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Vrije kavels Hoek van Holland

1. Inleiding
De gemeente Rotterdam heeft aan de Stationsweg te Hoek van Holland nog negen
kavels beschikbaar voor het bouwen van een woning in het kader van particulier
opdrachtgeverschap.
Wonen bij zee

station vertrekt vanaf 30 september 2019 meerdere

Op een mooie, zeer centraal gelegen plek in het dorp

malen per uur de metro naar Rotterdam Centrum. De zee

Hoek van Holland biedt de Gemeente Rotterdam vrije

en het strand bevinden zich op 10 minuten lopen van uw

woningbouwkavels aan. De kavels zijn gelegen aan de

woning en zijn via een aantrekkelijke wandelroute via de

Stationsweg, naast de Berghaven. Afhankelijk van de

Emmaboulevard bereikbaar.

plaats van de kavel en het ontwerp van uw woning heeft
U vanuit uw woning zicht op de Nieuwe Waterweg en het

Op deze kavels in Hoek van Holland kunt u naar eigen

monumentale Fort 1881.

ontwerp een woning laten bouwen. Er zijn wel bouwregels
opgesteld ten aanzien van bouwhoogte, bebouwd

U gaat wonen aan het dorpslint met karakteristieke

oppervlak, etc.; daarnaast wordt uw ontwerp getoetst

nieuwbouwwoningen van het plan ‘Parqui Parc’ uit 2009

aan de welstandseisen van de gemeente Rotterdam.

(Berghaven Noord) aan de overkant. Het centrum met

De bouwregels zijn opgenomen in dit informatieboek

winkels, horeca en voorzieningen bevindt zich op een

in hoofdstuk 3. Verder vindt u in dit boek info over het

steenworpafstand, zoals bijzondere horecagelegenheden

dorp Hoek van Holland, de verkaveling en de kavels

met fascinerend uitzicht op de Nieuwe Waterweg

en informatie ten behoeve van de gronduitgifte en de

(Torpedoloods, Jutter, Unicum). In circa 3 minuten loopt u

omgevingsvergunning. Deze en meer informatie vindt u

naar het RET-station Hoek van Holland Haven. Vanaf dit

ook op www.woneninrotterdam.nl/zelfbouw/.

Foto van Peter de Krom / Hollandse Hoogte
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Ligging kavels
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De kavels aan de Stationsweg
De woningbouwkavels bevinden zich aan de Stationsweg

betekent dat met name de voortuin van uw woning vrijwel

in het oostelijke deel van de Oude Hoek. Oorspronkelijk

de hele dag in de zon zal liggen. Doordat de kavels erg

waren er vijftien kavels beschikbaar. Van deze kavels

diep zijn zal ook een groot deel van de achtertuin zonnig

zijn er inmiddels zes bebouwd. Het meest westelijk

zijn. Direct achter uw woning kan een schaduwrijk terras

gelegen kavel is nadien ingericht als parkeerveld voor

worden aangelegd, dat enkel in de ochtend is bezond.

uw bezoekers en bezoekers van het naastgelegen fort.
Dit parkeerveld krijgt in de toekomst een definitieve en

Aan de achterzijde van de kavels zijn het spoortracé

hoogwaardige inrichting. De overige negen kavels zijn nog

en het dijklichaam van de zeewering Delflandsedijk

beschikbaar voor de bouw van uw woning.

gelegen. Op het spoortracé komt het lightrail van RET
- verlengde Hoekse Lijn - die vanaf medio 2022 naar

De kavels hebben verschillende afmetingen. Het

Hoek van Holland Strand gaat rijden. De nabijheid van

kaveloppervlak van meerdere kavels varieert van ca

spoor en dijklichaam hebben invloed op de bouw- en

650 tot ca 710m². Er zijn ook twee grotere kavels tot ca

inrichtingsmogelijkheden van de kavels. Een deel van de

880m2. Het merendeel van de kavels heeft een diepte

kavel (vanaf de straat gezien aan de achterzijde gelegen)

van zo’n 50 meter; de breedte van de kavels varieert van

mag niet of slechts onder voorwaarden worden bebouwd.

13 tot 18 meter. Elk kavel heeft een bebouwingsveld,

Meer informatie hierover vindt u op pagina 17. Uiteraard

waarbinnen de bebouwing moet worden geplaatst.

kunt u dit deel van de kavel wel als tuin gebruiken en

De kavels zijn georiënteerd op het noordoosten. Dit

inrichten, mits u rekening houdt met het type beplanting.

Vrije kavels Hoek van Holland
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Wonen in Hoek van Holland
Hoek van Holland biedt u een bijzondere, unieke en zeer
afwisselende woonomgeving. Een Rotterdams kustdorp
van zo’n 11.000 inwoners, gelegen op het markante
snijpunt van rivier en zee. De Nieuwe Waterweg, met
aan de overzijde de imponerende bouwwerken van de
Rotterdamse haven vormt door de dynamiek van de
scheepvaart een fascinerend schouwspel. Langs de
Noordzeekust ligt een kilometers lang strand, met voor elk
wat wils: levendigheid en service bij de strandpaviljoens
aan het Zeeplein, sport en spel bij de strandopgang aan
de Rechtestraat en daarbuiten rust en privacy.
Hoek van Holland is bovendien rijk aan groen: een groot
deel van het duin- en bosgebied in Hoek van Holland
behoort tot het beschermde natuurgebied SolleveldKapittelduinen, dat zich uitstrekt van Hoek van Holland
tot aan Den Haag. Daarnaast heeft Hoek van Holland
aan de oostzijde twee authentieke, open poldergebieden:
de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder. Door beide
landschappelijke gebieden lopen verschillende wandel- en
fietsroutes.
Kenmerkend voor Hoek van Holland zijn ook de vele
monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen.

8
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Hoek van Holland is door haar bijzondere ligging altijd
een militair strategische plaats geweest, getuige de vele
militaire bouwwerken. Het Fort aan den Hoek van Holland
uit 1881 laat dit zien, evenals de Torpedoloods, het
rijksmonument Vinetaduin en de vele bunkers en objecten
van de Atlantikwall, die breed verspreid liggen over
het grondgebied. Ook op het vlak van ingenieurskunst
heeft het dorp veel te bieden met als topattractie de
Maeslantkering.
Een hoogwaardig voorzieningenniveau is ook noodzakelijk
om aantrekkelijk te zijn als woonplaats. Hoek van Holland
heeft een volwaardig centrum met onder andere twee
supermarkten en verschillende horecagelegenheden.
Daarnaast is er een medisch cluster met huisarts
en apotheek, zijn er verschillende basisscholen,
een kinderboerderij, een speeltuin en zijn er op het
nabijgelegen sportcomplex de Rondgang diverse sport- en
hobbyverenigingen.
Hoek van Holland ontwikkelt zich de komende
jaren verder als vierseizoenenbadplaats met een
sterke lokale economie en een toekomstbestendig
voorzieningenniveau.

Wonen bij natuurgebied
Op nog geen 100 meter afstand van de kavels ligt het
bijzondere Europees beschermde natuurgebied Solleveld
& Kapittelduinen. Het natuurgebied bestaat onder andere
uit duinen, vochtige duinvalleien, duingraslanden en
duinbos, en herbergt een grote biodiversiteit. Helaas is
deze natuur ook erg gevoelig voor bepaalde factoren
zoals een overmaat aan stikstof. Op dit moment is de
natuur overbelast door stikstof waardoor kwetsbare unieke
planten worden verdrongen door grassen, brandnetels
en bramen. Dit leidt uiteindelijk tot een afname in
biodiversiteit.
In verband met de Europese bescherming wordt een
toename van neerslag van stikstof op reeds overbelaste
natuur niet zomaar toegestaan en dient dan ook
voorkomen te worden. Stikstofoxiden komen vooral in de
lucht terecht door verbranding van fossiele brandstoffen
bij auto’s maar ook bij bouwwerktuigen. Om inzichtelijk
te krijgen of voor zowel de bouw- als gebruiksfase van
de woning een toename van stikstofdepositie is op
beschermde natuurgebieden dient een stikstofberekening
te worden gemaakt. De eigenaar moet voldoen aan de
Wet Natuurbescherming.
Deze kosten komen voor rekening van de toekomstige
eigenaar van de kavel. De stikstofberekeningen kunnen
bijgevoegd worden bij de aanvraag omgevingsvergunning

Indien wel een stikstofbijdrage wordt berekend kan
sprake zijn van een vergunningplicht in het kader van
de Wet natuurbescherming. Provincie Zuid-Holland is
bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming, de
omgevingsdienst Haaglanden voert dit voor hen uit.
Een vergunning Wet natuurbescherming kan worden
aangevraagd bij omgevingsdienst Haaglanden.
Emissieneutraal bouwen en wonen is door de locatie
zo dicht bij het natuurgebied essentieel. Een paar
oplossingen die van toepassing zijn bij het verminderen
van stikstof uitstoot:
De uitstoot tijdens de bouw is sterk afhankelijk van het
in te zetten bouwmateriaal. Door te werken met nieuwe
werktuigen (bouwjaar 2014>) kan de uitstoot tot het
minimum worden beperkt en door elektrische werktuigen
in te zetten kan de uitstoot worden teruggebracht naar 0.
Naast emissieneutraal bouwen kan een bijdrage geleverd
worden aan de biodiversiteit door de woning en tuin
natuurvriendelijk in te richten. Hier kan men denken
aan groene gevels (vuurdoorn, klimop e.d.), groene
daken, plaatsen van hagen als erfscheidingen, inplant
van inheemse struiken en bomen, gevels geschikt
maken voor vleermuizen of inbouw van vleermuis- en
broedvogelkasten.

voor bouwen om aan te tonen dat er geen stikstofbijdrage
op natuur wordt berekend als gevolg van het project.

