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Korte inhoud 
 
Ten behoeve van het plannen van een integraal kindcentrum, is een quickscan uitgevoerd ten aanzien 
van de mogelijk spelende milieu-aspecten op beide voorkeurslocaties, Bolenstein en Daalsehoek. Uit 
deze quickscan blijkt dat alleen vanuit geluid een lichte voorkeur bestaat. De geluidbelasting is naar 
verwachting op het terrein Daalsehoek iets lager dan op de locatie Bolenstein.  
 

Inleiding 

In Maarssen willen een aantal scholen en kinderopvanginstellingen samengaan in één zogenaamd 
integraal kindcentrum. Het is de bedoeling dat er een gebouw of cluster van gebouwen komt, waarin een 
school, kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) en gymzaal komen.  
 
Er zijn op dit moment twee mogelijke locaties die worden onderzocht voor deze ontwikkeling, namelijk  
- Gaslaan 22 (Bolenstein) 
- Het gebied tussen Doctor Plesmanlaan, Thorbeckelaan en Oude Maarsseveensevaart (Daalsehoek). 
 
Voor deze locaties is een quickscan milieu uitgevoerd. In dit advies worden de resultaten van deze 
quickscan weergegeven.  
 
Bedrijven en milieuzonering 

Een goede ruimtelijke ordening houdt ook in het voorkomen van voorzienbare hinder door 
milieubelastende activiteiten.  
 
Wetgevend kader 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten doet in de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" (editie 
2009), een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op lokaal 
niveau. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven 
gesitueerd worden en dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten opzichte van woningen krijgen. De 
publicatie heeft bedrijven ingedeeld in categorieën met bijbehorende gewenste afstand tot milieugevoelige 
functies. De adviesafstanden hangen samen met gebiedskenmerken.  



De meest voorkomende categorieën met bijbehorende gewenste afstand tot milieugevoelige functies in 
een rustige woonwijk zijn:  
Categorie 1: grootste afstand 10 meter 
Categorie 2: grootste afstand 30 meter 
Categorie 3.1: grootste afstand 50 meter 
Categorie 3.2: grootste afstand 100 meter 
Categorie 4.1: grootste afstand 200 meter 
Categorie 4.2: grootste afstand 300 meter 
Categorie 5.1: grootste afstand 500 meter 
Categorie 5.2: grootste afstand 700 meter 
Categorie 5.3: grootste afstand 1000 meter 
 
De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de bestemmingsgrens van de bedrijven en anderzijds de 
gevel van een woning. 
Als er sprake is van het omgevingstype ‘gemengd gebied’ dan mogen de adviesafstanden met één 
afstandstap worden verminderd. Een geadviseerde afstand van 30 meter kan dan bijvoorbeeld worden 
gecorrigeerd tot 10 meter en een geadviseerde afstand van 100 meter tot 50 meter. 
Zijn de afstanden tussen ontwikkellocaties en bestaande bouw kleiner dan de afstanden uit de 
VNG-publicatie, dan zal door middel van onderzoek aangetoond moeten worden welke maatregelen 
worden genomen om de overlast te beperken. Aan de hand hiervan kan dan gemotiveerd worden 
afgeweken van de standaard adviesafstanden.  
 
