

Door deze opzet heeft de eerste bebouwingslijn van het 

lint, ondanks de entrees van de vele bedrijven, toch een 

redelijk ruim opgezet karakter.

De bebouwing bestaat verder voornamelijk uit vrijstaande 

woningen. In een aantal gevallen bestaat het hoofdgebouw 

uit twee woningen. In deze gevallen is er sprake van een 

voorhuis gericht op de Gageldijk en een achterhuis  gericht 

op de achterzijde van het perceel. De woonbebouwing is 

over het algemeen uitgevoerd in één laag met kap. 

Aan de westzijde van het plangebied is een tweetal wonin-

gen achter de woning aan de Gageldijk gesitueerd, deze 

woningen worden ontsloten door middel van een informele 

insteekweg. Daarnaast zijn op verschillende plekken in het 

achterland ook recreactiewoningen op deze manier onslo-

ten.

Transformatie

Het deelgebied Gageldijk-Noord biedt veel mogelijkheden 

voor transformatie van bedrijvigheid naar wonen. Dit komt 

enerzijds door de vele kassen en bedrijfscomplexen in het 

gebied en anderzijds door de ruime bebouwingsmogelijk-

heden achter de eerstelijns bebouwing op basis van dit 

beeldkwaliteitplan.

De ruime bebouwingsmogelijkheden komen voort uit het 

feit dat in het deelgebied reeds veel bebouwing in het 

achterland aanwezig is, onder andere in de vorm van re-

creatiewoningen. Deze bebouwing zal waarschijnlijk in de 

toekomst ook blijven bestaan. Daarnaast vormt het gebied 

een relatief zelfstandig landschappelijke eenheid door 

de sterke begrenzing in de vorm van het recreatiegebied. 

Door de sterke begrenzing heeft de inrichting van het ge-

bied relatief weinig invloed op het omliggende landschap.

De ruime bebouwingsmogelijkheden houden in dat de in-

passing van woningbouw achter de eerstelijns bebouwing   

niet per definitie aansluitend aan het lint hoeft plaats te 

vinden. Het gehele achterland komt daardoor in aanmer-

king voor woningbouw. Daarbij kan kwaliteit aan het ge-

bied worden toegevoegd door de achterliggende woning-

bouw te koppelen aan nieuwe (openbaar toegankelijke) 

langzaamverkeersverbindingen met het aangrenzende re-

creatiegebied. De eventuele inpassing hiervan moet wor-

den afgestemd met de beheerder van het recreatiegebied.

Bij de inpassing van nieuwe ontwikkelingen wordt uit-

gegaan van vrijstaande woningen op ruime kavels. De 

situering van de nieuwe woningbouw is afgeleid van de 

bestaande kavel-, en watergangen structuur.  Daarnaast 

moet bij de aanleg van nieuwe insteekwegen rekening ge-

houden worden met een smalle en sobere profilering zodat 

de zijstraten het straatbeeld niet gaan domineren.

In de eerste lijn is slechts beperkt aanvullende woning-

bouw mogelijk. Bij de inpassing van deze woningbouw 

dient zoveel mogelijk te worden aangesloten bij de be-

staande situatie. Hierbij gaat het onder andere om afstem-

ming van de voorgevelrooilijn en de kavelbreedte.38



Situering:

• Eerstelijns bebouwing in een licht verspringende rooi-

lijn tussen de uitersten van de naastgelegen hoofd-

gebouwen.

• Oriëntatie eerstelijns bebouwing op de Gageldijk.

• Wisselende nokrichtingen.

• Kavelbreedte minimaal 15 meter, maar bij voorkeur 

ruimer.

• Eerstelijns bebouwing staat op een strook voorland 

van circa 50 meter diep vanaf de openbare weg.

• De situering van de woningbouw achter de eerstelijns 

bebouwing (2de of 3de lijnsbebouwing) is een afge-

leide van de landschappelijke structuur bestaande uit 

kavelgrenzen, houtwallen en watergangen.

• Bebouwing minimaal 5 meter vanaf de perceelsgrens.

• Situering insteekweg haaks op de Gageldijk.

• Insteekwegen hebben een informeel karakter door bij-

voorbeeld een smal profiel en sobere uitvoering.

• Bijgebouwen bij voorkeur achter het hoofdgebouw of 

minstens 8 meter achter de voorgevelrooilijn.

• Tenminste ruimte voor twee parkeerplaatsen op eigen 

terrein.

• Ruimte aan de Gageldijk vormt een formele voortuin 

met een overwegend groen karakter.

Massa:

• Gebouwen zijn vrijstaand, individueel en afwisselend.

• Één laag met kap met een minimale hellingshoek van 

minimaal 40º.

• Dakvlak dominant aan de gevel.

• Eerstelijns bebouwing heeft een  duidelijk herkenbare 

hoofdmassa met enkelvoudige hoofdvorm.

• Bij de tweedelijns bebouwing zijn samengestelde volu-

mes mogelijk.

Architectuur:

• De detailering is zorgvuldig en gevarieerd, van eenvou-

dig tot rijk.

• Gevels hebben een duidelijke horizontale en verticale 

geleding.

• Dakkapellen, kroonlijsten en dergelijke vormgeven als 

zelfstandige elementen.

• Traditioneel Hollandse houten kozijnen en profilerin-

gen vormen het uitgangspunt.  

Kleur en materiaalgebruik

• Materiaal is in principe traditioneel.

• Gevels zijn in hoofdzaak van baksteen.

• Deels houten gevelbekleding mogelijk.

• Hellende daken van woningen zijn in principe uitge-

voerd in antracietkleurige of gedekt rode keramische 

pannen.

• Daklijksten, luiken en kozijnen zijn uitgevoerd in hout 

een qua uitstraling vergelijkbaar materiaal.

• Dakkapellen uitvoeren in hout of zink.

• Het kleurgebruik is terughoudend.

• Materiaal- en kleurgebruik van op-, aan- en bijgebou-

wen is aangepast aan het hoofdgebouw.

• Erfafscheidingen ingetogen en bij voorkeur in natuur-

lijke materialen.  39
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Gageldijk-Zuid

Bestaande situatie

In tegenstelling tot het deelgebied Gageldijk-Noord heeft 

dit deelgebied een zeer open en groen karakter. Een uit-

zondering op dit karakter is de concentratie bedrijfsbe-

bouwing aan de westzijde van het plangebied. Het overige 

deel van het gebied kent hoofdzakelijk een agrarische in-

richting bestaande uit grasland en kwekerijen. Daarnaast 

zijn enkele kassencomplexen in het gebied gesitueerd.

In dit deelgebied is geen sprake van een strook voorland 

waar de hoofdbebouwing op is gesitueerd. Dit komt omdat 

aan deze zijde van de Gagedijk van oorsprong geen bebou-

wing voorkwam. De opzet van de bebouwing is daardoor 

divers en ligt in veel gevallen ver terug ten opzichte van de 

openbare ruimte. De bebouwing is wel in alle gevallen ge-

oriënteerd op de Gageldijk en de situering hangt nauw sa-

men met het patroon van watergangen en kavelgrenzen.

De bebouwing is in het oostelijke deel uitgevoerd in één 

laag met kap. De eerstelijns bebouwing in het westelijke 

deel, bestaande uit vier hoofdmassa’s, is juist, op één wo-

ning na, uitgevoerd in twee lagen met kap. De opzet van dit 

deel is daarnaast veel compacter dan het oostelijke deel.