Vrije kavels Hoek van Holland
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2. Bebouwingsregels
Voor de bebouwing op de kavels is een aantal

Bebouwingsveld

bebouwingsregels opgesteld. Doel van deze regels is om

Het bebouwingsveld is dat deel van de kavel waarbinnen

te voorkomen dat bebouwing op buurkavels elkaar hindert.

de bebouwing moet worden geplaatst. Per kavel is

Er is naar gestreefd het aantal regels beperkt te houden.

de positie van het bebouwingsveld vastgelegd. Alle

Deze aanpak zorgt ervoor dat:

bebouwing dient binnen het bebouwingsveld geplaatst

•

de woningen elkaar niet hinderen

te worden. Dit geldt ook voor uitstekende delen zoals

•

er voldoende ruimte en doorzicht naar de omgeving

balkons, luifels en carports. Ook dakoverstekken en

aanwezig blijft

dakgoten dienen geheel binnen het bebouwingsveld

er veel variatie in woningen zal zijn, zowel qua positie

gesitueerd te worden.

als verschijningsvorm

Op deze regel geldt één uitzondering:

er voldoende gelegenheid is voor het bouwen van

•

•
•

exclusieve en ruime woningen.

Bebouwing volledig onder maaiveld mag buiten
het bebouwingsveld; hierbij dient voldoende

Conform het vigerende bestemmingsplan is de kavel

afstand tot de kavelgrens (minimaal 1 meter) te

bestemd voor wonen (het bebouwingsveld) en tuin.

worden gehouden zodat het eventuele ontstane
hoogteverschil op eigen terrein kan worden opgelost.

Bebouwing
Per kavel is één woning met een aan- uit- of bijgebouw

Voorgevelrooilijn

toegestaan. Tevens bestaat de mogelijkheid om een

De woning dient in zijn geheel binnen het bebouwingsveld

woning met een (beperkte) praktijkruimte/atelier te

te worden geplaatst. Hierbij geldt ook dat de woning aan

bouwen.

de straatzijde op de grens van het bebouwingsveld (de
voorgevelrooilijn) moet worden geplaatst. Anders gezegd:

8.50+
6.00+
3.00+
m.v.

Kavels uitsnede
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Bebouwingsveld

Voorgevelrooilijn

de woning moet zover als mogelijk is richting de straatzijde

(zie Uitgiftepeilen op pagina 19). De goothoogte bedraagt

in het bouwveld worden gepositioneerd. Een kleine

maximaal 6.00 meter. Zowel een plat dak als een hellend

verspringing van maximaal twee meter naar achteren is

dak is toegestaan. Het dak mag niet meer dan 0.50 meter

mogelijk.

overstek hebben. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om
verdiept te bouwen, c.q. onder maaiveld.)

De minimale afstanden tot de zij-erfgrenzen

Zie ook ‘Kelder bouwen’ op pagina 17.

De minimale afstand tot de zij-erfgrenzen is 2 meter aan
één zijde en 3 meter aan de andere zijde. Hiermee wordt

Inritten en parkeren

gegarandeerd, dat altijd aan één zijde van de woning op

Per kavel mag één inrit worden aangelegd in de

eigen terrein langs de zijgevel kan worden geparkeerd en/

zogenoemde inritzone. Ter plaatse van de inrit mag de

of naar de achtertuin kan worden doorgereden.

erfafscheiding worden onderbroken. Deze onderbreking
mag maximaal 4 meter breed zijn.

Maximaal bebouwd oppervlak

Op elke kavel dienen minimaal twee parkeerplaatsen/

Het maximaal bebouwd oppervlak is het grootst mogelijke

opstelplekken voor auto’s gerealiseerd te worden. Dit

oppervlak dat binnen het bebouwingsveld mag worden

mogen carports of open plaatsen zijn. De opstelplaatsen

bebouwd. Binnen het bebouwingsveld wordt geen

in garages worden hierbij niet meegerekend.

limiet vastgesteld van de minimaal en maximaal te

Indien u een carport wenst te bouwen, kan deze:

bebouwen oppervlakte. Het maximaal bebouwd oppervlak

•

is het grootst mogelijke oppervlak dat binnen het

onder vergunningsvrije bouwwerken vallen en dan is
in het besluit vergunningsvrije bouwwerken geregeld

bebouwingsveld mag worden bebouwd.

waar de carport mag staan; of

Het bebouwd oppervlak dient u bij de aanvraag

•

deel uitmaken van de aanvraag en dient u deze bij

omgevingsvergunning op de aanvraag te vermelden.

uw aanvraag voor de Omgevingsvergunning in te

Uitstekende delen tot maximaal 0.50 meter hoeven

tekenen.

niet meegenomen te worden bij de berekening van
het bebouwd oppervlak. Vanaf 0.50 meter wordt de

Een carport mag niet vóór de voorgevelrooilijn gebouwd

overschrijding van uitstekende delen ten opzichte van

worden.

0.50 meter meegeteld bij de bepaling van het aantal
Erfafscheidingen

bebouwde m².

De voortuinen en erfafscheidingen bepalen het
Maximale bouwhoogte

straatbeeld. Bij Hoek van Holland past een ontspannend

Voor alle kavels geldt een maximale bouwhoogte van de

en groen karakter van de voortuinen. Belangrijk

woning. De maximale hoogte van nieuwbouw is drie lagen.

voor het groene beeld zijn de erfafscheidingen van

Om goed aan te sluiten bij de omgeving dient de derde

tuin (privégebied) naar openbaar gebied en de

laag als een kap of met een setback (terugliggend) aan de

erfafscheidingen tussen de voortuinen. Robuuste, groene

voorgevel worden uitgevoerd, zie hiervoor ook de tekening

hagen hebben de voorkeur. Aan de achterzijde van de

‘Voorbeeld volumes’ op deze pagina. De maximaal (nok)

kavels blijft het bestaande hekwerk van RET staan.

hoogte bedraagt 9.00 meter gemeten van het uitgiftepeil

(Zie ook ‘Tuin- en erfafscheidingen’ op pagina 21).

9.00+
6.00+

9.00+
6.00+

m.v.

m.v.

8.00+
4.00+
m.v.

Voorbeeld volumes
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8.50+
3.00+
m.v.

8.50+
6.00+
3.00+
m.v.

8.50+
6.00+
3.00+
m.v.

Parkeren

Erfafscheiding en inrit
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3. Beeldinspiratie
Wat architectonisch beeld betreft is er veel ruimte voor eigen
interpretatie. Een expressieve typische huisvorm in combinatie met
zichtbaar duurzaam materiaalgebruik is zeer gewenst.
Op deze bladzijden zijn diverse voorbeelden ter inspiratie opgenomen.

PiBo House, OYO architecten

Kanaalpark villa, energieneutraal,
HILBERINKBOSCH architecten
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House Gepo, OYO architecten

Bosvilla Heesch, HILBERINKBOSCH architecten

Woonhuis Well, HILBERINKBOSCH architecten

Bosvilla Haagwijk, architect eigen huis

Vrije kavels Hoek van Holland

Mave 11 Wortel, LV architecten

Eigentijdse woning
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Erkerhuis, Onix NL, foto van Peter de Kan

Dijkhuisje, Onix NL, foto van Peter de Kan
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Traphuis, Onix NL, foto van Peter van der Knoop

Schoorstenenhuis, Onix NL, foto van de eigenaar

4. Regelgeving
Besluiten, verordeningen en vergunningen

In de Welstandsparagraaf staat onder andere omschreven

Bij de bouw van een woning moet worden voldaan aan de

dat de architectuur van de woning moet passen bij

regels van het vigerende bestemmingsplan Hoek van

de omgeving en het karakter van Hoek van Holland.

Holland Zuidwest, vastgesteld d.d.16 mei 2019, de

De bebouwing moet het recreatieve beeld van Hoek

Woningwet en het Bouwbesluit. In de Woningwet staat

van Holland versterken (badplaats). Gewenst is een

onder andere dat er gebouwd moet worden conform het

eigentijdse interpretatie van het omschreven beeld (villa’s).

bestemmingsplan.
Daarnaast geldt er per gemeente een bouwverordening.

Voor de Stationsweg houdt het Welstandsbeleid in detail

In de Rotterdamse Bouwverordening is onder meer

het volgende in:

vastgelegd hoe de procedure voor het verkrijgen van
toestemming om te bouwen geregeld is. Daarnaast wordt

Relatie met de bebouwing:

uw bouwplan getoetst aan de bebouwingsregels zoals in

•

hoofdstuk 3 omschreven. Ten aanzien van de

De bebouwing versterkt het karakter van het kustdorp
Oude Hoek.

beeldkwaliteit wordt een welstandstoets uitgevoerd.

•

Welstandstoets

•

De bebouwing moet het recreatieve beeld van de
badlocatie Hoek van Holland versterken.

Het ontwerp van uw woning zal worden getoetst

Langs de Stationsweg ontstaan geen grote
gevelvlakken.

ten aanzien van beeldkwaliteit. Ten aanzien van de
beeldkwaliteit geldt de Welstandsnota Rotterdam.

Gebouwen op zich:

Zie https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/welstandsnota/.

•

In sommige delen van Rotterdam vindt een ingrijpende
transformatie of herstructurering plaats. Voor deze

De architectuur moet passen bij de omgeving en het
karakter van Hoek van Holland en mag modern zijn.

