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Dit document is nog in ontwikkeling.  
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1 De werkwijze 
 
1.1 Inleiding 
In de gemeente Stichtse Vecht is de kantorenleegstand relatief hoog. De gemeente heeft daarom de keuze 
gemaakt op verschillende plekken het onttrekken van kantoren uit de markt mogelijk te maken. De pilot 
Planetenbaan is daar een goed initiatief van. Langzaam wordt vanuit de markt initiatief getoond om deze 
kantoorpanden een nieuwe functie te geven. Hierbij wordt regelmatig de vraag gesteld hoe de gemeente omgaat 
met verzoeken om panden te transformeren. 
Om hier duidelijkheid in te geven is de notitie ‘Werkwijze bij transformaties’ opgesteld. Deze is niet alleen 
toepasbaar voor de kantorenlocatie Planetenbaan maar geldt voor elk verzoek voor transformatie van een 
kantoorgebouw binnen de gemeente Stichtse Vecht.  
 
De meest lastige transformatie is van kantoorpanden naar woningen. Aan deze vorm van transformatie zal 
daarom in deze werkwijze de meeste aandacht worden geschonken. De werkwijze gaat in op thema’s die een 
belangrijke rol spelen bij het beoordelen van initiatieven. Uit de initiatieven tot nu toe is gedestilleerd welke 
onderwerpen een struikelblok vormen of kunnen vormen. Dit zijn eveneens de onderwerpen waarover bij de 
markt de grootste onzekerheid en onbekendheid heerst. Achtereenvolgens zijn deze thema’s: Bouwbesluit, 
Duurzaamheid, Geluid en Parkeren. 
De werkwijze is geen strikte set regels waaraan initiatieven getoetst worden. Transformatie van panden is en 
blijft maatwerk. Wel maakt de werkwijze duidelijk hoe initiatieven worden beoordeeld, welke aspecten belangrijk 
en minder belangrijk zijn en hoe de gemeente omgaat met het afwijken van nieuwbouweisen. 
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2 Thema Bouwbesluit 
 
Het bouwbesluit is het meest besproken onderwerp bij het transformeren van kantoorpanden.  
In het Bouwbesluit 2012 wordt niet gesproken over transformatie, maar over (het veranderen van) de 
gebruiksfuncties van een gebouw. De meeste eisen die het Bouwbesluit omschrijft, zijn uitgesplitst naar  
gebruiksfuncties. Bij transformatie verandert de gebruiksfunctie. 
Dan zijn dus de eisen van kracht die het Bouwbesluit verbindt aan verbouw in relatie tot de nieuwe functies 
die het gebouw krijgt. Voor toepassing van het Bouwbesluit maakt het overigens geen verschil of de 
transformatie tijdelijk of permanent is. 
  
Voor verbouw en transformatie zijn in het Bouwbesluit enkele specifieke eisen opgenomen. Het is een 
misverstand dat een gebouw bij functieverandering per definitie vergunningplichtig is en aan de 
nieuwbouwvoorschriften voor de nieuwe gebruiksfunctie moet voldoen. Voor veruit de meeste aspecten 
geldt het rechtens verkregen niveau. 
In de praktijk is dat het actuele kwaliteitsniveau dat al vóór de transformatie aanwezig was. Bij transformatie 
zijn de eisen voor de meeste aspecten lager dan de eisen die aan nieuwbouw worden gesteld. Het 
Bouwbesluit stelt kwaliteitseisen aan een gebouw in relatie tot de (nieuwe) functies waar dat gebouw voor 
wordt bestemd. 
  