Transformatie

Het open en landelijke karakter van het gebied vormt het 

uitgangspunt voor de transformatie. Om de openheid te 

handhaven en waar mogelijk te versterken is alleen eerste-

lijns bebouwing mogelijk ter hoogte van de percelen waar 

momenteel kassen of bedrijfscomplexen gesitueerd zijn. 

Deze nieuwe bebouwing sluit zo veel mogelijk aan op de 

aangrenzende bebouwing. Om het kleinschalige karakter 

te behouden en te versterken vormt één laag met kap het 

uitgangspunt.

Indien meerdere bouwtitels worden verkregen kan de 

nieuwbouw ook worden vormgegeven als een compact erf. 

Agrarische bebouwingsclusters vormen daarbij de inspi-

ratiebron. Een dergelijk erf bestaat uit één hoofdgebouw 

gericht op de Gageldijk in combinatie met ondergeschikte 

gebouwen waar eveneens woningen in gerealiseerd kun-

nen worden. Het geheel heeft een sterke samenhang in 

opzet, architectuur en erfbeplanting.

Door de bebouwing op deze manier te clusteren wordt in 

het gebied maximale openheid gerealiseerd en wordt aan-

sluiting gezocht bij het landelijke karakter van dit deelge-

bied.

40

Zadel- of mansardekap
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Afstand tot zij- en achtererfgrens
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min. 5m
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Situering bijgebouwen

Meerdere woningen vormgeven als samenhangend 
compact erf met groene randen



Situering:

• Alleen eerstelijns bebouwing in een licht verspringende rooi-

lijn tussen de uitersten van de naastgelegen hoofdgebou-

wen.

• Meerdere woningen vormgeven als samenhangend compact 

erf met groene randen naar open landschap.

• Oriëntatie hoofdgebouw op de Gageldijk.

• Wisselende nokrichtingen.

• Kavelbreedte afstemmen landschappelijk patroon.

• De situering van de woningbouw is een afgeleide van de land-

schappelijke structuur bestaande uit kavelgrenzen, hout-

wallen en watergangen.

• Bebouwing minimaal 5 meter vanaf de oever van de water-

gang of, indien geen watergang aanwezig, kavelgrens.

• Ontsluitingswegen hebben een informeel karakter door bij-

voorbeeld een smal profiel en sobere uitvoering.

• Bijgebouwen achter het hoofdgebouw.

• Tenminste ruimte voor twee parkeerplaatsen op eigen ter-

rein.

• Ruimte aan de Gageldijk vormt een formele voortuin met een 

overwegend groen karakter.

Massa:

• Gebouwen zijn vrijstaand, individueel en afwisselend.

• Bij een compact erf dient juist afstemming plaats te vinden 

tussen hoofdgebouw en de ondergeschikte gebouwen en de 

ondergeschikte gebouwen onderling.

• Één laag met zadel- of mansardekap met een minimale hel-

lingshoek van minimaal 40º.

• Dakvlak dominant aan de gevel.

• Eerstelijns bebouwing heeft een duidelijk herkenbare hoofd-

massa met enkelvoudige hoofdvorm.

Architectuur:

• De detailering is zorgvuldig en gevarieerd, van eenvoudig tot 

rijk.

• Gevels hebben een duidelijke horizontale en verticale gele-

ding.

• Dakkapellen, kroonlijsten en dergelijke vormgeven als zelf-

standige elementen.

• Traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen vor-

men het uitgangspunt.  

Kleur en materiaalgebruik

• Materiaal is in principe traditioneel.

• Gevels zijn in hoofdzaak van baksteen.

• Deels houten gevelbekleding mogelijk.

• Hellende daken van woningen zijn in principe uitgevoerd in 

antracietkleurige of gedekt rode keramische pannen.

• Daklijksten, luiken en kozijnen zijn uitgevoerd in hout een 

qua uitstraling vergelijkbaar materiaal.

• Dakkapellen uitvoeren in hout of zink.

• Het kleurgebruik is terughoudend.

• Materiaal- en kleurgebruik van op-, aan- en bijgebouwen is 

aangepast aan het hoofdgebouw.

• Erfafscheidingen ingetogen en bij voorkeur in natuurlijke ma-

terialen.  
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Oriëntatie op de openbare ruimte

Kavelbreedte afstemmen op landschappelijk patroon

Bebouwing in licht verspringende rooilijn en met 
wisselende nokrichtingen

Situering bijgebouwen



Polder Binnenweg

Bestaande situatie

In deelgebied Polder Binnenweg overheerst het landelijke 

karakter. Dit karakter wordt versterkt doordat het gebied 

onderdeel uit maakt van de grootschalige openheid van de 

polder Binnenweg. 

In het gebied is echter een aantal grootschalige bedrijven 

gevestigd. Deze bedrijven schermen het zicht vanaf de 

Gageldijk op de grootschalige openheid gedeeltelijk af. De 

eerstelijns bebouwing heeft daarentegen juist een klein-

schalig en open karakter waarbij in sommige gevallen het 

oorspronkelijke agrarische bebouwingscluster goed zicht-

baar is.

De kavelbreedte van de eerstelijns bebouwing en de ach-

terliggende bedrijfsbebouwing hangt nauw samen met 

het  prominente landschappelijke patroon van watergan-

gen. De kavels zijn over het algemeen circa 25 of 50 me-

ter breed. De woningen liggen in een licht verspringende 

rooilijn, op een enkele uitzondering na, op circa 20 meter 

vanaf de openbare weg.

De woningen worden ontsloten door middel van eenvou-

dige bruggen of duikers over de watergang parallel aan 

de Gageldijk. De bebouwing bestaat uit één of twee lagen 

met mansarde- of zadelkap. De bijgebouwen zijn achter 

het hoofdgebouw gesitueerd. Deze opzet draagt bij aan 

het open en landelijke karakter van het lint.

Transformatie

Het open en landelijke karakter van het gebied vormt in 

deelgebied Polder Binnenweg het uitgangspunt voor de 

transformatie. Met de gewenste transformatie van bedrij-

vigheid naar wonen moet de openheid versterkt worden. 

Om dit te bereiken is alleen eerstelijns bebouwing mogelijk 

ter hoogte van de percelen waar momenteel kassen of be-

drijfscomplexen gesitueerd zijn. Deze nieuwe bebouwing 

sluit zo veel mogelijk aan op de aangrenzende bebouwing. 

Om het kleinschalige karakter te behouden en te verster-

ken vormt één laag met kap het uitgangspunt.

Bij nieuwe ontwikkelingen dient het landschappelijke pa-

troon van watergangen zoveel mogelijk behouden te blij-

ven en waar mogelijk te worden hersteld. Bij de inrichting 

van nieuwe ontwikkelingen is daarnaast een goede land-

schappelijke inpassing van de bebouwing noodzakelijk 

met inheemse beplanting en voldoende maat tot de karak-

teristieke watergangen.

Net als in deelgebied Gageldijk-Zuid kunnen meerdere 

bouwtitels ook worden vormgegeven als een compact erf. 

Agrarische bebouwingsclusters vormen daarbij de inspi-

ratiebron. Een dergelijk erf bestaat uit één hoofdgebouw 

gericht op de Gageldijk in combinatie met ondergeschikte 

gebouwen waar eveneens woningen in gerealiseerd kun-

nen worden. Het geheel heeft een sterke samenhang in 

opzet, architectuur en erfbeplanting.