•

gebieden is aanvullend op de Welstandsnota een

De huizen moeten alzijdig een uitnodigend beeld
hebben.

welstandsparagraaf opgesteld waarin is vastgelegd wat
de nieuwe karakteristieken zijn die worden nagestreefd

Detaillering, materiaal en kleurgebruik:

en met welke (architectonische) middelen deze bereikt

•

kunnen worden. Voor de vrije kavels aan de Stationsweg
geldt de ‘Welstandsparagraaf Waterwegcentrum - oost’,

het karakter van Hoek van Holland.
•

uit mei 2006 en daarbinnen deelgebied Oude Hoek.
U kunt deze welstandsparagraaf via de website

Kleur en materiaalgebruik vrij, maar moet passen bij
De detaillering is hoogwaardig en getuigt van
degelijkheid.

•

Géén toepassing van donker of zonwerend glas.

https://archief12.archiefweb.eu/archives/
archiefweb/20190516160732/http://www.

Vergunningsvrije bouwwerken

rotterdam.nl/wonen-leven/welstandsnota/

Soms hebt u geen omgevingsvergunning nodig voor bouw

WelstandsparagraafWaterwegcentrumOost.pdf bekijken.

of verbouw, bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud of als u

Vrije kavels Hoek van Holland
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een kleine dakkapel aan de achterzijde van de woning

Geluid

wil. Met de Vergunning check van het Omgevingsloket

Voor de kavels aan de Stationsweg is in het kader van de

online kunt u snel nagaan of een vergunning nodig is.

nieuwe Bestemmingsplan en de Wet Geluidhinder door de

Voor deze plannen is het wel nodig om de voorwaarden

gemeente een procedure doorlopen voor het vaststellen

uit het bestemmingsplan te controleren. Valt uw bouwwerk

van hogere waarde railverkeer (Hoekse Lijn) en industrie.

niet binnen de voorwaarden uit het bestemmingsplan, dan

Op 16 mei 2019 zijn hogere waarden industrielawaai voor

moet u toch toestemming vragen.

10 woningen aan de Stationsweg en hogere waarden

De voor- en achterkant-benadering
Ook zij- en achteraanbouwen kunnen in bepaalde gevallen
vergunningsvrij worden opgericht. Belangrijk is waar u de
aan- of uitbouw wilt bouwen. In de regel geldt, dat alles
wat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen), zoals

railverkeerlawaai voor 2 woningen (de kavels S7 en
S8) aan de Stationsweg vastgesteld. Het akoestisch
onderzoeksrapport d.d. 12 april 2018 waarin o.a. de
grenswaarden voor industrielawaai en spoorraillawaai zijn
vermeld is voorhanden.

de voorkant en bij hoekwoningen ook de zijkant van de

Ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen in Hoek van

woning, een grotere invloed heeft op de directe omgeving

Holland en de bescherming van de vergunde rechten van

dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd.

de bedrijven op de Maasvlakte en in het Europoortgebied,

Daarom mag een aan- of uitbouw aan de voor- of zijkant

zijn tussen de gemeente en de bedrijven aanvullende

van een hoekwoning meestal niet vergunningvrij worden

afspraken gemaakt.

gebouwd. In dit geval betekent dit dat er aan minimaal 2
gevels niet vergunningvrij mag worden gebouwd. Voor de
exacte omschrijving van deze voorwaarden verwijzen wij
u naar het Besluit op de website van de Rijksoverheid (zie
ook pagina 30).
De bouwregels ten aanzien van de plaatsing binnen
het bebouwingsveld hebben betrekking op bebouwing,
waarvoor een omgevingsvergunning is vereist.
Wanneer een bouwwerk conform artikel 2 van Bijlage II
van het Bor (=Besluit omgevingsrecht) aan de regels van
vergunningsvrijbouwen voldoet dan gelden de bouwregels
voor het bebouwingsveld; aanbouwen en bijgebouwen
in een bestemmingsplan niet meer. Deze worden buiten
werking gesteld door deze vergunningsvrije regeling.
Het bouwvlak (bouwstede), zoals genoemd in het
bestemmingsplan is dan ook een andere dan die genoemd
wordt in het vergunningsvrij bouwen (achtererfgebied,
bebouwingsvlak). Dit bovenstaande kan betekenen
dat vergunningsvrij meer kan worden gebouwd dan
vergunningsplichtig. Dit heeft de wetgever ook zo bedoeld.
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Op 8 juli 2015 hebben verschillende partijen waaronder
de gemeenten in de Rijnmondregio en het Havenbedrijf
het “Regionale afsprakenkader geluid en ruimtelijke
ontwikkeling” (RAK) getekend. In dit convenant zijn
afspraken gemaakt over de ruimtelijke ontwikkelingen
binnen de geluidzones van Maasvlakte/Europoort
en Botlek/Pernis. Doel van het convenant is om
geluidoverlast vanwege activiteiten in het havengebied
te beperken en het realiseren van een zo hoog mogelijke
woon- en leefkwaliteit bij woningbouwontwikkelingen in het
havengebied zonder daarbij de milieugebruiksruimte van
de haven te beperken.
Woningbouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen dienen
daarom zo vroeg mogelijk in het planproces te worden
afgestemd met de betrokken partijen (Havenbedrijf en
DCMR). De toekomstige woningen aan de Stationsweg
zijn opgenomen in het RAK. De gemeente zal de
betrokken partijen hiervan op de hoogte stellen.

Zone invloedsfeer Hoekse Lijn

Omdat de locatie in een buitendijks gelegen gebied

Aan de achterzijde van de kavels ligt de verlengde Hoekse

ligt (zeewering) is een vergunningsaanvraag bij het

Lijn, het spoor van RET. Langs het spoor komt ter hoogte

Hoogheemraadschap van Delfland noodzakelijk. Op

van de locatie een geluidscherm van 0,90 meter hoog te

het moment dat u uw Omgevingsvergunning aanvraagt

staan.

bij de gemeente Rotterdam, dient u ook een aanvraag

Door ombouw van het ns-spoor naar lightrail geldt voor

voor een keurvergunning bij Hoogheemraadschap

alle werkzaamheden en aanleg langs de Hoekse Lijn de

Delfland in te dienen. Aan deze vergunningverlening zijn

Wet Lokaal Spoor. Voor gronden die grenzen aan het

legeskosten verbonden. Bij het ontwerp van de woning

spoor zijn daarin regels opgesteld ten behoeve van de

dient u er rekening mee te houden dat de begane grond

aanleg, het beheer, het onderhoud en het gebruik van

van uw woning op minimaal NAP +7.00 m dient te worden

het spoor. Er is een invloedzone van het spoor bepaald;

aangelegd. Dit hoogtepeil biedt veiligheid voor 100 jaar.

in dit geval is deze zone 10 meter breed, gemeten vanuit

De uitgiftepeilen aan de Stationsweg liggen tussen NAP

de buitenste spoorstaaf van het buitenste spoor. Deze

+7,30 m en NAP + 7,60 m.

invloedzone is deels gelegen op de achterste rand van

Het is ook mogelijk de begane grond vloerpeil iets hoger

de particuliere kavels. Op de kaveltekeningen staat

aan te leggen voor robuustheid, indien de bewoners in

de invloedzone aangegeven. Bebouwing en bepaalde

de verdere toekomst het risico op wateroverlast willen

vormen van beplanting (met name bomen) zijn in deze

verkleinen.

zone aan restricties gebonden. Alle werkzaamheden en

Kelder bouwen

werken binnen deze zone zijn vergunning plichtig. Denk

Kelders zijn niet mogelijk in de beschermingszone aan

aan graafwerkzaamheden of het plaatsen en hebben

de buitenzijde dijk. Hieronder is het schematisch profiel

van vaste voorwerpen, zoals bouwwerken, kabels of
beplanting. Hiervoor dient u toestemming / een vergunning
aan te vragen bij de beheerder RET.
Om het beeld te verduidelijken is in onderstaande tekening
een dwarsdoorsnede van de Stationsweg, c.q. de Kavel

van de beschermingszone van de dijk weergeven,
waar niet gegraven mag worden. Kelders buiten de
beschermingszone zijn op eigen risico en kunnen
onder water komen te staan. We adviseren gevoelige
installaties niet onder NAP + 5,50 m te plaatsen en

en de RET-zone weergegeven.

geschikte materialen toe te passen (bv steen). Een

Hoogheemraadschap Delfland

verdiepte inrit aan de voorzijde is toegestaan op 3 meter

Indiening van aanvraag keurvergunning

uit de uitgiftegrens. Voor het bouwen van een kelder is

De kavels aan de Stationsweg zijn gelegen ten zuidwesten

een omgevingsvergunning en een vergunning van het

van de Delflandsedijk, aan de zijde van de Nieuwe

Hoogheemraadschap nodig.