2.1 Verandering van functie 
De kwaliteitseisen die het Bouwbesluit aan een gebouw stelt, zijn gespecificeerd naar gebruiksfuncties. Bij 
een transformatieproject is het Bouwbesluit dus van toepassing vanuit het perspectief van de nieuwe 
gebruiksfunctie(s). Wordt een deel van een gebouw voor meerdere functies bestemd, dan is de functie met 
de hoogste eisen maatgevend. In een gebouw kunnen ook verschillende gebruiksfuncties naast elkaar 
worden gerealiseerd. Een kantoor wordt bijvoorbeeld getransformeerd tot sportzaal (op de begane grond) 
met daarboven woningen. In een dergelijk geval moet per deel van het gebouw worden gekeken welke 
eisen er precies worden gesteld aan constructies, bouwdelen en ruimten. 
Bij een transformatieproject wordt de ondergrens bepaald door de eisen die het Bouwbesluit op het niveau 
van bestaande bouw voor de nieuwe gebruiksfunctie(s) formuleert. Als een gebouw daar al aan voldoet, is 
er vanuit het Bouwbesluit geen beletsel om de bestemming te wijzigen. Als bijvoorbeeld een kantoor wordt 
getransformeerd tot een woongebouw, kan op veel punten worden volstaan met het actuele 
kwaliteitsniveau. Op een aantal punten kunnen aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om 
brandcompartimentering en vluchtroutes. Op die punten zijn de eisen op het niveau bestaande bouw voor 
de woonfunctie namelijk vaak hoger dan het actuele kwaliteitsniveau dat het gebouw had. 
 
2.2 Verandering van het gebouw 
Bij een verandering van het gebouw (geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten), geldt als 
vuistregel, dat het actuele kwaliteitsniveau (dat wat je feitelijk aantreft) er door de verbouwing niet op 
achteruit mag gaan. In het Bouwbesluit wordt dit principe juridisch vertaald met behulp van de term 
rechtens verkregen niveau. Het rechtens verkregen niveau mag niet lager zijn dan het niveau bestaande 
bouw (ondergrens) en wordt nooit hoger gesteld dan het niveau nieuwbouw (bovengrens). Samenvattend 
kunnen zich drie situaties voordoen: 
• Als het actuele kwaliteitsniveau lager is dan het niveau bestaande bouw dat het Bouwbesluit vanuit de 

nieuwe functie(s) stelt, moet bij verbouw ten minste worden voldaan het niveau bestaande bouw, want 
dit is de ondergrens van het rechtens verkregen niveau. Bij transformatie van een kantoorgebouw naar 
woningen moet vanuit de woonfunctie soms aan een aantal hogere eisen worden voldaan dan die 
waaraan het gebouw voor de kantoorfunctie voldoet. 

• Het kan ook voorkomen dat het actuele kwaliteitsniveau hoger is dan het nieuwbouwniveau dat het 
Bouwbesluit vanuit de nieuwe functie(s) stelt. Bijvoorbeeld als een hotel wordt getransformeerd tot 
woongebouw. De kwaliteit van de voorzieningen in het kader van brandveiligheid zal dan hoger zijn dan 
het nieuwbouwniveau voor de woonfunctie. In een dergelijk geval geldt de bovengrens van het rechtens 
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verkregen niveau. Dat is in dit geval dus het nieuwbouwniveau voor de woonfunctie. Op dit aspect mag 
het kwaliteitsniveau omlaag worden gebracht, omdat het nieuwbouwniveau van de woonfunctie lager is 
dan het nieuwbouwniveau voor de logiesfunctie. 

• Als er nieuwe voorzieningen worden aangelegd, dan is er vaak geen sprake van een actueel 
kwaliteitsniveau. Denk bijvoorbeeld aan een toiletruimte in een nieuw gecreëerde woning. Een 
dergelijke toiletruimte moet minimaal voldoen aan de ondergrens van het rechtens verkregen niveau. 
Dat is gelijk aan het niveau bestaande bouw (voor de nieuwe functie). 
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3 Thema duurzaamheid 
 
Duurzame ontwikkeling vormt een leidraad in het coalitieakkoord en in het collegeprogramma 2011 - 
2014. Dit is nader uitgewerkt in een visie. Hiervoor is in de 2013 in de gemeenteraad de 
duurzaamheidsvisie Stichtse Vecht Energiek 2014-2020 vastgesteld.  
 