Door de bebouwing op deze manier te clusteren wordt in 

het gebied maximale openheid gerealiseerd en wordt aan-

sluiting gezocht bij het landelijke karakter van dit deelge-

bied.42

Zadel- of mansardekap

Formele tuin aan voorzijde

Afstand tot zij- en achtererfgrens

min. 5m

min. 5m

min. 5m

Situering bijgebouwen

Meerdere woningen vormgeven als samenhangend 
compact erf met groene randen



Situering:

• Alleen eerstelijns bebouwing in een licht verspringende rooi-

lijn tussen de uitersten van de naastgelegen hoofdgebou-

wen.

• Meerdere woningen vormgeven als samenhangend compact 

erf met groene randen naar open landschap.

• Oriëntatie hoofdgebouw op de Gageldijk.

• Wisselende nokrichtingen.

• Kavelbreedte afstemmen landschappelijk patroon.

• De situering van de woningbouw is een afgeleide van de land-

schappelijke structuur bestaande uit kavelgrenzen, hout-

wallen en watergangen.

• Bebouwing minimaal 5 meter vanaf de oever van de water-

gang of, indien geen watergang aanwezig, kavelgrens.

• Ontsluitingswegen hebben een informeel karakter door bij-

voorbeeld een smal profiel en sobere uitvoering.

• Bijgebouwen achter het hoofdgebouw.

• Tenminste ruimte voor twee parkeerplaatsen op eigen ter-

rein.

• Ruimte aan de Gageldijk vormt een formele voortuin met een 

overwegend groen karakter.

Massa:

• Gebouwen zijn vrijstaand, individueel en afwisselend.

• Bij een compact erf dient juist afstemming plaats te vinden 

tussen hoofdgebouw en de ondergeschikte gebouwen en de 

ondergeschikte gebouwen onderling.

• Één laag met kap met een minimale hellingshoek van mini-

maal 40º.

• Dakvlak dominant aan de gevel.

• Eerstelijns bebouwing heeft een duidelijk herkenbare hoofd-

massa met enkelvoudige hoofdvorm.

Architectuur:

• De detailering is zorgvuldig en gevarieerd, van eenvoudig tot 

rijk.

• Gevels hebben een duidelijke horizontale en verticale gele-

ding.

• Dakkapellen, kroonlijsten en dergelijke vormgeven als zelf-

standige elementen.

• Traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen vor-

men het uitgangspunt.  

Kleur en materiaalgebruik

• Materiaal is in principe traditioneel.

• Gevels zijn in hoofdzaak van baksteen.

• Deels houten gevelbekleding mogelijk. In het 300m schoots-

veld zijn houten huizen wenselijk.

• Hellende daken van woningen zijn in principe uitgevoerd in 

antracietkleurige of gedekt rode keramische pannen.

• Daklijksten, luiken en kozijnen zijn uitgevoerd in hout  een 

qua uitstraling vergelijkbaar materiaal.

• Dakkapellen uitvoeren in hout of zink.

• Het kleurgebruik is terughoudend.

• Materiaal- en kleurgebruik van op-, aan- en bijgebouwen is 

aangepast aan het hoofdgebouw.

• Erfafscheidingen ingetogen en bij voorkeur in natuurlijke ma-

terialen.  
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tussen 15-20m

Oriëntatie op de openbare ruimte

Bebouwing in licht verspringende rooilijn en met 
wisselende nokrichtingen

Situering bijgebouwen

Kavelbreedte afstemmen op landschappelijk patroon



buro-sro.nl

s t e d e n b o u w  +  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  +  o n t w i k k e l i n g s m a n a g e m e n t



 

 

Bijlage 2 

 

Staat van Bedrijfsactiviteiten 





SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 

- - 

n
u
m
m
e
r
 

  G
E
U
R
 

S
T
O
F
 

G
E
L
U
ID
 

    G
E
V
A
A
R
 

  G
R
O
O
T
S
T
E
 

 A
F
S
T
A
N
D
 

C
A
T
E
G
O
R
IE
 

01 01 - 

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 

DE LANDBOUW           

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:           

014 016 1 

- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 

500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 

014 016 3 

- plantsoenendiensten en 

hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 

014 016 4 

- plantsoenendiensten en 

hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 

02 02 - 

BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 

BOSBOUW           

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 

15 10, 11 - 

VERVAARDIGING VAN 

VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN           

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:           

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 

151 108 8 

- vervaardiging van snacks en 

vervaardiging van kant-en-klaar-

maaltijden met p.o. < 2.000 m²  50 0 50   10  50  3.1 

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 

1581 1071 0 

Broodfabrieken, brood- en 

banketbakkerijen:           

1581 1071 1 

- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik 

van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 

1584 10821 6 

- suikerwerkfabrieken zonder suiker 

branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30   10  30  2 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 

1593 t/m 

1595 

1102 t/m 

1104  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 

176, 177 139, 143 

Vervaardiging van gebreide en gehaakte 

stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 

18 14 - 

VERVAARDIGING VAN KLEDING; 

BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT           

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 

182 141  

Vervaardiging van kleding en -

toebehoren (excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 

183 142, 151 

Bereiden en verven van bont; 

vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 

19 15 - 

VERVAARDIGING VAN LEER EN 

LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)           

192 151  

Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 

schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 

20 16 - 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 

ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.           

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 
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205 162902 

Kurkwaren-, riet- en 

vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 

21 17 - 

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON 

EN PAPIER- EN KARTONWAREN           

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 

22 58 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 

REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

2222.6 18129  

Kleine drukkerijen en 

kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 

2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 

223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 

24 20 - 

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 

PRODUKTEN           

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:           

2442 2120 1 

- formulering en afvullen 

geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:           

2466 205903 A 

Chemische 

kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 

25 22 - 

VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN 

RUBBER EN KUNSTSTOF           

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:           

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 

26 23 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, 

AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 

GIPSPRODUKTEN           

261 231 0 Glasfabrieken:           

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:           

262, 263 232, 234 1 

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 

kW 10 10 30   10  30  2 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:           

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 

30 26, 28, 33 - 

VERVAARDIGING VAN 

KANTOORMACHINES EN COMPUTERS           

30 26, 28, 33 A 

Kantoormachines- en computerfabrieken 

incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 

31 26, 27, 33 - 

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 

MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.           

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 

32 26, 33 - 

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, 

TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.           

321 t/m 323 

261, 263, 264, 

331 

Vervaardiging van audio-, video- en 

telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 
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3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 

33 26, 32, 33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 

OPTISCHE APPARATEN EN 

INSTRUMENTEN           

33 26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische 

apparaten en instrumenten e.d. incl. 

reparatie 30 0 30   0  30  2 

35 30 - 

VERVAARDIGING VAN 

TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 

AANHANGWAGENS)           

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:           

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 

36 31 - 

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 

OVERIGE GOEDEREN N.E.G.           