Situatie 
De nieuwe accommodatie moet een integraal Kindcentrum worden. De bestaande gebouwen zullen 
worden gesloopt en het uiteindelijke doel is vervangende nieuwbouw op één locatie in een Kindcentrum 
realiseren. Daarbij is combinatie met kinderopvang en een goede gymzaal wenselijk. In de 
haalbaarheidstudie wordt voor de locatie Bolenstein ook de optie van een semi-openbaar plein genoemd.  
In de volgende tabel zijn de minimaal aan te houden afstanden, op basis van de VNG- handreiking, tot 
woningen aangegeven.  
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Volgens de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ moet - vanwege het milieuaspect geluid – bij een 
school en gymnastiekzaal in beginsel 30 meter worden aangehouden tussen het perceel van de 
kinderopvang en de gevel van woningen in de omgeving. Voor beide locaties wordt aan deze afstand zeer 
waarschijnlijk niet voldaan.  
Gezien de afstand tot woningen, het aantal kinderen, de openingstijden (6 of 7 dagen per week) en de 
mogelijkheid van een semi-openbaar plein adviseert de Omgevingsdienst regio Utrecht om door middel 
van een geluidsonderzoek aan te tonen dat kan worden afgeweken van de richtafstand van 30 meter en 
dat er bij de bestaande woningen sprake is van een aanvaarbaar woon- en leefklimaat.  
Met name het stemgeluid van kinderen op schoolpleinen kan erg overheersend zijn voor omwonenden. 
Omdat het niet mogelijk is om via de milieuregelgeving eventuele geluidsoverlast afkomstig van de 
speelplaats te handhaven is het bij de RO-afweging belangrijk om de specifieke hinderlijkheid van het 
stemgeluid in relatie tot het waarborgen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat van omwonenden 
mee te nemen. 



 
In verband met het brengen en ophalen van de kinderen zal nabij het kindcentrum een toename van 
verkeer plaatsvinden door brengende en ophalende ouders. Wij adviseren om dit aspect in het 
geluidsonderzoek mee te nemen. 
 
Conclusie en advies 
De afstanden die genoemd worden in de VNG-brochure bedrijven en milieuzonering worden op beide 
locaties niet gehaald. Het is van belang om in de ruimtelijke onderbouwing zowel stemgeluid van de 
kinderen op het schoolplein (in het kader van geluidhinder voor omwonenden) mee te nemen alsook de 
toename van verkeer door brengende en halende ouders 
 
Bodem 
 
Het is wettelijk geregeld (bouwverordening) dat bouw pas kan plaatsvinden als de bodem geschikt is (of 
geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen, als is 
aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. 
Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele 
bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan.  
Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is, moet worden aangetoond dat het 
bestemmingsplan, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is.  
Een bodemonderzoek mag niet meer dan vijf jaar oud zijn en moet een vastgestelde informatiekwaliteit 
bieden. Indien aan die voorwaarden niet kan worden voldaan, dient aanvullend onderzoek plaats te 
vinden. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel, dient vóór 
aanvang van de bouwwerkzaamheden een bodemsanering te worden uitgevoerd om de bodem geschikt 
te maken, of dient de omgevingsvergunning te worden geweigerd. 
 
Bodemverontreinigingssituatie 
In het plangebied zijn de volgende bodemonderzoeken bekend: 
Gaslaan 22 te Maarssen 
Verkennend onderzoek, uitgevoerd door Ascor, kenmerk PM 2120105-1, d.d. 29-05-2001 
Verkennend onderzoek, uitgevoerd door Dordrecht Research BV, kenmerk 030666, d.d. 01-07-2003 
Uit de onderzoeken blijkt dat de bovengrond, ondergrond en het grondwater licht verontreinigd zijn met 
zware metalen. 
 
Wbb-locaties 
Een Wbb-locatie is een locatie waar (vermoedelijk) sprake is, of was, van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. De provincie Utrecht is in dergelijke gevallen bevoegd gezag. In het plangebied 
komt een Wbb-locatie voor waar bodemsanering is afgerond; Thorbeckelaan 14 Maarssen. De locatie is 
beschikt door de provincie Utrecht d.d. 05-02-1993; status is voldoende gesaneerd. Aanleiding voor de 
sanerig was een demping. 
 
Ondergrondse brandstoftanks 
In de gebieden zijn geen ondergrondse tanks bekend. 
 
Historisch bodembestand (HBB) 
De provincie Utrecht heeft in 2004 door ReGister historisch onderzoek uit laten voeren naar verdachte 
activiteiten zoals (voormalige) bedrijfsactiviteiten en ondergrondse brandstoftanks.  
In de gebieden zijn geen verdachte locaties bekend. 
 