Waterweg. Dat betekent dat ze buitendijks zijn gelegen.
privé kavel

bebouwing

hekwerk RET

10.0 meter invloedzone RET

achtertuin

Stationsweg

RET- spoor met
geluidscherm van 0,90 meter

Principe dwarsdoorsnede met RET-zone
privé kavel

varieert van
7.30+ tot 7.60+

Stationsweg

bebouwing

varieert van
6.20+ tot 6.40+ 6.00+

3.0 m

30.0 meter

1:3

9.0 meter

beschermingszone

Principe dwarsdoorsnede met beschermingszone primaire waterkering
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5. Oplevering kavels
Niveau kavels

Bereikbaarheid van uw woning

De kavels kennen een niveauverschil. Globaal genomen

U kunt uw woning per auto bereiken via het oostelijk

kan worden gesteld dat de kavels aan de straatzijde hoger

deel van de Stationsweg. U kruist het spoor bij station

zijn gelegen dan aan de achterzijde. Dit hoogteverschil

Hoek van Holland Haven. Vanaf 2020 is de nieuwe

bedraagt circa 1 - 1,3 meter. Hierdoor wordt een

aansluiting van de Hoeksebaan op de kruising Langeweg-

goede aansluiting van uw kavel op de openbare weg

Harwichweg gereed, de nieuwe aansluiting op de

gegarandeerd.Het achterste deel van de kavel, waar

Stationsweg ligt circa 170 meter zuidelijker. Voor fietsers

de zone invloedsfeer van het RET- spoor is gelegen,

blijft de oude aansluiting Stationsweg - Harwichweg

wordt opgeleverd op de thans aanwezige hoogte; dit is

gehandhaafd.

circa 1 - 1,3 meter onder het toekomstige uitgiftepeil aan

Momenteel is de Stationsweg ook aan de westzijde

de Stationsweg. De doorsnede op pagina 17 geeft dit

per auto toegankelijk vanaf de Strandweg. Tussen de

schematisch weer. Daarnaast geldt dat de kavels aan

zomer van 2020 en zomer van 2022 worden enkele

de oostzijde lager zijn gelegen dan de kavels aan de

wegen afgesloten ten behoeve van de bouw van de

westzijde. Ofwel: van west naar oost gaand loopt de straat

spoorverlenging naar het strand. De aansluiting tussen de

af naar beneden. Dit verschil tussen de westelijke kavels

Stationsweg en de Strandweg zal in de toekomst definitief

en de meest oostelijk gelegen kavel bedraagt circa 30 tot

vervallen in het kader van de spoorverlenging naar het

50 cm. Op de kaveltekeningen staan de peilmaten van

strand. Voor fietsers zal deze verbinding wel gehandhaafd

elke kavel van zowel de voorzijde als de achterzijde van

blijven.

de kavel aangegeven.
Openbare ruimte
Uitgiftepeilen

De Stationsweg is in 2012 gedeeltelijk opnieuw ingericht.

De vastgestelde peilhoogte aan de Stationsweg zijde

Het wegprofiel is hierbij aangepast en er is tevens

varieert tussen NAP +7,30 m en NAP +7,60 m.

groot onderhoud verricht. Bezoekersparkeerplaatsen

Dit peilniveau maakt een goede aanleg van

voor bewoners aan de Stationsweg (en Fort 1881) zijn

nutsvoorzieningen en ontsluiting van de kavels mogelijk.

voorzien op het meest westelijk gelegen parkeerterreintje

We adviseren u rekening houden met het uitgiftepeil. Het

(voormalig woonkavel).

is gebruikelijk om de bovenkant van de begane grondvloer
van woning 10 á 20 cm hoger dan het uitgiftepeil aan te

Bodemgeschiktheidsverklaring

leggen. In het Stedenbouwkundige matenplan (SMP) zijn

Er is door de gemeente onderzoek gedaan naar de

uitgiftepeilen op de perceelgrenzen aangegeven. Deze

geschiktheid van de bodem voor deze woningbouwlocatie.

peilen zijn door de Uitgiftepeilencommissie vastgelegd

De gemeente zal deze verklaring rechtstreeks aan de

in het definitieve SMP. De peilhoogte ter plaatse van een

afdeling Bouw- en Woningtoezicht ter hand stellen. De

woning is afhankelijk van ligging van de kavels aan de

bodemgeschiktheidsverklaring zal als bijlage aan de

Stationsweg.

koopovereenkomst en akte worden gehecht.

Vrije kavels Hoek van Holland
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Inritvergunning

Archeologisch onderzoek

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning dient

De locatie met de kavels heeft grote archeologische

u gelijktijdig een inritvergunning aan te vragen. De

potenties voor de periode na 1850. Voor de kavels geldt

gemeente zal voor haar rekening, nadat de woning

een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor

sleutelklaar is opgeleverd, de inrit zoals verleend in de

alle werken, bouw- en graafwerkzaamheden die dieper

omgevingsvergunning aanleggen.

reiken dan 1,0 meter beneden maaiveld, ongeacht het
oppervlak/volume in m3 van de bodemverstoring. Het

Sonderingsrapport

Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken

Op basis van het door u gewenste bouwplan, dient u zelf

Rotterdam (het BOOR) doet een onderzoek en geef

een sonderingsrapport te laten opstellen.

eventuele nodige vervolgstappen aan.

Geotechnisch onderzoek
Uw bouwer/architect moet geotechnisch onderzoek
(sonderingen) doen naar de draagkracht van de grond en
zo nodig naar de z.g. verticale bodemstabiliteit (bij diepe
ontgravingen). De uitvoering van sonderingsonderzoeken
moet vooraf afgestemd worden met Stadsbeheer
Rotterdam.

20

Vrije kavels Hoek van Holland

6. Nuts voorzieningen, bouwverkeer, wie
legt wat aan?
Riolering

Definitieve aansluitingen

Ten behoeve van de vrije woningbouwkavels is een

Tijdens de bouwwerkzaamheden moet u tijdig, minimaal

gemengd rioolsysteem aangelegd. Zowel het vuil water

13 weken voor de oplevering, een definitieve aansluiting

als het hemelwater wordt gezamenlijk afgevoerd naar de

aanvragen. Hier moet u wel de juiste postcode en

zuivering.

huisnummer vermelden. Nadere informatie omtrent de
tijdelijke en definitieve aansluitingen zijn opgenomen in de

Voor de aansluiting op het riool vanaf de

Afspraken bij de bouw van de woning, onderdeel van de

perceelsgrens het openbare gebied in, dient een

koopovereenkomst. Vraag de bouwaansluiting gelijk aan

vergunning te worden aangevraagd bij de afdeling

met de Omgevingsvergunning.

Waterhuishouding van de gemeente Rotterdam. Het
Hoogheemraadschap van Delfland is beheerder van

Tuin- en erfafscheidingen

de AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie) en zal een

Aan de voorzijde van de Stationsweg zal de gemeente

verontreinigingsheffing opleggen.

voor haar rekening op de kavel aan de voorzijde
Stationsweg een groene haag planten nadat de woning is

Tijdelijke aansluitingen

gebouwd. De door de gemeente te planten groene haag

Voor de bouw van uw woning moet u tijdig, minimaal 13

is maximaal 1,00 meter hoog, onderbroken door de bij

weken voor start bouw, via www.mijnaansluiting.nl een

de aanvraag voor de omgevingsvergunning aangegeven

bouwaansluiting (tijdelijke aansluiting) aanvragen. Omdat

locatie voor de inrit. Het onderhoud en instandhouding van

u niet tijdig over een definitieve postcode en huisnummer

de groene haag komt voor rekening van eigenaar.

kan beschikken, gebruikt u als bouwlocatie een postcode
en huisnummer uit de omgeving en de verkooptekening

Gezien het karakter van Hoek van Holland wordt aan de

waarop de kadastrale gegevens zijn opgenomen. Bij de

toekomstige eigenaren verzocht de erfafscheiding “tussen”

tijdelijke aansluiting selecteert u bij te selecteren diensten

de percelen dusdanig in te richten dat er een beeld

zowel water als elektriciteit.

ontstaat van beplanting en transparante steunmiddelen
voor het groeien van deze beplanting tot maximaal 1,8
meter. Erfafscheidingen “tussen” de percelen kunnen in
overleg met de buren worden bepaald.

Vrije kavels Hoek van Holland
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Wie legt wat aan?
In- en uitritvergunning aan te vragen door de eigenaar:

Aanleg door / aan te vragen door de eigenaar:

Bij uw aanvraag voor een Omgevingsvergunning dient

•

de tuin- en erfafscheiding tussen de percelen;

u tevens een in- en uitritvergunning aan te vragen. De

•

de bouwaansluitingen voor water en elektra;

precieze ontsluiting van uw kavel dient u op tekening

•

de overige aanvragen vor huisaansluitingen/

aan te geven, overeenkomstig het Stedenbouwkundig
Matenplan en de kaveltekening. Er kan een inrit

nutsvoorzieningen;
•

aangelegd worden van maximaal 3,5 meter breed.

bij het Hoogheemraadschap een vergunning
aanvragen ingevolge de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater (WVO), indien u uitloogbare

Aanleg van voorzieningen door de Gemeente:

materialen gebruikt en u het hemelwater ongezuiverd

De gemeente heeft de wegen en het openbaar groen
aangelegd.

op het oppervlaktewater loost;
•

bij het Hoogheemraadschap dient ook een vergunning

Voor de aansluiting op het riool (vuil water / hemelwater /

aangevraagd te worden als er sprake is van bouwen

drainage) zal de gemeente van het hoofdriool uitleggers

onder maaiveld.

aanleggen tot ca. 0,50 cm. voorbij de kadastrale grens aan
de straatzijde; e.e.a. is aangegeven op het Inrichtingsplan.

De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening

Ten behoeve van de overige nutsvoorzieningen legt de

van de eigenaar. U dient er rekening mee te houden dat

gemeente 2 loze leidingen aan.

u minimaal 13 weken voor oplevering van uw woning de

Bij het schouwen van de kavel ontvangt de toekomstige

definitieve aansluitingen aanvraagt. Voor het aanvragen

eigenaar een tekening met daarop aangegeven:

van alle nutsvoorzieningen dient uw huisnummer en

•

de desbetreffende uitleggers;

postcode bekend te zijn.