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

3663.1 32991  Sociale werkvoorziening 0 30 30   0  30  2 

3663.2 32999  

Vervaardiging van overige goederen 

n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID           

45 41, 42, 43 1 

- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 

2.000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 2 

Aannemersbedrijven met werkplaats: 

b.o. > 1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 3 

- aannemersbedrijven met werkplaats: 

b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  30  2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 

MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS           

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 

505 473 0 Benzineservisestations:           

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 

51 46 - 

GROOTHANDEL EN 

HANDELSBEMIDDELING           

5121 4621 0 

Grth in akkerbouwprodukten en 

veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 

5125, 5131 46217, 4631 

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 

consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 

5132, 5133 4632, 4633 

Grth in vlees, vleeswaren, 

zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 

60 49 - VERVOER OVER LAND           

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 
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6024 494 1 

- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 

schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER           

6311.2 52242 0 

Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. 

binnenvaart:           

6312 

52102, 

52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30   2 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 

71 77 - 

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 

MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN           

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10  30  2 

712 

7712, 

7739  

Verhuurbedrijven voor 

transportmiddelen (excl. 

personenauto's) 10 0 50   10  50 D 3.1 

713 773  

Verhuurbedrijven voor machines en 

werktuigen 10 0 50   10  50 D 3.1 

714 772  

Verhuurbedrijven voor roerende 

goederen n.e.g. 10 10 30   10  30 D 2 

72 62 - 

COMPUTERSERVICE- EN 

INFORMATIETECHNOLOGIE           

72 62 A 

Computerservice- en 

informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10   0  10  1 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK           

732 722  

Maatschappij- en 

geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10   0  10  1 

74 

63, 

69tm71, 

73, 74, 

77, 78, 

80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING           

74 

63, 

69tm71, 

73, 74, 

77, 78, 

80tm82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 

kantoren 0 0 10   0  10 D 1 

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30  50 D 3.1 

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10  30  2 

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10   0  10  1 

75 84 - 

OPENBAAR BESTUUR, 

OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 

VERZEKERINGEN           

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING           

9001 3700 A0 

RWZI's en gierverwerkingsinricht., met 

afdekking voorbezinktanks:           

9002.1 381 A 

Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven 

e.d. 50 30 50   10  50  3.1 

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 
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9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:           

9002.2 382 A4 

- pathogeen afvalverbranding (voor 

ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING           

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 

 

Verklaring gebruikte afkortingen: 

 

C = continu 

D = divers 

R = risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing) 

 



  

 
  
 

 
 
 
 
 

GVVP Stichtse Vecht Deel B: 
 
Nota Parkeernormen 
 
 
 
 

  

GVVP Stichtse Vecht  Deel B: Nota Parkeernormen                                                         juli 2015 
    

  
 

 

 



 
 

 

Inhoudsopgave 

Bijlage 1 – Stedelijkheidsgraden Stichtse Vecht ........................................................ 2 
Bijlage 2a - Stedelijke zones Maarssenbroek ............................................................. 3 
Bijlage 2b - Stedelijke zones Maarssen Dorp ............................................................. 4 
Bijlage 2c - Stedelijke zones Breukelen ...................................................................... 6 
Bijlage 2d - Stedelijke zones Loenen .......................................................................... 7 
Bijlage 2e - Stedelijke zones Vreeland ........................................................................ 8 
Bijlage 3a - Parkeernormen Wonen (gekalibreerd voor Stichtse Vecht) .................. 9 
Bijlage 3b Parkeernormen overige functies (gekalibreerd voor Stichtse Vecht) ... 13 
Bijlage 4a - Stappenplan invoering parkeerregulering ............................................ 38 
woon- en buurtwinkelgebied ...................................................................................... 38 
Bijlage 4b - Stappenplan invoering parkeerschijf-(blauwe)zone ............................ 39 
kernwinkel-menggebied ............................................................................................. 39 
Bijlage 4c - Stappenplan invoering vergunning parkeren ....................................... 40 
kernwinkel-menggebied ............................................................................................. 40 
 

  

GVVP Stichtse Vecht  Deel B: Nota Parkeernormen                                                         juli 2015 
 
    

Pagina  1 
 

 

 



 
 

 

Bijlage 1 – Stedelijkheidsgraden Stichtse Vecht 
 
Kernen (12) Categorie 

Maarssen Dorp, Maarssenbroek Sterk stedelijk 

Breukelen (centrum) Sterk stedelijk 

Breukelen (overig),  Loenen aan de Vecht, Vreeland Matig stedelijk 

Loenersloot,  Nigtevecht,  Kockengen Weinig stedelijk 

Tienhoven,  Oud-Zuilen,  Nieuwer Ter Aa,  Nieuwersluis Niet stedelijk 
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Bijlage 2a - Stedelijke zones Maarssenbroek 
 
 
 

 
 
Afbeelding b2a: Stedelijke zones Maarssenbroek 
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Bijlage 2b - Stedelijke zones Maarssen Dorp 
 

 
 
GVVP Stichtse Vecht  Deel B: Nota Parkeernormen                                                         juli 2015 
 
    

Pagina  4 
  

 



 
 

 

Afbeelding b2b: Stedelijke zones  Maarssen Dorp 
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Bijlage 2c - Stedelijke zones Breukelen 
 
 

 
 
Afbeelding b2c: Stedelijke zones Breukelen 
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Bijlage 2d - Stedelijke zones Loenen  
 

 
 
Afbeelding b2d: Stedelijke zones Loenen 
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Bijlage 2e - Stedelijke zones Vreeland  
 

 
 
Afbeelding b2e: Stedelijke zones Vreeland 
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Bijlage 3a - Parkeernormen Wonen (gekalibreerd voor Stichtse Vecht) 
 
Zie voor de stedelijkheidsgraden Bijlage 1 en voor de stedelijke zones Bijlage 2. 
 
Tabel: b3a-1 

koop, vrijstaand 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,7 1,9 2,2 2,5 

 
matig stedelijk 1,9 2,0 2,3 2,5 

weinig stedelijk 1,9 2,2 2,4 2,5 

niet stedelijk 1,9 2,2 2,4 2,5 

 
Tabel: b3a-2 

koop, twee-onder-een-kap 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,6 1,8 2,1 2,3 

 
matig stedelijk 1,8 1,9 2,2 2,3 

weinig stedelijk 1,8 2,1 2,3 2,3 

niet stedelijk 1,8 2,1 2,3 2,3 

 
Tabel: b3a-3 

koop, tussen/hoek 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,5 1,7 1,9 2,1 

 
matig stedelijk 1,6 1,8 2,0 2,1 

weinig stedelijk 1,6 1,9 2,1 2,1 

niet stedelijk 1,6 1,9 2,1 2,1 

 
Tabel: b3a-4 

koop, etage, duur 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,5 1,7 2,0 2,2 

 
matig stedelijk 1,7 1,8 2,1 2,2 

weinig stedelijk 1,7 2,0 2,2 2,2 

niet stedelijk 1,7 2,0 2,2 2,2 
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Tabel: b3a-5 
koop, etage, midden 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,4 1,6 1,8 2,0 

 
matig stedelijk 1,5 1,7 1,9 2,0 

weinig stedelijk 1,5 1,8 2,0 2,0 

niet stedelijk 1,5 1,8 2,0 2,0 

 
Tabel: b3a-6 

koop, etage, goedkoop 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,3 1,4 1,6 1,7 0,3 pp 

matig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 per woning 

weinig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 

niet stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 

 
Tabel: b3a-7 

huurhuis, vrije sector 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,5 1,7 1,9 2,1 

 
matig stedelijk 1,6 1,8 2,0 2,1 

weinig stedelijk 1,6 1,9 2,1 2,1 

niet stedelijk 1,6 1,9 2,1 2,1 

 
Tabel: b3a-8 

huurhuis, sociale huur 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,3 1,4 1,6 1,7 

 
matig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 

weinig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 

niet stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,7 
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Tabel: b3a-9 
huur, etage, duur 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,4 1,6 1,8 2,0 

 
matig stedelijk 1,5 1,7 1,9 2,0 
weinig stedelijk 1,5 1,8 2,0 2,0 
niet stedelijk 1.5 1,8 2,0 2,0 