Gedempte sloten en stortplaatsen/ophogingen 
In 2004 is in opdracht van de provincie Utrecht door ReGister/DHV een inventarisatie gemaakt van 
gedempte sloten en stortplaatsen/ophogingen. Uit deze inventarisatie blijkt dat in het plangebied 
gedempte sloten aanwezig zijn. Een kaart met de bij de Omgevingsdienst bekende gevallen is hieronder 
weergegeven (Blauwe lijn = gedempte sloten). De kwaliteit van het dempingsmateriaal is bij de 
Omgevingsdienst niet bekend.  



 

Asbest 
De bouwjaren van de gebouwen zijn van voor 1994 en ze zijn daarmee formeel verdacht op het 
voorkomen van asbesthoudende materialen. In het kader van de voorgenomen (ver)bouwwerkzaamheden 
zullen ook sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Gezien de omvang van de werkzaamheden en het 
bouwjaar (< 1994) dient minimaal vier weken voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden een 
sloopmelding te worden gedaan. 
Bij deze melding dient een asbestinventarisatie conform SC-540 te worden ingediend. De melding kan 
worden ingediend via www.omgevingsloket.nl. 
 
Conclusie en advies 
Indien nieuwbouw/verbouw plaats vindt dient een bodemonderzoek te worden uitgevoerd voor het 
aanvragen van een omgevingsvergunning. Bodemonderzoeken mogen maximaal 5 jaar oud zijn.  
Voorafgaand aan sloop moet een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. 
 
 
Geluid 

Beide locaties liggen in een geluidzone van een weg. Voor de locatie aan de Gaslaan 22 is dat de 
Straatweg (50 km/h), voor de locatie Daalsehoek geldt dit voor het gedeelte van de Plesmanlaan (50 
km/h) voorbij de rotonde met de Huis ten Boschstraat en Merenhoef. Akoestisch onderzoek is dus voor 
beide locaties noodzakelijk. 
 
Uit ons geoloket blijkt dat de locatie aan de Daalsehoek een iets lagere geluidbelasting heeft. Mogelijk zal 
hier de wettelijk voorkeursgrenswaarde ook niet worden overschreden, aangezien de Plesmanlaan met 
het 50 km/h verder weg ligt. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt sowieso niet overschreden. 
 
Toetsing aan het gemeentelijk beleid is hier eveneens noodzakelijk. Gedacht moet worden aan de 
realisatie van een geluidluwe gevel. 
 
Conclusie en advies 
Voor beide locaties is akoestische onderzoek noodzakelijk maar beide locaties lijken niet op zeer grote 
belemmeringen te stuiten. De Daalsehoek lijkt een iets lagere geluidbelasting te hebben. 
 
 



Lucht 

Een kindcentrum is een gevoelige bestemming conform het Besluit gevoelige bestemmingen. 
 
In het Besluit wordt in eerste instantie getoetst aan een richtafstand van: 
300 meter vanaf de rand van een rijksweg; 
50 meter vanaf de rand van een provinciale weg. 
 
Beide locaties liggen niet binnen een dergelijke afstand.  
 
Uit het Geoloket van de Omgevingsdienst blijkt dat de concentratie voor NO2, PM10 en PM2,5 niet 
verschilt tussen beide locaties. 
 
Conclusie en advies 
Beide locaties zijn geschikt voor de beoogde kinderopvang ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit 
 
 
Externe veiligheid 

Bedrijven – Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
Er zijn in de directe omgeving van beide locaties geen bedrijven gevestigd die vallen onder het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 
 
Bedrijven – Overige veiligheidswetgeving 
Er zijn in de directe omgeving van beide locaties geen bedrijven gevestigd met een overig 
veiligheidsrisico. Propaantanks zijn in ons bedrijvenbestand in dit gedeelte van de gemeente Stichtse 
Vecht niet bekend. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water 
Er moet rekening gehouden worden met het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en 
water. Wegen, spoorwegen en waterwegen met structureel en grootschalig vervoer van gevaarlijke stoffen 
liggen echter niet in de buurt van het plangebied. 
 
Gemeentelijke routering 
Voor de gemeentelijke en provinciale wegen is in de gemeente Stichtse Vecht een routering voor 
gevaarlijke stoffen vastgesteld. Deze route loopt niet langs beide locaties.  
 