Met transformatie wordt sloop voorkomen en de technische levensduur van een gebouw verlengd. Dit past 
in beginsel daarom uitstekend in het streven naar duurzaamheid. Bij transformaties is het van groot belang 
om dit zodanig te doen dat de verhuur/verkoopbaarheid van het gebouw niet alleen nu uitstekend wordt, 
maar op de lange termijn ook blijft. Omdat energielasten een steeds groter aandeel krijgen in de 
woonlasten, is maximale inzet op energiezuinigheid een minimale noodzaak. 
Voorkomen moet worden dat gebouwen op termijn opnieuw onverkoopbaar of onverhuurbaar worden 
vanwege te hoge energielasten.  
 
De in de duurzaamheidsvisie geformuleerde ambities gelden formeel gezien als streefwaarden. Juridisch 
heeft de gemeente geen mogelijkheden om bovenwettelijke ambities verplicht op te leggen aan 
bouwinitiatiefnemers. Deze ambities kunnen wel na wederzijdse overeenstemming in privaatrechtelijke 
overeenkomsten worden vastgelegd. 
Met name bij transformaties zijn de mogelijkheden om de omschreven duurzaamheidsambities te realiseren 
beperkter dan in geval van nieuwbouw. Gezocht moet worden naar maatwerkoplossingen. 
Basisregel is dat voor gebouwonderdelen die in een renovatie of transformatie worden aangepast de eisen 
van het vigerende Bouwbesluit kunnen worden gehanteerd.  
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4 Thema geluid 
 
Veel kantoorpanden staan dicht langs drukke doorgaande wegen en vallen vaak binnen de geluidszones 
van deze wegen. De Wet geluidhinder is dan ook vaak op transformaties van toepassing. Toetsing aan de 
Wet geluidhinder is niet aan de orde bij kleine ontheffingen en tijdelijke vrijstellingen. 
 
Bij vaststelling van hogere grenswaarden is het gemeentelijk `beleid hogere waarden Wet geluidhinder´ van 
toepassing. Het beleid leidt ertoe dat er een minimale woonkwaliteit met betrekking tot het aspect geluid 
wordt gerealiseerd. Dit beleid gaat uit van cumulatieve geluidbelastingen waarbij de geluidsproductie van 
verschillende bronnen wordt opgeteld. Transformatie is vanuit de Wet geluidhinder niet aan te merken als 
`vervangende nieuwbouw´. Er kan dus geen gebruik worden gemaakt van de 5 dB extra ontheffingsruimte. 
Bij geluidbelastingen boven de maximale ontheffingswaarde is het noodzakelijk een dove gevel (zonder te 
openen delen) te realiseren. 
In bepaalde gevallen kan gebruik worden gemaakt van innovatieve oplossingen als vliesgevels of lamellen. 
Het beleid kent een aantal randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de vaststelling hogere 
waarden. Samengevat zijn de volgende onderdelen relevant voor transformaties: 
 Minimaal 1 slaapkamer niet aan de hoogst belaste zijde. 
 Minimaal 1 geluidluwe zijde (<55 dB). 
 Bij voorkeur geluidluwe buitenruimte. 
Tot slot werkt de gemeente Stichtse Vecht niet mee aan hogere waarden wanneer de cumulatieve 
geluidbelasting boven de 65 dB ligt. Wanneer bij transformatie van een kantoorpand aan één of meerdere 
van bovengenoemde randvoorwaarden niet kan worden voldaan zijn vaak innovatieve technische 
oplossingen mogelijk om desondanks een zo optimaal mogelijk woonklimaat met betrekking tot het aspect 
geluid te creëren. 
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5 Thema Parkeren 
 
Parkeren speelt een belangrijke rol in woon-, winkel- en werkgebieden. Als gevolg van de groei en 
opwaardering van winkelgebieden neemt de parkeervraag toe. In woongebieden speelt parkeren een 
belangrijke rol door het groeiende autobezit. Dit leidt in relatie tot de schaarse ruimte vaak tot problemen. 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen in het bijzonder van werklocaties vormt parkeren vaak een lastig sluitpost. Er 
is dus sprake van een sterke wisselwerking tussen parkeervraagstukken en de thema’s ruimte, 
bereikbaarheid en economie. Dit spanningsveld en de kaders uit de Beleidsvisie Verkeer geven aanleiding 
om het parkeerbeleid van de Gemeente Stichtse Vecht in een nota vast te leggen. 
 