 
Tabel: b3a-10 

huur, etage, midden/goedkoop 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 1,1 1,2 1,4 1,5 

 
matig stedelijk 1,2 1,3 1,5 1,5 

weinig stedelijk 1,2 1,3 1,5 1,5 

niet stedelijk 1,2 1,3 1,5 1,5 

 
Tabel: b3a-11 

kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten) 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 0,5 0,6 0,7 0,8 

 
matig stedelijk 0,6 0,7 0,8 0,8 

weinig stedelijk 0,6 0,7 0,8 0,8 

niet stedelijk 0,6 0,7 0,8 0,8 

 
Tabel: b3a-12 

kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
matig stedelijk 0,3 0,3 0,3 0,3 

weinig stedelijk 0,3 0,3 0,3 0,3 

niet stedelijk 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Tabel: b3a-13 
aanleunwoning en serviceflat 

  
Parkeernorm (per woning) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

sterk stedelijk 0,5 1,1 1,2 1,3 

 
matig stedelijk 1,1 1,2 1,2 1,3 

weinig stedelijk 1,1 1,2 1,3 1,3 

niet stedelijk 1,1 1,2 1,3 1,3 
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Bijlage 3b Parkeernormen overige functies (gekalibreerd voor Stichtse Vecht) 
 
Zie voor de stedelijkheidsgraden Tabel 2 en voor de stedelijke zones Bijlage 2. 
 
Tabel: b3b-1 

kantoor (zonder baliefunctie) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,4 1,3 1,8 1,4 1,9 2,3 2,8 

matig stedelijk 1,8 1,7 2,2 1,8 2,3 2,3 2,8 

weinig stedelijk 2,1 2,1 2,6 2,3 2,8 2,3 2,8 

niet stedelijk 2,1 2,1 2,6 2,3 2,8 2,3 2,8 
 
 
Tabel: b3b-2 

commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,8 1,6 2,1 2,0 2,5 3,3 3,8 

matig stedelijk 2,3 2,1 2,6 2,6 3,1 3,3 3,8 

weinig stedelijk 2,7 2,7 3,2 3,3 3,8 3,3 3,8 

niet stedelijk 2,7 2,7 3,2 3,3 3,8 3,3 3,8 
 
 
Tabel: b3b-3 

bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,6 1,5 2,0 1,9 2,4 2,1 2,6 

matig stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,1 2,6 

weinig stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,1 2,6 

niet stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,1 2,6 

Opmerking  
Exclusief vrachtwagenparkeren 
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Tabel: b3b-4 
bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,9 0,5 1,0 0,7 1,2 0,8 1,3 

matig stedelijk 0,9 0,6 1,1 0,8 1,3 0,8 1,3 

weinig stedelijk 0,9 0,6 1,1 0,8 1,3 0,8 1,3 

niet stedelijk 0,9 0,6 1,1 0,8 1,3 0,8 1,3 

Opmerking  
Exclusief vrachtwagenparkeren 
 
 
Tabel: b3b-5 

bedrijfsverzamelgebouw 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,3 1,1 1,6 1,3 1,8 1,7 2,2 

matig stedelijk 1,5 1,3 1,8 1,6 2,1 1,7 2,2 

weinig stedelijk 1,6 1,5 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 

niet stedelijk 1,6 1,5 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 

Opmerking 
Gelijkwaardige mix van kantoren (zonder baliefunctie), arbeidsextensieve en arbeidsintensieve bedrijven 
 
 
Tabel: b3b-6 

buurtsupermarkt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,9 1,7 3,7 2,4 4,4 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 2,9 1,7 3,7 2,5 4,5 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 3,3 2,2 4,2 3,1 5,1 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 3,4 2,3 4,3 3,3 5,3 n.v.t. n.v.t. 
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Tabel: b3b-7 
discountsupermarkt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

  min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,3 3,9 5,9 5,5 7,5 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,3 3,9 5,9 5,5 7,5 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 4,7 4,6 6,6 6,5 8,5 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 4,9 4,8 6,8 6,8 8,8 n.v.t. n.v.t. 
 
 
Tabel: b3b-8 

fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,1 3,6 5,6 4,4 6,4 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,1 3,7 5,7 4,4 6,4 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 4,6 4,3 6,3 5,2 7,2 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 4,7 4,6 6,6 5,5 7,5 n.v.t. n.v.t. 
 
Tabel: b3b-9 

fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,5 3,0 5,0 3,9 5,9 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,6 3,0 5,0 3,9 5,9 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 5,1 3,6 5,6 4,6 6,6 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 5,2 3,8 5,8 4,8 6,8 n.v.t. n.v.t. 
 
 
Tabel: b3b-10 

grote supermarkt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 6,9 5,8 7,8 6,7 8,7 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 7,0 5,9 7,9 6,7 8,7 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 7,6 6,6 8,6 7,6 9,6 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 7,8 6,9 8,9 7,8 9,8 n.v.t. n.v.t. 
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Tabel: b3b-11 
groothandel in levensmiddelen 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 5,4 7,4 5,4 7,4 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 5,4 7,4 5,4 7,4 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 6,1 8,1 6,1 8,1 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 6,3 8,3 6,4 8,4 n.v.t. n.v.t. 
 
 
Tabel: b3b-12 

binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum 20.000-30.000 inwoners 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,8 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 4,1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 4,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
 
 
Tabel: b3b-12 

binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum 30.000-50.000 inwoners 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,9 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 4,0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 4,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 4,3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
 
Tabel: b3b-13 

buurt- en dorpscentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 2,1 4,1 2,7 4,7 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 2,1 4,1 2,7 4,7 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 2,3 4,3 3,0 5,0 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 2,4 4,4 3,1 5,1 n.v.t. n.v.t. 
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Tabel: b3b-14 
wijkcentrum (klein) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 2,7 4,7 3,5 5,5 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 2,7 4,7 3,5 5,5 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 3,0 5,0 3,9 5,9 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 3,1 5,1 4,0 6,0 n.v.t. n.v.t. 
 
Tabel: b3b-15 

weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum) 

  

Parkeerkencijfers  (per m1 kraam) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,24 0,15 0,24 0,15 0,24 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 0,24 0,15 0,24 0,15 0,24 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 0,27 0,18 0,27 0,18 0,27 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 0,27 0,18 0,27 0,18 0,27 n.v.t. n.v.t.  
Opmerkingen  
Indien geen parkeren achter kraam dan + 1,0 pp per standhouder 
 
Tabel: b3b-16 

kringloopwinkel 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 0,9 1,4 1,4 1,9 2,0 2,5 

matig stedelijk n.v.t. 1,0 1,5 1,6 2,1 2,0 2,5 

weinig stedelijk n.v.t. 1,0 1,5 1,7 2,2 2,0 2,5 

niet stedelijk n.v.t. 1,0 1,5 1,7 2,2 2,0 2,5 
 
Tabel: b3b-17 

bruin- en witgoedzaken 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,4 4,8 6,3 6,6 8,1 8,5 10,0 

matig stedelijk 4,7 5,1 6,6 7,1 8,6 8,5 10,0 

weinig stedelijk 4,8 5,4 6,9 7,4 8,9 8,5 10,0 

niet stedelijk 4,8 5,4 6,9 7,4 8,9 8,5 10,0 
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Tabel: b3b-18 
woonwarenhuis/woonwinkel 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,4 1,3 1,8 1,4 1,9 1,7 2,2 

matig stedelijk 1,5 1,4 1,9 1,6 2,1 1,7 2,2 

weinig stedelijk 1,5 1,5 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 

niet stedelijk 1,5 1,5 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 
 
 
Tabel: b3b-19 

meubelboulevard/woonboulevard 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 1,6 2,1 2,0 2,5 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 1,8 2,3 2,1 2,6 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 1,9 2,4 2,3 2,8 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 1,9 2,4 2,2 2,7 n.v.t. n.v.t. 
 