Voor noodzakelijk transport ten behoeve van laden en/of lossen van gevaarlijke stoffen buiten de 
vastgestelde routes is een ontheffing nodig. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden 
om een veiligere leefomgeving te realiseren. 
 
Er kan langs het plangebied dus wel transport van gevaarlijke stoffen plaatsvinden van de 
niet-routeplichtige stoffen (zoals benzine) en routeplichtige stoffen (zoals propaan), maar de frequentie 
daarvan is (door het lokale karakter van het transport) dermate laag dat daardoor geen risico’s ontstaan 
die ruimtelijk relevant zijn. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 
Er moet rekening worden gehouden met transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Volgens de 
“provinciale risicokaart” ligt er nabij beide locaties geen buisleiding voor transport van gevaarlijke stoffen. 
Het gasnet voor huishoudens en bedrijven valt niet binnen het kader van externe veiligheid. 
 
Elektromagnetische straling 
Er zijn in de omgeving geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan de indicatieve magneetveldzones tot 
de locaties reiken. 



Uit de gegevens op de website www.antenneregister.nl blijkt dat in de omgeving van beide locaties geen 
zendmasten aanwezig zijn die overschrijdingen van de geldende blootstellingslimieten voor elektrische en 
magnetische veldsterkten veroorzaken. 
 
Conclusie en advies 
Voor beide locaties kan geconcludeerd worden dat externe veiligheid geen belemmering vormt voor de 
gewenste ontwikkeling. Geadviseerd wordt deze informatie op te nemen in een te nemen ruimtelijk besluit. 
 
 
Ecologie 

De haalbaarheidsstudie en de beide locaties zijn bestudeerd met behulp van ‘google.maps’, ‘street view’ 
en provinciale kaarten van ecologische hoofdstructuur een Natuurbeschermingswetgebieden. 
 
Gebiedsbescherming 
Voor het aspect gebiedsbescherming moet onderscheid worden gemaakt in 
Natuurbeschermingswetgebieden en Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  
 
Beide locaties liggen buiten de EHS. Voor de EHS hoeft niet te worden getoetst voor externe werking. De 
EHS levert geen belemmeringen op voor ontwikkeling van beide locaties en nader onderzoek is niet 
nodig. 
 
Beide locaties liggen op redelijke afstand (>1500 meter) van het Natura 2000-gebied Oostelijke 
Vechtplassen. Voor nieuwe ontwikkelingen kan het nodig zijn om te toetsen of er geen significant 
negatieve effecten ontstaan op Natura 2000-gebieden (vnl. stikstofdepositie). In dit geval betreft het echter 
de clustering van een aantal bestaande activiteiten in een nieuw gebouw. Op basis daarvan kan verwacht 
worden dat dit geen significante toename van verkeersbewegingen (stikstofdepositie) zal veroorzaken ten 
opzichte van de nu bestaande situatie. Bovendien is de afstand redelijk groot, waardoor het 
onwaarschijnlijk is dat er een berekenbare depositie vanwege verkeer van/naar het ‘kindcentrum’ waar te 
nemen is op de Oostelijke Vechtplassen. Er worden geen belemmeringen verwacht vanwege 
Natuurbeschermingswetgebieden voor beide locaties. 
 
Soortenbescherming 
Op beide locaties is sprake van bestaande bebouwing die moet worden gesloopt. Mogelijk moeten voor 
de planontwikkeling ook bomen worden gekapt, beplanting worden verwijderd en wellicht sloten gedempt. 
Voor beide locaties wordt geadviseerd om tijdig een quickscan ecologie uit te voeren om de mogelijke 
aanwezigheid van beschermde soorten in beeld te brengen. Mogelijk is op basis van de uitkomsten van 
de quickscan ook nader onderzoek vereist. Pas als de benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd kan een 
conclusie getroffen worden over eventuele belemmeringen.  
 