Binnen Stichtse Vecht worden verschillende gebiedstypen onderscheiden met verschillende functies 
(wonen, werken, winkelen + horeca, recreatie en menggebieden (mix van voorgaande functies)). Iedere 
functie kent zijn eigen parkeer-karakteristiek. 
In het buitengebied is op zomerse dagen en in de winterperiode bij schaatsactiviteiten sprake van 
parkeeroverlast rond de Maarsseveensevaart en de Loosdrechtse Plassen (de Strook). Ook op andere 
locaties, zoals bij winkelcentra, de kern Vreeland, het centrum van Breukelen, Maarssen-Dorp, Oud Zuilen 
en de NS-stations Breukelen en Maarssen, ontstaan parkeerknelpunten. Voor deze situaties moet beleid 
worden geformuleerd en de keuze worden gemaakt of het parkeren gefaciliteerd of gestuurd wordt.  
Het parkeerbeleid is van toepassing op de gehele gemeente. De beleidskeuzes die worden gemaakt, zijn 
toegespitst op de verschillende typen gebieden die zich in de gemeente bevinden. In de beleidsnota 
parkeren wordt uitgegaan van de volgende gebieden:  
• Woongebieden 
• Werkgebieden  
• Winkel-horecagebieden  
• Menggebieden met de functies werken, winkelen en wonen: centra Breukelen, Maarssen (Dorp en 

Bisonspoor), Kockengen, Loenen, Vreeland  
• Recreatie-toeristische knooppunten  
 
De parkeervraag per functie is mede afhankelijk van de ligging van het gebied. Gebieden die 
dichterbij een centrum liggen hebben doorgaans een lagere autoafhankelijkheid dan de rest van de 
bebouwde kom of het buitengebied. Ter bepaling van de toe te passen parkeernormen zijn naast deze 
ligging ook de stedelijkheidsgraad van het gebied van belang.  
Parkeernormen van het CROW kennen een bandbreedte. De uiteindelijke keuze van de norm binnen 
deze bandbreedte is afhankelijk van enerzijds sturend of faciliterend parkeerbeleid en anderzijds de 
sociaaleconomische gegevens van Stichtse Vecht. 
  
Stedelijke zones parkeren  
De gemeente kan worden opgedeeld in type stedelijke zones analoog aan in vier stedelijke zones, te 
weten:  
• Centrum 

Van een centrum is er sprake wanneer er binnen een aaneengesloten gebied meerdere 
detailhandelszaken zijn gevestigd die een buurt- en wijkoverschrijdende functie hebben. Een 
buurt- of wijkwinkelcentrum kan zodoende niet onder de stedelijke zone ‘centrum’ vallen. 
  

• Schil/overloopgebied 
Deze zone is tegen een centrumzone aangelegen en kan mengfuncties van wonen, werken en 
winkelen hebben. Ook kunnen het uitsluitend woningen zijn die op loopafstand van het centrum 
zijn gelegen. De centrumfunctie heeft in die situatie invloed op het parkeren in dit gebied.  
Bij een ingestelde vorm van parkeerregulering of een capaciteitstekort in het centrum kan 
verdrijving naar het schilgebied plaatsvinden. Dit gebied ligt dus in het directe invloedsgebied van 
het centrum. 
 

• Rest bebouwde kom 
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Rest bebouwde kom zijn alle woon- en werkgebieden buiten het centrum. Het betreft hier 
aaneengesloten bebouwing die als buurt- of wijk gekenmerkt kan worden. 
 