Tabel: b3b-20 

bouwmarkt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 1,5 2,0 2,0 2,5 2,2 2,7 

matig stedelijk n.v.t. 1,6 2,1 2,1 2,6 2,2 2,7 

weinig stedelijk n.v.t. 1,6 2,1 2,2 2,7 2,2 2,7 

niet stedelijk n.v.t. 1,6 2,1 2,1 2,6 2,2 2,7 
 
Tabel: b3b-21 

tuincentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 2,0 2,5 2,3 2,8 2,6 3,1 

matig stedelijk n.v.t. 2,0 2,5 2,3 2,8 2,6 3,1 

weinig stedelijk n.v.t. 2,1 2,6 2,4 2,9 2,6 3,1 

niet stedelijk n.v.t. 2,1 2,6 2,4 2,9 2,6 3,1 

Opmerking  inclusief buitenruimte 
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Tabel: b3b-22 
groencentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 2,0 2,5 2,3 2,8 2.6 3,1 

matig stedelijk n.v.t. 2,0 2,5 2,3 2,8 2.6 3,1 

weinig stedelijk n.v.t. 2,1 2,6 2,4 2,9 2.6 3,1 

niet stedelijk n.v.t. 2,1 2,6 2,4 2,9 2.6 3,1 

Opmerking  
Inclusief buitenruimte 
 
Tabel: b3b-23 

bibliotheek 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,7 0,5 1,0 0,8 1,3 1,1 1,6 

matig stedelijk 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6 

weinig stedelijk 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6 

niet stedelijk 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6 
 
Tabel: b3b-24 

museum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 n.v.t. n.v.t.  
 
Tabel: b3b-25 

bioscoop 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,2 6,9 8,9 10,1 12,0 12,7 14,7 

matig stedelijk 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7 

weinig stedelijk 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7 

niet stedelijk 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7 
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Tabel: b3b-26 
filmtheater/filmhuis 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

  min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,6 4,2 6,2 6,7 8,7 8,9 10,9 

matig stedelijk 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9 

weinig stedelijk 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9 

niet stedelijk 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9 

  
 
Tabel: b3b-27

theater/schouwburg 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 8,8 6,4 9,4 8,3 10,3 10,5 13,5 

matig stedelijk 8,9 6,5 9,5 8,3 10,3 10,5 13,5 

weinig stedelijk 8,9 6,5 9,5 8,3 10,3 10,5 13,5 

niet stedelijk 8,9 6,5 9,5 8,3 10,3 10,5 13,5 

  
 
Tabel: b3b-28 

bowlingcentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per bowlingbaan) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,1 1,7 2,7 2,3 3,3 2,3 3,3 

matig stedelijk 2,1 1,8 2,8 2,3 3,3 2,3 3,3 

weinig stedelijk 2,1 1,8 2,8 2,3 3,3 2,3 3,3 

niet stedelijk 2,1 1,8 2,8 2,3 3,3 2,3 3,3 
 
 
 
Tabel: b3b-29 

biljart-/snookercentrum 

  

Parkeerkencijfers (per tafel) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,1 0,8 1,3 1,1 1,6 1,5 2,0 

matig stedelijk 1,1 0,9 1,4 1,1 1,6 1,5 2,0 

weinig stedelijk 1,1 0,9 1,4 1,1 1,6 1,5 2,0 

niet stedelijk 1,1 0,9 1,4 1,1 1,6 1,5 2,0 
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Tabel: b3b-30 

dansstudio 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,0 3,3 4,3 4,9 5,9 6,9 7,9 

matig stedelijk 2,1 3,4 4,4 5,0 6,0 6,9 7,9 

weinig stedelijk 2,1 3,4 4,4 5,0 6,0 6,9 7,9 

niet stedelijk 2,1 3,4 4,4 5,0 6,0 6,9 7,9 
 
 
Tabel: b3b-31 

fitnessstudio/sportschool 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,9 2,9 3,9 4,2 5,2 6,0 7,0 

matig stedelijk 1,9 2,9 3,9 4,3 5,3 6,0 7,0 

weinig stedelijk 1,9 2,9 3,9 4,3 5,3 6,0 7,0 

niet stedelijk 1,9 2,9 3,9 4,3 5,3 6,0 7,0 
 
 
Tabel: b3b-32 

fitnesscentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,2 3,9 4,9 5,7 6,7 6,9 7,9 

matig stedelijk 2,2 4,0 5,0 5,8 6,8 6,9 7,9 

weinig stedelijk 2,2 4,0 5,0 5,8 6,8 6,9 7,9 

niet stedelijk 2,2 4,0 5,0 5,8 6,8 6,9 7,9 
 
 
Tabel: b3b-33 

wellnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum) 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,8 9,8 9,8 10,8 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,8 9,8 9,8 10,8 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,8 9,8 9,8 10,8 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8,8 9,8 9,8 10,8 
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Tabel: b3b-34 
sauna, hammam 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,0 4,1 5,1 6,1 7,1 6,8 7,8 

matig stedelijk 3,0 4,1 5,1 6,2 7,0 6,8 7,8 

weinig stedelijk 3,0 4,1 5,1 6,2 7,2 6,8 7,8 

niet stedelijk 3,0 4,1 5,1 6,2 7,2 6,8 7,8 
 
 
Tabel: b3b-35 

sporthal 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,7 1,8 2,3 2,4 2,9 3,2 3,7 

matig stedelijk 1,8 1,9 2,4 2,6 3,1 3,2 3,7 

weinig stedelijk 1,8 1,9 2,4 2,6 3,1 3,2 3,7 

niet stedelijk 1,8 1,9 2,4 2,6 3,1 3,2 3,7 

  
Tabel: b3b-36 

sportzaal 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,3 1,6 2,1 2,4 2,9 3,3 3,8 

matig stedelijk 1,4 1,7 2,2 2,5 3,0 3,3 3,8 

weinig stedelijk 1,4 1,7 2,2 2,6 3,1 3,3 3,8 

niet stedelijk 1,4 1,7 2,2 2,6 3,1 3,3 3,8 

  
 
Tabel: b3b-37 

tennishal 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 

matig stedelijk 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 

weinig stedelijk 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 

niet stedelijk 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 
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Tabel: b3b-38 
squashhal 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,7 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,3 

matig stedelijk 1,7 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,3 

weinig stedelijk 1,7 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,3 

niet stedelijk 1,7 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,3 
 
 
Tabel: b3b-39 

zwembad overdekt 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bassin) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3 

matig stedelijk n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3 

weinig stedelijk n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3 

niet stedelijk n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3 

  
 
Tabel: b3b-40 

zwembad openlucht 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bassin) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8 

matig stedelijk n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8 

weinig stedelijk n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8 

niet stedelijk n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8 

  
 
Tabel: b3b-41 

sportveld 

  