•

de inrit van de openbare weg tot áán de erfgrens 		
wordt door de gemeente aangelegd en onderhouden.

Elaeagnus Ebbingei “zilverkleurige olijfwilg” of “Zilverbes”: zeer sterke, wintergroene haag die goed tegen zilte lucht en wind kan
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7. De koop en levering van de grond
De gemeente Rotterdam geeft de grond voor woningbouw

Officiële Inschrijving en loting

uit in eigendom. De Algemene Voorwaarden voor de

U neemt als particulier, een natuurlijk persoon, deel aan

verkoop en levering van onroerende zaken van de

een loting indien de notaris tijdig uw inschrijfformulier

gemeente Rotterdam (2007) zijn van toepassing op de

en het lotingformulier in goede orde heeft ontvangen en

koop en levering van de onroerende zaak.

de notaris uw inschrijving aan de loting schriftelijk heeft
bevestigd. Voordat tot loting wordt overgegaan, dient

De lotingsprocedure

u tijdig de waarborgsom op de derdenrekening van de

De particuliere woningbouwkavels aan de Stationsweg

notaris te storten. Na de hiervoor bedoelde bevestiging is

Hoek van Holland worden via loting aangeboden. Indien

het niet mogelijk uw inschrijving te annuleren. De loting

na de lotingsprocedure kavels niet verkocht zijn, worden

is op naam gesteld en niet overdraagbaar. Na de loting

deze kavels op een later tijdstip in de vrije verkoop

ontvangt u bericht van de notaris dat u bent ingeloot

gebracht. Een ieder die interesse heeft in een beschikbare

of uitgeloot. De gemeente ontvangt van de notaris een

kavel kan om een optie verzoeken. De afhandeling van de

proces-verbaal van loting.

verzoeken geschieden op basis van binnenkomst.

Indien u wordt uitgeloot, zal de notaris de waarborgsom
zonder rente op uw rekening terugstorten. Als u wordt

Aanmelding nieuwsbrief

ingeloot, zal de notaris de waarborgsom overmaken naar

Via de website van de gemeente Rotterdam (www.

de gemeente Rotterdam.

woneninrotterdam.nl/zelfbouw/) kunt u zich aanmelden

De gegevens vermeld op het inschrijfformulier voor

om via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld te worden van

de loting worden ook gebruikt voor de te sluiten

de start verkoop van de kavels. Op het moment dat de

koopovereenkomst.

gemeente woningbouwkavels in de verkoop brengt, wordt

Direct na Loting zal aan degene die een voorkeurkavel

u daarvan via de nieuwsbrief van op de hoogte gesteld

toegewezen heeft gekregen, het aanvraagformulier voor

en kunt u de benodigde informatie voor deelname aan de

een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) worden uitgereikt /

loting downloaden.

toegezonden.
U dient deze verklaring zelf aan te vragen bij een

Vrije Inschrijving na loting

stadskantoor van de gemeente Rotterdam of in uw

Indien na de lotingsprocedure kavels niet verkocht

huidige woonplaats.

zijn, worden deze kavels, nadat alle formaliteiten met

De van het Ministerie verkregen VOG dient binnen 6

betrekking tot de loting zijn afgerond, op een later tijdstip

weken na datum loting aan de gemeente Rotterdam

voor vrije inschrijving opengesteld; hierbij geldt dat de

cluster Stadsontwikkeling te worden toegezonden.

vrije inschrijvingen op basis van binnenkomst van de
mail worden afgehandeld. Indien er verkochte kavels, om

Waarom een Verklaring omtrent Gedrag?

welke reden dan ook terugkomen, worden deze kavel(s)

Sinds 1 juli 2013 biedt de Wet Bevordering

voor vrije inschrijving opengesteld.

Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet

Voor de kavels die voor vrije inschrijving zijn opengesteld,

‘Bibob’) de gemeente de mogelijkheid om voorafgaand

kunt u via de mail om een optie verzoeken. Indien u

aan de aan-of verkoop van onroerend goed diepgaand

gebruik maakt van een optie en binnen deze optietermijn

onderzoek te doen naar de achtergrond van een

te kennen geeft over te willen gaan tot het sluiten van

persoon of onderneming. De gemeente Rotterdam heeft

een koopovereenkomst, dient u uiterlijk binnen 4 weken

de beleidslijn toepassing Wet Bibob Rotterdam 2015

na het verzoek om over te gaan tot het sluiten van een

vastgesteld (gemeenteblad 2015 nummer 137).

koopovereenkomst de Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Het College van burgemeester en wethouders van de

aan de gemeente toe te zenden.

gemeente Rotterdam wil voorkomen dat de gemeente

De Verklaring omtrent Gedrag dient u bij een stadskantoor

ongewild criminele activiteiten faciliteert door het aangaan

van de gemeente Rotterdam of in uw huidige woonplaats

van vastgoedtransacties (integriteitsrisico).

aan te vragen.
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Koopovereenkomst
Het toetsen van personen vindt plaats in een aantal

Na ontvangst van het proces-verbaal van loting door de

opeenvolgende stappen. Na iedere stap besluit de

gemeente, ontvangt u binnen 4 à 5 weken na datum loting

gemeente aan de hand van de informatie die is verkregen

de door de gemeente opgestelde koopovereenkomst.

of zij wel of geen aanleiding ziet een volgende stap in

In de koopovereenkomst is onder meer bepaald dat:

het proces van toetsing te zetten. De eerste stap in het

•

de Algemene Voorwaarden voor verkoop en levering

proces van toetsen bestaat uit het overleggen van een

van onroerende zaken van Rotterdam (2007) van

VOG. Indien geen VOG (niet ouder dan 2 jaar) door het

toepassing zijn.

bevoegde gezag kan worden afgegeven zal de gemeente

•

Koper uiterlijk 2 maanden voor de levering de

in ieder geval geen vastgoedtransactie aangaan. De

gemeente schriftelijk dient mede te delen de naam

gemeente zal naast een overgelegde VOG tevens nog

van de notaris waar de levering zal plaatsvinden,

enkele openbare bronnen raadplegen. Is er na het

waarop anders de gemeente een notaris zal

raadplegen van openbare bronnen voor de gemeente
geen reden tot twijfel over de integriteit van de persoon

aanwijzen.
•

Koper binnen 9 maanden na datum loting een

dan kan de vastgoedtransactie worden aangegaan of

aanvraag voor een Omgevingsvergunning moet

afgewikkeld. Geeft de informatie uit deze openbare

indienen bij de gemeente, afdeling Bouw- en

bronnen de gemeente daarentegen tòch aanleiding tot

Woningtoezicht. Een eventuele concept-

twijfel over de integriteit dan zal zij de persoon vragen om

aanvraag dient derhalve voor de datum indiening

nadere informatie aan te leveren.

Omgevingsvergunning plaats te vinden.
•

Uiterlijk 15 maanden na loting de levering van
de kavel zal plaatsvinden, op voorwaarde dat
de Omgevingsvergunning onherroepelijk is.
Voor de vervulling van die voorwaarde zullen
partijen in ieder geval de voor de verlening van de
Omgevingsvergunning geldende bezwarentermijn
in acht nemen. De koper ontvangt verder tijdig voor
de levering een factuur. Het op die factuur vermelde
bedrag moet op de kwaliteitsrekening van de notaris
gestort worden.

•

De eigenaar terstond na de datum van verlijden van
de akte van levering dient te starten met de bouw en
deze met bekwame spoed ononderbroken voort dient
te zetten en te voltooien (artikel 13.1 onder sub b de
Algemene Voorwaarden), met inachtneming van de
door de gemeente vastgestelde werkterreinregels.
Rekening houdend met deze voorwaarde dient u uw
aannemer/bouwer van deze voorwaarde op de hoogte
te stellen zodat datum start bouw juist in de planning
kan worden gezet. De waarborgsom zal (zonder
rente) worden terugbetaald, nadat gestart is met de
bouw van de woning, anders vervalt de waarborgsom
aan de gemeente.

•

De gemeente is bevoegd om ter zake van Contractant
een Bibob- toets uit te voeren dan wel te doen
uitvoeren.

•

De gemeente heeft de bevoegdheid de
koopovereenkomst te ontbinden, indien de uitkomst
van de Bibob-toets daartoe aanleiding geeft.
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•

De Gemeente dient de Overeenkomst in dat geval te

waarbinnen u uw inrit kunt plannen bij indiening van uw

ontbinden uiterlijk vier maanden nadat de uitkomst

Omgevingsvergunning (de zogenoemde inritzone). Hierbij

van de Bibob-toets bekend is, bij gebreke waarvan op

dient u wel te voldoen aan de regelgeving met betrekking

deze ontbindende voorwaarde geen beroep meer kan

tot inritten (zie Regelgeving). Op het moment dat uw

worden gedaan.

woning gereed is, wordt door de gemeente uw (tijdelijke)

Let op:

inrit aangelegd op het straatpeil, zoals aangegeven op

•

de koopovereenkomst is op naam gesteld en niet

de kaveltekening. De aanleg wordt gebaseerd op de bij

overdraagbaar;

uw aanvraag voor de Omgevingsvergunning ingediende

de koopovereenkomst komt tot stand nadat deze door

tekening.

•

beide partijen zijn ondertekend;
•
•

de koper is niet gerechtigd de kavel in gebruik te

Een verdiepte inrit aan de voorzijde is toegestaan op 3

nemen dan nadat de levering heeft plaatsgevonden;

meter uit de erfgrens.

in verband met uw planning van voorgenomen start

Zodra de gemeente het openbaar gebied definitief

bouw van de woning en levering van de grond, dient u

aanlegt, zal de inrit tevens voor rekening van de gemeente

ook rekening te houden met de termijn van acceptatie

definitief worden aangelegd.

van uw hypotheekofferte.