• Buitengebied 
Buitengebied zijn alle functie die niet in bovenstaande categorieën vallen. Deze functies zijn dus buiten 
de kernen gelegen. Kleine clusteringen van woningen of bedrijven kunnen ook onder de categorie 
buitengebied vallen. 
 

Deze onderverdeling wordt gemaakt omdat uit onderzoek is gebleken dat de parkeerbehoefte sterk 
afhankelijk is van de stedelijke zone waarin functies zijn gelegen. 
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6 Proces en procedures 
 
Indien een initiatiefnemer interesse heeft om een pand te transformeren of een eigenaar de mogelijkheden 
hiervan in beeld wil hebben kunnen zij dit melden bij de gemeente. De gemeente kan dan, indien de locatie 
geschikt is, een transformatiescan aanbieden. 
De gemeente stelt bij een initiatief een accounthouder aan die het gehele gemeentelijke proces en 
procedure van de transformatie begeleidt. Wanneer de transformatie een functiewijziging betreft waarbij 
minder dan 1500m² wordt omgezet naar een andere functie wordt er na de planvoorbereiding een reguliere 
procedure van 8 weken doorlopen. Deze procedure kan wettelijk alleen worden doorlopen indien de 
transformatie een andere functie dan wonen betreft. Bij transformatie naar woningen is een uitgebreide 
procedure met kostenverhaal verplicht. Hierbij kan gekozen worden voor een bestemmingsplanprocedure of 
een uitgebreide Waboprocedure. Uit de praktijk blijkt dat voor transformaties de project 
omgevingsvergunning het meest geschikt is, omdat hierbij ook naar de technische mogelijkheden wordt 
gekeken en de bouwbesluit toets wordt toegepast. In de gemeente Stichtse Vecht heeft de gemeenteraad 
besloten bij uitgebreide Waboprocedure geen verklaring van geen bedenking te vragen. Daarmee wordt de 
doorlooptijd van de procedure ingekort. Na de planvoorbereiding wordt de formele procedure opgestart door 
het college van burgemeester en wethouders en wordt het plan gedurende 6 weken ter inzage gelegd voor 
zienswijzen. De totale doorlooptijd van de formele procedure is, afhankelijk van ingediende zienswijzen, 
minimaal 14 en maximaal 26 weken. 
 
Voorafgaand aan de formele procedure is de gemeente verplicht het kostenverhaal te verzekeren. Dit houdt 
in dat er een overeenkomst gesloten dient te worden tussen initiatiefnemer en gemeente, waarin wordt 
vastgelegd op welke wijze de kosten die de gemeente maakt ten behoeve van de transformatie worden 
gedekt. Het betreft hier plankosten en eventueel fysieke kosten voor de inrichting of aanpassing van de 
openbare ruimte. 
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7 Slotopmerkingen 
Deze notitie is opgesteld omdat er vanuit de markt behoefte bleek aan helderheid over de gemeentelijke 
werkwijze bij transformaties. In deze notitie zijn de belangrijkste aspecten die aan de orde zijn bij 
transformatie behandeld. Elk kantoorpand is anders. Zowel de ligging van een pand als de technische staat 
zijn bepalend voor de mogelijkheden en knelpunten bij transformatie. Het transformeren blijft daarom altijd 
maatwerk. De gemeente kiest er voor in te zetten op nieuwbouwvoorschriften, maar ruimte te houden voor 
projectspecifieke afwegingen.  
Uit ervaring blijkt dat bij transformatie aan veel nieuwbouwvoorwaarden goed kan worden voldaan. Het is 
daarom zonde dit niet na te streven. Uitgangspunt zoals gehanteerd in deze hele werkwijze is dat de 
gemeente goede kwaliteit nastreeft maar niet rigide is in de toepassing van de regelgeving. Op basis van 
goede onderbouwing is het mogelijk ontheffing te verlenen van de geldende wettelijke eisen en 
gemeentelijk beleid. De bal wordt daarmee vooral neergelegd bij de initiatiefnemers: op basis van een goed 
verhaal wil de gemeente graag meedenken om transformaties mogelijk te maken. 
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