Parkeerkencijfers  (per hectare netto terrein) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

  min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 13,0 27,0 13,0 27,0 13,0 27,0 

matig stedelijk n.v.t. 13,0 27,0 13,0 27,0 13,0 27,0 

weinig stedelijk n.v.t. 13,0 27,0 13,0 27,0 13,0 27,0 

niet stedelijk n.v.t. 13,0 27,0 13,0 27,0 13,0 27,0 
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Tabel: b3b-42
jachthaven 

  

Parkeerkencijfers  (per ligplaats) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

matig stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

weinig stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

niet stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

  
 
Tabel: b3b-43 

golfoefencentrum 

  

Parkeerkencijfers  (per centrum) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 48,7 52,7 54,2 58,2 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 49,1 53,1 54,2 58,2 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 49,1 53,1 54,2 58,2 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 49,1 53,1 54,2 58,2 

  
 
Tabel: b3b-44 

golfbaan (18 holes) 

  

Parkeerkencijfers  (per 18 holes, 60 ha) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 85,6 105,6 108,3 128,3 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 86,0 106,0 108,3 128,3 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 86,0 106,0 108,3 128,3 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 86,0 106,0 108,3 128,3 

  
 
Tabel: b3b-45 

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 5,4 1,2 6,2 1,9 6,9 2,6 7,6 

matig stedelijk 5,6 1,4 6,4 2,2 7,2 2,6 7,6 

weinig stedelijk 5,6 1,4 6,4 2,2 7,2 2,6 7,6 

niet stedelijk 5,6 1,4 6,4 2,2 7,2 2,6 7,6 
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Tabel: b3b-46 

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 1,8 6,8 2,8 7,8 3,6 8,6 

matig stedelijk n.v.t. 2,1 7,1 3,1 8,1 3,6 8,6 

weinig stedelijk n.v.t. 2,1 7,1 3,1 8,1 3,6 8,6 

niet stedelijk n.v.t. 2,1 7,1 3,1 8,1 3,6 8,6 
 
 
Tabel: b3b-47 

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot 

  

Parkeerkencijfers  (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 3,1 6,1 4,0 7,0 4,9 7,9 

matig stedelijk n.v.t. 3,4 6,4 4,3 7,3 4,9 7,9 

weinig stedelijk n.v.t. 3,4 6,4 4,4 7,4 4,9 7,9 

niet stedelijk n.v.t. 3,4 6,4 4,4 7,4 4,9 7,9 
 
 
Tabel: b3b-48 

kinderboerderij (stadsboerderij) 

  

Verkeersgeneratie  (per gemiddelde boerderij) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 18,8 18,8 22,5 22,5 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk n.v.t. 18,8 18,8 22,5 22,5 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk n.v.t. 18,8 18,8 22,5 22,5 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk n.v.t. 18,8 18,8 22,5 22,5 n.v.t. n.v.t. 

 
 
Tabel: b3b-49 

manege (paardenhouderij) 

  

Parkeerkencijfers  (per box) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,3 0,5 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,3 0,5 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,3 0,5 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,3 0,5 
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Tabel: b3b-50
volkstuin 

  

Parkeerkencijfers (per 10 tuinen) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. 1,1 1,4 1,2 1,5 1,3 1,6 

matig stedelijk n.v.t. 1,1 1,4 1,2 1,5 1,3 1,6 

weinig stedelijk n.v.t. 1,1 1,4 1,2 1,5 1,3 1,6 

niet stedelijk n.v.t. 1,1 1,4 1,2 1,5 1,3 1,6 
 
 
 
Tabel: b3b-51 

camping (kampeerterrein) 

  

Parkeerkencijfers (per standplaats) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,1 1,3 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,1 1,3 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,1 1,3 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,1 1,3 

  
 
Tabel: b3b-52 

bungalowpark (huisjescomplex) 

  

Parkeerkencijfers (per bungalow) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,5 1,7 2,0 2,2 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,6 1,8 2,0 2,2 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,6 1,8 2,0 2,2 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,6 1,8 2,0 2,2 
 
 
 
Tabel: b3b-53 

1* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,5 0,7 0,9 2,2 2,4 4,4 4,6 

matig stedelijk 0,5 0,7 0,9 2,3 2,5 4,4 4,6 

weinig stedelijk 0,5 0,7 0,9 2,4 2,6 4,4 4,6 

niet stedelijk 0,5 0,7 0,9 2,4 2,6 4,4 4,6 
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Tabel: b3b-54 
2* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)  

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

80% 

sterk stedelijk 1,6 1,9 2,4 3,6 4,1 6,0 6,5 

 
matig stedelijk 1,6 2,0 2,5 3,8 4,3 6,0 6,5 

weinig stedelijk 1,7 2,1 2,6 4,0 4,5 6,0 6,5 

niet stedelijk 1,7 2,1 2,6 4,0 4,5 6,0 6,5 
 
 
Tabel: b3b-55 

3* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)  

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,5 2,6 3,6 4,2 5,2 6,3 7,3 

matig stedelijk 2,6 2,8 3,8 4,5 5,5 6,3 7,3 

weinig stedelijk 2,7 2,9 3,9 4,7 5,7 6,3 7,3 

niet stedelijk 2,7 2,9 3,9 4,7 5,7 6,3 7,3 
 
 
Tabel: b3b-56 

4* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)  

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 3,7 4,4 5,4 6,3 7,3 8,5 9,5 

matig stedelijk 3,9 4,6 5,6 6,7 7,7 8,5 9,5 

weinig stedelijk 4,0 4,8 5,8 7,0 8,0 8,5 9,5 

niet stedelijk 4,0 4,8 5,8 7,0 8,0 8,5 9,5 
 
 
 
Tabel: b3b-57 

5* hotel 

  

Parkeerkencijfers (per 10 kamers)  

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 5,8 6,8 8,4   9,3 10,9 11,8 13,4 

matig stedelijk 6,1 7,1 8,7   9,8 11,4 11,8 13,4 

weinig stedelijk 6,3 7,5 9,1 10,2 11,8 11,8 13,4 

niet stedelijk 6,3 7,5 9,1 10,2 11,8 11,8 13,4 
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Tabel: b3b-58 

café/bar/cafetaria 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 6,0 4,0 6,0 5,0 7,0 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 6,0 4,0 6,0 5,0 7,0 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 7,0 5,0 7,0 6,0 8,0 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 7,0 5,0 7,0 6,0 8,0 n.v.t. n.v.t. 

  
Tabel: b3b-59 

restaurant 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 10,0   8,0 10,0 12,0 14,0 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 10,0   8,0 10,0 12,0 14,0 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 12,0 10,0 12,0 14,0 16,0 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 12,0 10,0 12,0 14,0 16,0 n.v.t. n.v.t. 

 

  
 
Tabel: b3b-60 

discotheek 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buitengebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 8,1 10,3 14,3 16,4 20,4 18,8 22,8 

matig stedelijk 8,9 11,9 15,9 18,8 22,8 18,8 22,8 

weinig stedelijk 9,0 11,9 15,9 18,9 22,9 18,8 22,8 

niet stedelijk 8,9 11,9 15,9 18,8 22,8 18,8 22,8 
 
 
Tabel: b3b-61 

huisartsenpraktijk (-centrum) 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,3 2,2 2,7 2,7 3,2 3,0 3,5 

matig stedelijk 2,3 2,2 2,7 2,7 3,2 3,0 3,5 

weinig stedelijk 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 3,5 
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niet stedelijk 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 3,5 
 
Tabel: b3b-62 

apotheek 

  

Parkeerkencijfers (per apotheek) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 2,5 2,5 3,0 2,9 3,4 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 2,5 2,5 3,0 2,9 3,4 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 2,6 2,6 3,1 3,1 3,6 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 2,7 2,6 3,1 3,1 3,6 n.v.t. n.v.t. 
 