Overigens is het in geval van aanwezigheid van beschermde soorten mogelijk om, onder voorwaarden, 
ontheffing van de Flora- en faunawet aan te krijgen. Normaal gesproken wordt een ontheffing ook 
verleend, indien hier een goed plan met mitigerende en/of compenserende maatregelen aan ten 
grondslag ligt. Als het onderzoek tijdig wordt uitgevoerd (ecologisch onderzoek kan gebonden zijn aan 
bepaalde jaargetijden en moet daarom tijdig worden uitgevoerd, zodat de planvorming / -procedure niet 
vertraagd hoeft te raken) en de eventuele ontheffingen tijdig worden aangevraagd vormt Flora en fauna 
geen belemmering voor de gewenste ontwikkeling. 
 
Conclusie en advies 
Voor het aspect gebiedsbescherming zijn geen belemmeringen te verwachten. 
 
Voor het aspect soortenbescherming wordt geadviseerd om tijdig een ecologische quickscan en evt. 
vervolgonderzoek uit te voeren. Als dit op tijd wordt gedaan vormt de Flora- en faunawet geen 
belemmering. 
 



Op basis van de nu beschikbare informatie is voor wat betreft het aspect ecologie geen voorkeurslocatie 
aan te wijzen.  
 
 
Archeologie 

Gemeentelijk beleid 
Indien sprake is van ontwikkelingen die binnen de bestaande bestemmingsplannen passen gelden de 
regels van het bestemmingsplan.  
 
Als bovenstaande ontwikkeling niet binnen het bestemmingsplan past dient rekening gehouden te worden 
met het gemeentelijk beleid. Op basis van de gemeentelijke beleidskaart geldt voor: 
 

- Bolenstein: Het plangebied is gelegen binnen een zone met een deels middelhoge en lage 
verwachting op het aantreffen van archeologische resten (zie fig. 1). Binnen het gebied met een 
middelhoge verwachting geldt dat indien ingrepen dieper dan 30 cm plaatsvinden over een 
oppervlakte van 1.000 m2 of meer dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Binnen het 
gebied met een lage verwachting geldt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is indien 
bodemingrepen dieper dan 30 cm plaatsvinden over een gebied van 10 hectare of meer. 
Aangezien het scholencluster een omvang heeft van minder dan 10 hectare geldt dat de 
ontwikkeling binnen de zone met een lage archeologische verwachting is vrijgesteld van 
archeologisch onderzoek. 

 
- Daalsehoek: Het plangebied is gelegen binnen een gebied met deels een middelhoge 

verwachting en deels geen verwachting op het aantreffen van archeologische resten (zie fig. 2). In 
de zone zonder verwachting is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. In de zone met een 
middelhoge verwachting geldt dat bij indien ingrepen dieper dan 30 cm plaatsvinden over een 
oppervlakte van 1.000 m2 of meer dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: De locatie Bolenstein op de archeologische beleidskaart van de gemeente Stichtse Vecht. Het oranje gebied heeft een 

middelhoge verwachting op archeologische resten. Het gele gebied heeft een lage verwachting op archeologische resten.   



 
 
 
 
 
Conclusie en advies 
Wij adviseren om bij overschrijding van de vrijstellingsondergrenzen in eerste instantie, conform de 
Archeologische Monumentenzorg-cyclus een archeologisch bureauonderzoek uit te laten voeren in 
combinatie met een Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende/karterende boringen. 
Bij een reguliere procedure gelden de vrijstellingsondergrenzen uit het bestemmingsplan; bij een 
uitgebreide procedure of nieuw bestemmingsplan gelden de vrijstellingsondergrenzen van het 
gemeentelijk beleid.  
 
Wij adviseren in een eventueel nieuw bestemmingsplan een dubbelbestemming op te nemen conform het 
archeologisch beleid van de gemeente. Bij het overschrijden van de vrijstellingondergrenzen adviseren wij 
om voorafgaand aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan archeologisch (voor)onderzoek uit te 
laten voeren in het kader van financiële haalbaarheid.  
 
Op basis van dit archeologisch vooronderzoek zal inzicht worden verkregen of er mogelijk sprake is van 
archeologische resten in het gebied en welk vervolgonderzoek/vervolgonderzoeken eventueel 
noodzakelijk zijn en of een dubbelbestemming Waarde-Archeologie in het bestemmingsplan gehandhaafd 
dient te blijven.  
 