Het onderhoud van de inritten (voor zover gelegen in het

De hiervoor beschreven bepalingen zullen nader

openbaar gebied) is voor rekening van de gemeente.

uitgewerkt worden in de koopovereenkomst.
Op het moment dat de informatie voor een loting wordt

Afspraken bij aflevering

verzonden kan dit mogelijk afwijken van het hiervoor

In deze bijlage zijn o.a. de hoogtes opgenomen van de

gestelde.

reeds aangelegde uitleggers op de kavel, het afleverpeil
van de kavels etc. De kavel wordt bouwrijp opgeleverd

Voorbeelden van nadere afspraken

op een peil, met een marge welke 0,20 cm. hoger of

Anti-speculatiebeding

lager ligt dan voornoemd peil. Voordat tot levering wordt

In het kort komt dit beding er op neer dat de toekomstige

overgegaan wordt u uitgenodigd het perceel te schouwen.

eigenaar de onroerende zaak niet mag overdragen
(verkopen) voordat de woning sleutelklaar is opgeleverd.

Werkterreinregels

Als dit wel gebeurt, zal de gemeente Rotterdam een boete

Om ervoor te zorgen dat de naastgelegen bebouwde

opleggen. Dit conform de Algemene Voorwaarden.

en onbebouwde percelen geen hinder ondervinden van
uw bouwwerkzaamheden, zijn deze werkterreinregels

Tuin- en Erfafscheidingen

opgenomen in de “afspraken bij de bouw van de woning”.

Aan de voorzijde van de Stationsweg zal de gemeente

Deze wordt als bijlage aan de koopovereenkomst

voor haar rekening op de kavel aan de voorzijde

en ontwerp-akte gehecht. De eigenaar (i.c. bouwer/

Stationsweg, nadat de woning gereed is, een groene haag

aannemer) zal zich aan deze regels moeten houden.

planten.

Indien ondanks deze werkterreinregels schadeclaims

De door de gemeente te planten groene haag is maximaal

volgen en/of kosten gemaakt moeten worden, zullen deze

1,00 meter hoog, onderbroken door de bij de aanvraag

kosten worden verhaald op de eigenaar.

voor de omgevingsvergunning aangegeven locatie voor de
inrit.

Overtollige grond nadat de bouw gerealiseerd is

Het onderhoud en instandhouding van de groene haag

U dient vooraf met uw bouwer een afspraak te maken voor

komt voor rekening van eigenaar.

het afvoeren van overtollige grond nadat de bouw gereed
is. De kosten van afvoer en verwerking van de overtollige

Inritvergunning

grond, welke gemeld moet worden bij de Grondbank

Gelijktijdig met de aanvraag voor de

Rotterdam, komt voor rekening van de eigenaar. Indien

Omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, dient u

de kavel na realisatie van de woning opgehoogd wordt,

ook de aanvraag voor de inrit aan te vragen. Op elke

komen de kosten voor aanvoer van grond tevens voor

kaveltekening is een gearceerde strook aangegeven

rekening van de eigenaar.
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8. U start met bouwen, u bent gereed met
bouwen
Bouwplaatsinrichting
De bouwplaatsinrichting dient op eigen grond te
geschieden. Indien dit niet mogelijk is zal een
bouwplaatsvergunning aangevraagd moeten worden op
de bouwplaats in het openbaar gebied te realiseren.
(zie pagina 24)
Melding aanvang bouwwerkzaamheden
Nadat de omgevingsvergunning is verleend en de
datum van start bouw bekend is, dient u de gemeente
hiervan op de hoogte te stellen. Dit is onder andere
van belang voor het uitzetten van het bouwperceel.
Hiervoor moet u gebruik maken van het meldingsformulier
op www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/
aanvangBouwwerkzaamheden.pdf
Het ingevulde formulier moet u op www.omgevingsloket.nl
als bijlage onder vermelding van “Aanvang
bouwwerkzaamheden” indienen.
Uitzetten bouwperceel
In de aan u verleende Omgevingsvergunning is
aangegeven dat u contact op moet nemen met de
gemeente om het bouwperceel uit te laten zetten.
Indien u tijdig via het internet de datum start bouw
heeft gemeld, moet er al een datum bekend zijn. Is er
desondanks nog geen datum bekend, dan kunt u een
afspraak maken voor het uitzetten van het bouwperceel.
(zie pag. 33)
Gereedmelding bouwwerkzaamheden
Wanneer bekend is dat de aannemer/bouwer de woning
aan u zal opleveren, dient u op dezelfde wijze als bij de
melding aanvang bouwwerkzaamheden de melding via
het internet te doen en vermelden dat de bouw gereed is.
Het ingevulde formulier moet u op www.omgevingsloket.
nl als bijlage onder vermelding van “Gereed melding
bouwwerkzaamheden” indienen.
www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/
gereedmeldingBouwwerkzaamheden.pdf
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9. Tips, Websites en Adressen
Algemene informatie & tips
De informatie en tips in dit hoofdstuk kunnen van pas

problemen rijzen, dan is hij/zij de aangewezen persoon

komen bij de ontwikkeling van uw woning.

om deze voor u (en in overleg met u) op te lossen.

Op genoemde websites is meer informatie te
vinden die nuttig kan zijn voor u. De gegevens van

Besluiten, verordeningen en regels

belangrijke instellingen en contactpersonen zijn

Bij de bouw van een woning moet worden voldaan aan

opgenomen in de adressenlijst.

de regels van de Woningwet en het Bouwbesluit. In de
Woningwet staat onder andere dat er gebouwd moet

Aannemer

worden conform het bestemmingsplan. Alle bouwkundige

Zorg dat u tijdig een aannemer/bouwer contracteert.

eisen waaraan uw bouwplannen minimaal moeten
voldoen, staan in het bij deze wet behorende Bouwbesluit.

Afvalinzameling

Daarnaast geldt er per gemeente een bouwverordening.

De afvalinzameling geschiedt door middel van kliko’s.

In de Rotterdamse Bouwverordening is onder meer
vastgelegd hoe de procedure voor het verkrijgen van

Architect

toestemming om te bouwen geregeld is.

Neem een goede architect in de arm en overleg
samen met hem/haar én de stedenbouwkundige van

Bouwexploot of vooropname

de gemeente Rotterdam uw plannen voordat u uw

Een bouwexploot bestaat uit een rapport waarin de

bouwaanvraag bij de bouwinspecteur indient. De architect

staat van (meestal) een naast gelegen gebouw wordt

is de deskundige die de technische gegevens voor de

omschreven, van het moment van opname. De rapportage

aannemer op papier zet. Hij zorgt er ook voor dat de

wordt opgemaakt aan de hand van een visuele inspectie.

bouwtekeningen inclusief alle benodigde bijlagen bij de

Bij deze inspectie worden de aanwezige (zichtbare)

bouwinspecteur worden ingediend. U wordt geadviseerd

gebreken fotografisch vastgelegd. In de rapportage

gelijktijdig met het inschakelen van een architect ook een

worden de gebreken omschreven en verduidelijkt met de

bouwer/aannemer te contracteren zodat de bouwkosten

gemaakte foto’s. De rapportage wordt verstrekt aan de

parallel lopen met uw wensen en het door u berekende

opdrachtgever, indien gewenst aan meerdere partijen.

financiële budget.
Waarom een bouwexploot (vooropname)?
Archeologisch onderzoek

Indien risicovolle werkzaamheden in de nabijheid van

De locatie met de kavels heeft grote archeologische

gebouwen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld hei- en/of

potenties voor de periode na 1850. Voor de kavels geldt

bemalingswerk of zwaar verkeer) bestaat er altijd het risico

een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor alle

op schade. De schade kan bestaan uit scheurvorming

werken, bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken

door ongelijkmatige verzakking of door bovenmatige

dan 1,0 meter beneden maaiveld, ongeacht het oppervlak/

trillingen. Een bouwexploot dient dan voor aanvang van

volume in m3 van de bodemverstoring. Het Bureau

genoemde werkzaamheden te worden geregeld. Mocht

Oudheidkundig Onderzoek van de gemeente Rotterdam

tijdens of na uitvoering van de risicovolle werkzaamheden

(het BOOR) doet een onderzoek en geeft eventuele

de indruk bestaan dat er schade is ontstaan aan

nodige vervolgstappen aan.

omliggende gebouwen, dan kan het bouwexploot gebruikt
worden om:

Begeleiding tijdens de bouw

•

Tijdens of na uitvoering van de risicovolle

Ga na in hoeverre u een bouwadviseur wenst in te

werkzaamheden te kunnen bepalen of er

huren. Dit kan kostenbesparend werken op het totaal

schade is ontstaan als gevolg van de risicovolle

van het proces. Deze adviseur wordt dan voor u de
contactpersoon naar de bouwer/aannemer en tussen

werkzaamheden.
•

Met betrokken partijen nadere afspraken te kunnen

architect en bouwer/aannemer. De adviseur zorgt ervoor

maken over omvang, aansprakelijkheid of nader

dat het door u gewenste ontwerp ook daadwerkelijk

te treffen voorzieningen om verdere schade te

volgens plan wordt uitgevoerd. Mochten er tussentijds

voorkomen.
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Wanneer een bouwexploot?