 
 
Tabel: b3b-63 

fysiotherapiepraktijk (-centrum) 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,5 1,2 1,7 1,5 2,0 1,7 2,2 

matig stedelijk 1,5 1,2 1,7 1,5 2,0 1,7 2,2 

weinig stedelijk 1,6 1,4 1,9 1,7 2,2 1,7 2,2 

niet stedelijk 1,6 1,4 1,9 1,7 2,2 1,7 2,2 
 
 
 
Tabel: b3b-64 

consultatiebureau 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,5 1,3 1,8 1,6 2,1 1,9 2,4 

matig stedelijk 1,6 1,3 1,8 1,6 2,1 1,9 2,4 

weinig stedelijk 1,7 1,5 2,0 1,8 2,3 1,9 2,4 

niet stedelijk 1,7 1,5 2,0 1,9 2,4 1,9 2,4 
 
 
 
Tabel: b3b-65 

consultatiebureau voor ouderen 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 

matig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 
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weinig stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,1 2,3 

niet stedelijk 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,1 2,3 
 
 
Tabel: b3b-66 

tandartsenpraktijk (centrum) 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,4 2,9 

matig stedelijk 1,8 1,7 2,2 2,1 2,6 2,4 2,9 

weinig stedelijk 1,9 1,9 2,4 2,3 2,8 2,4 2,9 

niet stedelijk 2,0 1,9 2,4 2,3 2,8 2,4 2,9 
 
 
 
Tabel: b3b-67 

gezondheidscentrum 

  

Parkeerkencijfers (per behandelkamer) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,8 1,6 2,1 1,9 2,4 2,2 2,7 

matig stedelijk 1,8 1,6 2,1 1,9 2,4 2,2 2,7 

weinig stedelijk 1,9 1,8 2,3 2,2 2,7 2,2 2,7 

niet stedelijk 2,0 1,8 2,3 2,2 2,7 2,2 2,7 
 
 
 
Tabel: b3b-68 

crematorium 

  

Parkeerkencijfers (per (deels) gelijktijdige plechtigheid) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25,1 35,1 25,1 35,1 

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25,1 35,1 25,1 35,1 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25,1 35,1 25,1 35,1 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25,1 35,1 25,1 35,1 
 
 
 
Tabel: b3b-69 

begraafplaats 

  

Parkeerkencijfers (per (deels) gelijktijdige plechtigheid) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26,6 36,6 26,6 36,6 
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matig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26,6 36,6 26,6 36,6 

weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26,6 36,6 26,6 36,6 

niet stedelijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26,6 36,6 26,6 36,6 
 
Tabel: b3b-70 

penitentiaire inrichting 

  

Parkeerkencijfers (per 10 cellen) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,9 1,9 2,4 3,0 3,5 3,4 3,9 

matig stedelijk 1,9 1,9 2,4 3,0 3,5 3,4 3,9 

weinig stedelijk 1,9 1,9 2,4 3,0 3,5 3,4 3,9 

niet stedelijk 1,9 1,9 2,4 3,0 3,5 3,4 3,9 
 
 
Tabel: b3b-71 

religiegebouw 

  

Parkeerkencijfers (per zitplaats) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 n.v.t. n.v.t. 

 
 
Tabel: b3b-72 

Verpleeg- en verzorgingstehuis 

  

Parkeerkencijfers (per wooneenheid) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 n.v.t. n.v.t. 

matig stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 n.v.t. n.v.t. 

weinig stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 n.v.t. n.v.t. 

niet stedelijk 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 n.v.t. n.v.t. 

 
 
Tabel: b3b-73 

kinderdagverblijf (creche) 

  

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,0 1,0 1,2 1,1 1,3 1,4 1,6 
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matig stedelijk 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,4 1,6 

weinig stedelijk 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,4 1,6 

niet stedelijk 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,4 1,6 

  
 
Tabel: b3b-74 

basisonderwijs 

  

Parkeerkencijfers (per leslokaal) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

matig stedelijk 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

weinig stedelijk 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

niet stedelijk 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

 
 
Tabel: b3b-75 

middelbare school 

  

Parkeerkencijfers (per 100 leerlingen) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 4,3 3,0 5,0 3,3 5,3 3,9 5,9 

matig stedelijk 4,7 3,5 5,5 3,9 5,9 3,9 5,9 

weinig stedelijk 4,7 3,6 5,6 3,9 5,9 3,9 5,9 

niet stedelijk 4,7 3,6 5,6 3,9 5,9 3,9 5,9 

  
 
Tabel: b3b-76 

ROC 

  

Parkeerkencijfers (per 100 leerlingen) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 

sterk stedelijk 5,2 3,8 5,8 4,2 6,2 4,9 6,9 

matig stedelijk 5,7 4,4 6,4 4,8 6,8 4,9 6,9 

weinig stedelijk 5,8 4,4 6,4 4,9 6,9 4,9 6,9 

niet stedelijk 5,8 4,4 6,4 4,9 6,9 4,9 6,9 

  
 
Tabel: b3b-77 

avondonderwijs 

  

Parkeerkencijfers (per 10 studenten) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel 
bezoekers 

 min. max. min. max. min. max. 
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sterk stedelijk 5,0 4,0 6,0 5,0 7,0 9,5 11,5 

matig stedelijk 5,5 4,6 6,6 5,8 7,8 9,5 11,5 

weinig stedelijk 5,6 4,7 6,7 5,8 7,8 9,5 11,5 

niet stedelijk 5,6 4,7 6,7 5,9 7,9 9,5 11,5 

  
Tabel: b3b-78 

Verpleeg- en verzorghuiskamer 

  

Parkeerkencijfers (per wooneenheid) 

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom 

buiten gebied aandeel  
bezoekers 

       
sterk stedelijk 0,2 0,2  0,2  n.v.t.  
matig stedelijk 0,2 0,2  0,2  n.v.t.  
weinig stedelijk 0,2 0,2  0,2  n.v.t.  
niet stedelijk 0,2 0,2  0,2  n.v.t.  
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Bijlage 4a - Stappenplan invoering parkeerregulering  
    woon- en buurtwinkelgebied 

  

Is melding 
gemaakt van een 
parkeerprobleem 

Geen verdere actie 
noodzakelijk 

nee 

Is sprake van 
een situatie in 
de  schil van 

  

ja 

Parkeerdruk-
onderzoek 
uitvoeren 

nee 

Parkeerduur-
onderzoek 
uitvoeren 

ja 

Parkeerplaatsen 
realiseren : 

- invoeren 1-
ri-verkeer; 

ja 

Bezettingsgraad 
groter dan 90%? 

ja 

nee 

Parkeren 
reguleren 

nee 

Voldoende 
parkeercapaciteit 
binnen een straal 

   

Uitbreiding van 
parkeerplaatsen 

mogelijk? 

ja Woongebied: 
vergunningen 

Buurtwinkelgebied: 
Parkeerschijf 

(blauwe) - zone 

nee 

Accepteren  
parkeeroverlast. 

Uitbreiding 
parkeercapaciteit 

bij 
herstructurering 

Geen verdere actie 
noodzakelijk 
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Bijlage 4b - Stappenplan invoering parkeerschijf-(blauwe)zone  
 kernwinkel-menggebied 
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Bijlage 4c - Stappenplan invoering vergunning parkeren  
    kernwinkel-menggebied 
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