Duurzaam bouwen 
Wettelijk beleid 
 
Bouwbesluit 
 
Energieprestatie gebouw 
De overheid stimuleert duurzaam bouwen door strengere eisen te stellen aan de energieprestatie van 
gebouwen. Zij streeft naar het energieneutraal bouwen in 2020. Hierdoor is met name het aspect “energie 
in de gebruiksfase” in wetgeving verankerd. 
In het bouwbesluit zijn eisen opgenomen ten aanzien van de te behalen energieprestatie coëfficiënt 
(EPC). Per 1 januari 2015 EPC eis voor schoolgebouwen EPC=0,7 en zal de EPC uiteindelijk in 2020 

Fig. 2: De locatie Daalsehoek op de archeologische beleidskaart van de gemeente Stichtse Vecht. Het oranje gebied heeft een 
middelhoge verwachting op archeologische resten. Het witte gebied heeft geen archeologische verwachting. 



GPR Gebouw 

Het instrument GPR Gebouw vertaalt concrete maatregelen in 

een prestatiescore voor duurzaam bouwen. Het is een 

hulpmiddel om duurzaamheidambities van tevoren te bepalen. 

Om een bepaalde GPR Gebouw score te bereiken zijn er veel 

verschillende mogelijkheden die zelf te bepalen zijn door de 

bouwende partij. Scores variëren van 0 t/m 10. GPR Gebouw is   

geschikt voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en 

opgebouwd uit vijf verschillende thema’s: energie, milieu, 

gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde (GPR 

Gebouw versie 4.2). 

worden aangescherpt tot 0,0. Voor de EPC waarden van andere gebouwen kan informatie bij online 
bouwbesluit gehaald worden. 
 
Provinciaal beleid 
 
Provinciale Ruimtelijke Verordening 
De Provinciale Ruimtelijke Verordening (4 februari 2013) stelt (in artikel 3.1 lid 3) als eis aan ruimtelijke 
plannen dat binnen het stedelijk gebied de toelichting op het ruimtelijk plan een beschrijving bevat van de 
wijze waarop rekening is gehouden met energiebesparing en het toepassen van duurzame 
energiebronnen.  
 
Gemeentelijk Beleid 
 
Woonvisie 2013 - 2016 
In de Woonvisie 2013 - 2016 is een realistische ambitie opgenomen over Duurzaam Bouwen.  
Bij nieuwe ontwikkelingen streeft de gemeente naar GPR 7 of hoger op de thema’s milieu, gezondheid en 
gebruikskwaliteit en naar 8 GPR of hoger voor het thema toekomstwaarde (generatiebestendig bouwen) 
en voor energie. 
Daarnaast vindt de gemeente Stichtse Vecht het belangrijk om een goed voorbeeld te zijn voor 
verantwoord en duurzaam bouwen. 
Duurzaam Bouwen gaat over het verminderen van de 
milieubelasting door  de woning, zowel tijdens het 
bouwproces als daarna. Maar het gaat ook over de 
kwaliteit van de woningen zelf en daarmee ook over het 
wooncomfort en de betaalbaarheid van energielasten. Bij 
nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van het instrument 
GPR gebouw.  
 
Voor het gebruik van GPR Gebouw kan via de gemeente 
of Omgevingsdienst regio Utrecht (088 – 022 50 44 of mail 
e.rot@odru.nl) een gratis sublicentie worden aangevraagd. 
Met een licentie kunt u, uw architect of ontwikkelaar 
gebruik maken van het computerprogramma GPR gebouw 
(www.gprgebouw.nl) en hiermee kijken in hoeverre maatregelen voor het gebouw een invulling geven aan 
duurzaamheid. Dit programma is ook goed toepasbaar voor bestaande bouw.  
Een GPR berekening kan in de ontwerpfase overlegd worden bij de Omgevingsdienst en met het definitief 
ontwerp meegestuurd worden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. 
 