Daarnaast wordt u gevraagd gebruik te maken van

In algemene zin kan men stellen dat het alleen zinvol is

duurzame materialen. Zo verdient het de voorkeur

om een bouwexploot op te laten stellen, voorafgaand aan

enkel hout met een FSC keurmerk toe te passen. Ook

voornoemde risicovolle werkzaamheden.

materialen die in contact komen met regenwater, zoals

Voordat u een bouwexploot, voor de reeds aangrenzende

goten, regenpijpen en gevelbekleding, moeten zorgvuldig

gerealiseerde woningen, op laat stellen is het aan te

worden gekozen, vanwege de gewenste kwaliteit van het

bevelen om aan uw toekomstige buren te vragen of

oppervlaktewater. Daar waar alternatieven voorhanden

zij zelf al een bouwexploot hebben laten opstellen. De

zijn, moet het gebruik van uitloogbare materialen (zoals

bouwer/aannemer zal vaak zelf al in overleg met u een

zink, lood en koper) vermeden worden en gebruik

bouwexploot opstellen. Indien dit niet zo is, wordt u

gemaakt worden van alternatieve materialen, zoals

geadviseerd een en ander met uw bouwer/aannemer te

kunststof of gecoat staal.

overleggen.
Flora- en Fauna onderzoek
Buitenbrievenbus nodig ja of nee

Wet Natuurbescherming

Indien de af te leggen afstand van de openbare weg naar

Vanaf 1 januari 2017 geldt de wet Natuurbescherming

uw woningbrievenbus meer dan 10 meter bedraagt, bent

(WNB). Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, moet

u wettelijk verplicht om een buitenbus te plaatsen. Deze

u eerst kijken of een ontheffing volgens de WNB nodig

bus moet zo dicht mogelijk bij de rijbaan staan of hangen.

is. Hiervoor moet u een natuurtoets toevoegen. Een

U mag zelf bepalen hoe deze bus eruit ziet, als deze maar

natuurtoets is een onderzoek naar de aanwezigheid van

voldoet aan de eisen die staan beschreven in het Besluit

beschermde dier- en plantsoorten in de omgeving of in de

brievenbussen (Staatscourant 1988, 252).

buurt van de plek waar gebouwd en/of gesloopt wordt.
Voor het uitvoeren van een onderzoek dient u een

Buren

gespecialiseerd bedrijf opdracht te geven tot het maken

Maak zo snel mogelijk kennis met uw buren. Wellicht kunt

van een rapport.

u op sommige punten samenwerken.
Geotechnisch onderzoek
Duurzaam bouwen

Een sonderingsrapport moet u bij de aanvraag voor de

Er worden geen specifieke eisen gesteld boven hetgeen in

Omgevingsvergunning overleggen, e.e.a. ter beoordeling

de bouwverordening en het bouwbesluit is geregeld. Wel

van de inheidiepte van de heipalen onder uw woning.

wordt de regenwaterafvoer van verharde oppervlakken via

Uw bouwer/architect moet dan ook een geotechnisch

een verbeterd gescheiden rioleringssysteem aangesloten

onderzoek (sonderingen) doen naar de draagkracht van

op het oppervlaktewater. Dit wordt afkoppelen genoemd.

de grond en zo nodig naar de zogenaamde verticale

Het uitgangspunt hierbij is dat dit geen negatieve

bodemstabiliteit (bij diepe ontgravingen). De uitvoering

effecten mag hebben op de waterkwaliteit. Vooral schone

en planning van het sonderingsonderzoek moet vooraf

oppervlakken, zoals daken, worden afgekoppeld.

worden afgestemd met de afdeling Stadsbeheer van de
gemeente.
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Gratis advies bij aankoop van een kavel

Informatie aan derden / publicatie

Bij aankoop van een kavel kunt u, behalve een compact

De gemeente Rotterdam publiceert de

overzicht waarin stap voor stap de belangrijkste fases bij

vergunningaanvraag op www.rotterdam.nl/bestuur-

het ontwerpen en bouwen van uw eigen woning worden

organisatie/rotterdambericht. De aanvraag kan door

uitgelegd, gratis advies krijgen. In de periode tot de

belangstellenden worden ingezien of opgevraagd bij
Stadsontwikkeling, Afdeling Bouw- en Woningtoezicht.

bouwaanvraag kunt u drie keer benaderd worden voor
gratis advies met betrekking tot de bouw van uw woning
op de kavel. Bij het sluiten van de koopovereenkomst kunt
u aangeven of u hiervan gebruik wenst te maken.
Hypotheek
Levering van de grond (de Onroerende Zaak) zal niet
eerder plaatsvinden dan nadat de bezwarentermijn van
de Omgevingsvergunning is verstreken en de vergunning
onherroepelijk is. De hypotheek wordt gevestigd nadat de
levering van de Onroerende Zaak heeft plaatsgevonden.
Indien de acceptatiedatum van de hypotheekofferte voor
het tijdstip ligt van de definitieve datum van levering, zal
naar alle waarschijnlijkheid de hypotheekofferte verlengd

Inkoopkosten
U kunt de inkoopkosten drukken door zaken gezamenlijk
in te kopen, bijvoorbeeld met uw buren. Denk daarbij aan
het heien en het inkopen van bijvoorbeeld de dakpannen.
Uw bouwbegeleider/ adviseur zou deze overlegtaak op
zich kunnen nemen.
Planning
Voordat met de feitelijke bouw begonnen kan worden,
wordt een planning gemaakt. Probeer zo min mogelijk van
deze planning af te wijken. Tussentijdse uitvoerings- en
planningswijzigingen vergroten de kans op hogere kosten.

moeten worden; de kosten voor verlenging komen voor

Politiekeurmerk

rekening van de toekomstige eigenaar.

Als u een huis bouwt op een vrije woningbouwkavel wilt u
er uiteraard alles aan doen om inbraak te voorkomen. De

Informatiebrochure

brochure ‘Veilig Wonen, Prettig Wonen’ op een vrije kavel

U ontvangt bij toezending van de koopovereenkomst

geef u de juiste informatie.

een extra exemplaar van de informatiebrochure.
Een dringend advies aan u: zorg dat u 1 exemplaar
van de informatiebrochure aan uw architect en/of
aannemer ter hand stelt. Dit kan mede voorkomen
dat op een later tijdstip problemen ontstaan; veel
belangrijke civieltechnische informatie is namelijk in dit
informatieboekje opgenomen.
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Een aantal voor u mogelijk nuttige
websites:
www.architectuurgids.nl

http://mrdh.nl/wls

De digitale architectuurgids van Nederland geeft aan

Algemene informatie over vergunningen.

de hand van foto’s een overzicht van stromingen en
ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur en

www.rotterdamenergiebesparing.nl

stedenbouw vanaf 1850 tot nu.

Informatie van Rotterdam Duurzaam.

www.bna.nl/zoek-architecten

www.mijnaansluiting.nl

De site van de Bond van Nederlandse Architecten. Hier

Aanvragen aansluitingen voor elektra, water, warmte,

wordt u hulp geboden bij het zoeken naar een archietect.

media en communicatie.

Verder krijgt u inzicht in de rol van de architect bij het
bouwproces. Nederland telt +/- 2000 architectenbureaus

www.omgevingsloket.nl

waarvan er ruim 1600 bij de BNA zijn aangesloten.

Algemene informatie over de Omgevingsvergunning.

www.dcmr.nl

www.rotterdam.nl/apps/rotterdam.nl/loket/

Website van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Op deze

omgevingsvergunning-bouwen/index.xml

website kunnen bewoners van het Rijnmondgebied 24 uur

Op deze site kunt u brochures downloaden en met de

per dag hun milieuklachten kwijt.

Vergunningcheck nagaan of een vergunning nodig is.

www.eigenhuis.nl

www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier

De site van de Vereniging Eigen Huis, dé

Het loket voor de omgevingsvergunning en de

consumentenorganisatie voor (aanstaande)

watervergunning

woningeigenaren. U kunt hier ook het boekje ‘Zelf een
Eigen Huis Bouwen’ bestellen.

www.omgevingsalert.nl
De aanvragen voor een Omgevingsvergunning kunt u ook

www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/grondbank/

zelf volgen.

Hier kunt u de benodigde formulieren voor o.a. afvoeren

Op deze website kunt u een app downloaden van

grond etc. downloaden.

bekendmakingen van aanvragen in het kader van de
Omgevingsvergunningen. Gebruikers kunnen zelf

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

aangeven welke categorieën ze willen zien.

Informatie met betrekking tot het spoor,
kunt u downloaden via https://mrdh.nl/

www.omgevingsdiensthaaglanden.nl/aanvraag-en-

wet-lokaal-spoor-vergunningverlening-artikel-12

meldingsformulieren.html
De website van de Omgevingsdienst Haaglanden

https://mrdh.nl/begeleidende-informatie-aanvraag-

voor een vergunning in het kader van de Wet

vergunning-wet-lokaal-spoor

natuurbescherming.

http://mrdh.nl/

www.particulieropdrachtgeverschap.nl

wet-lokaal-spoor-aanvraag-vergunning-werkzaamheden

Website voor mensen die zelf gaan bouwen.

https://mrdh.nl/wls

www.politiekeurmerk.nl

Informatie over: Veiligheid in het openbaar vervoer.

Voor het opvragen van brochures Politiekeurmerk veilig
wonen.

https://mrdh.nl/verleende-vergunningen
Informatie over Verleende vergunningen.
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www.rotterdam.nl/wonen-leven/

WelstandsparagraafWaterwegcentrumOost.pdf

legeskosten-omgevingsvergunning/

Voor de vrije kavels aan de Stationsweg geldt de

Voor de omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd.

‘Welstandsparagraaf Waterwegcentrum - oost’, uit mei

De gemeente stuurt u hiervoor een factuur. De actuele

2006 en daarbinnen deelgebied Oude Hoek. Via deze

informatie van de leges kunt u via de website downloaden.

website kunt u de welstandsparagraaf downloaden.

www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/

Toelichting procedure aanvraag Omgevingsvergunning.

NL.IMRO.0599.BP1112HvHZuidwest-va01/b_
NL.IMRO.0599.BP1112HvHZuidwest-va01_tb5.pdf

www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/rotterdambericht

In het kader van het bestemmingsplan Zuidwest

Publicatie van bouwaanvragen en vergunningverleningen.

een onderzoek gedaan voor het hele gebied van het
bestemmingsplan. U kunt hier het onderzoek downloaden.

www.rotterdam.wonen-leven.nl
Via deze site treft u informatie aan met betrekking tot de

www.zoekeenarchitect.nl

aanvraag omgevingsvergunning en de bouwverordening.

Website van de Bond van Nederlandse Architecten. De
bond biedt u hulp aan bij het zoeken van een architect.

www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/

Verder krijgt u inzicht in de rol van de architect bij het

gereedmeldingBouwwerkzaamheden.pdf

bouwproces. Nederland telt ca. 2.000 architectenbureaus,

Via deze website kunt u het formulier gereed melding

waarvan er ruim 1.600 bij de BNA zijn aangesloten.

bouwwerkzaamheden downloaden.
Met betrekking tot het onderwerp Duurzaam Bouwen:
www.rotterdam.nl/zelfbouw/

www.gprgebouw.nl

De site voor informatie over wonen in de gemeente

Meer info over het GPS systeem, het gaat hier om

Rotterdam.

duurzaamheid in brede zin.

www.bouwenaanrotterdam.nl

www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/

De bouwkaart voor alle projecten in Rotterdam.

gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/
energieprestatie-epc/gebiedsmaatregelen

www.rotterdam.nl/wonen-leven/rioolaansluiting/

Nuttige informatie over EMG/Gebiedsmaatregelen/

Voor het aanvragen van uw rioolaansluiting.

NVN7125.

www.rijksoverheid.nl

www.rvo.nl/subsidies-regelingen

Brochures over o.a. vergunningsvrij bouwen en het besluit

Subsidies Rijksoverheid, op deze website treft u de

bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige

informatie aan over de ISDE.

bouwwerken.
www.rvo.nl/zoeken?query=bodem%20
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/welstandsnota/

warmte&f[0]=categorie%3A2982

De algemene Welstandsnota Rotterdam kunt u

Specificatie informatie over subsidies voor bodem warmte /

raadplegen via deze website.

warmte/koude opslag.

https://archief12.archiefweb.eu/archives/
archiefweb/20190516160732/http://www.
rotterdam.nl/wonen-leven/welstandsnota/
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Adressen
Aanvragen BOOR rapportage

Hoogheemraadschap Delfland

BOOR

Bezoekadres: Phoenixstraat 32

Ceintuurbaan 213b

2611 AL Delft

3051 KC Rotterdam

Telefoon: (015) 260.81.08

Telefoon: (010) 489 85 00

www.hhdelfland.nl

www.boor@rotterdam.nl

Een vergunning kunt u aanvragen bij:
Hoogheemraadschap Delfland

Aanvragen Bouwplaatsvergunning

Sector Vergunningen en Handhaving van Team

Indien de bouwplaats niet op het eigen terrein gerealiseerd

Keurbeheer

kan worden, dient er een bouwplaatsvergunning

Postbus 3061

aangevraagd te worden om de bouwplaats in het

2601 DB Delft

openbaar gebied te plaatsen.

Team Keurbeheer: (015) 270 18 39.

Geadviseerd wordt minimaal 2 weken voor aanvang van

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/buitendijks/Uw-

start bouw de vergunning aan te vragen bij:

woning-of-bedrijfspand-waterbestendig-maken.pdf

De heer H. Taal
j.taal@rotterdam.nl

Aanvragen Nutsvoorzieningen etc.

mobiel 06-532308553

Via deze website kunt u de aansluitingen voor elektra,

Of via de website

gas, water, warmte, media en communicatie in één keer

www.rotterdam.nl/loket/vergunning-gebruik-weg/

aanvragen.

of appl.gw.rotterdam.nl/Vgw.Extern

www.mijnaansluiting.nl

Aanvragen Huisnummer

Aanvragen Postcode

Als bij verlening van de omgevingsvergunning het

U kunt via het internet bij Post.NL het adres invoeren en

huisnummer nog niet is vermeld kunt u dit opvragen.

zo de postcode achterhalen.

Let op: u dient voor het in behandeling nemen van deze

Indien de postcode behorende bij het toegewezen

aanvraag een aantal bescheiden meezenden, u kunt dit

huisnummer nog niet bekend is, kunt u een mail sturen

terugvinden op onderstaande website.

naar bag@rotterdam.nl

Per E-mail
Via de website www.rotterdam.nl/product:huisnumme

Aanvraag toestemming RET

raanvragenofintrekken kunt u het Aanvraagformulier

Toestemming van de beheerder voor werkzaamheden

Huisnummeraanduiding invullen.

buiten het ruimtelijke profiel

Vervolgens scant u het ingevulde formulier en mailt het

Indien werkzaamheden worden uitgevoerd die buiten

naar bag@rotterdam.nl

het ruimtelijk profiel vallen, maar wel een gevaar kunnen

Per Post

vormen voor de veiligheid van het lokaal spoor, dient

U kunt het formulier ook invullen en opsturen naar:

contact opgenomen te worden met de beheerder van

Gemeente Rotterdam

het lokaal spoor. MRDH heeft RET als beheerder in

t.n.v. Basisinformatie / team Adressen en Gebouwen

vervoergebied Rotterdam aangewezen.

Postbus 6633

De aanvraag voor een vergunning dient ingediend te

3002 AP Rotterdam

worden bij:
Vergunning@RET.nl

Aanvragen Huiscontainer
www.rotterdam.nl/loket/huiscontainer

De regelgeving t.b.v. verrichten werkzaamheden/
activiteiten is te vinden via Google.

Grond-en Reststoffenbank Rotterdam

Zoeken: corporate ret;

https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/grondbank/

Vervolgens doorklikken op: Regelgeving

Grond- en reststoffenbank
Wilhelminakade 179, 3072 AP Rotterdam

Bij vragen over vergunningen art.12 Wls kunt u contact

Telefoon: (010) 489 49 76

opnemen met RET op tel nr: 010-447 5335

uwgrondbankgw@rotterdam.nl
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Aanvragen rioolaansluiting

Stadsontwikkeling, Projectmanagement Bureau

Als bewoner van Rotterdam moet u aansluiten op het

Projectmanager

openbare riool. Dit is geregeld in het Bouwbesluit en de

Mevrouw A. Groenewoud - Eenhuizen

Bouwverordening Rotterdam 1993. Als u als huiseigenaar
een aansluiting wilt maken op het gemeentelijk hoofdriool

Stadsontwikkeling, afdeling Bouw- en Woningtoezicht

heeft u een rioolbeschikking nodig. Wanneer uw woning

Op het moment dat u uw aanvraag voor de

wordt of is aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool,

omgevingsvergunning heeft ingediend, ontvangt u

moet uw rioolaansluiting voldoen aan het Bouwbesluit en

daarvan een bevestiging. Op deze bevestiging is tevens

de randvoorwaarden van de gemeente.

uw contactpersoon / de bouwinspecteur aangegeven.
E-mailadres: vergunningenso@rotterdam.nl

Beschikking aanvragen
U kunt digitaal een vergunning voor een

Stadsontwikkeling, afdeling Ruimtelijk Ontwerp &

aansluiting aanvragen via www.rotterdam.nl/loket/

Advies

rioolaansluitvergunning. U vindt hier ook meer

Stedenbouwkundige

informatie over de procedure. Als u het formulier

Mevrouw O. Limarenko

digitaal hebt verzonden, krijgt u per omgaande een
ontvangstbevestiging per e-mail. U wordt ook via e-mail

Stadsontwikkeling, Gebiedsexploitatie,

op de hoogte gehouden van de voortgang van de

afdeling Markt & Contracten

behandeling van uw aanvraag. U kunt een de vergunning

Mevrouw J.M.H. Huigen

ook schriftelijk (in drievoud) aanvragen bij de gemeente

Mevrouw S.A.C. Ganeshie

Rotterdam:
Afdeling Water, Technisch Beheer Riolen
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam
Het digitale formulier heeft echter de voorkeur.
Uitzetten bouwperceel
Stadsbeheer afdeling Basisinformatie
Telefoonnummer 010-489949494
Email: maatvoeringgw@rotterdam.nl
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Zeehavennorm
Conform artikel 60 van de Wgh kan in een gebied gelegen

Regionaal afsprakenkader geluid en ruimtelijke

binnen een bestaande zone van een industrieterrein

ontwikkeling (RAK)

met activiteiten die zeehavengebonden zijn en die

Op 8 juli 2015 hebben verschillende partijen waaronder

noodzakelijkerwijs in de openlucht plaatsvinden, voor

de gemeenten in de Rijnmondregio en het Havenbedrijf

woningen waarvan de geluidbelasting in hoofdzaak

het “Regionale afsprakenkader geluid en ruimtelijke

wordt bepaald door die activiteiten, een waarde worden

ontwikkeling” (RAK) getekend. In dit convenant zijn

vastgesteld van ten hoogste 60 dB(A), indien deze

afspraken gemaakt over de ruimtelijke ontwikkelingen

woningen worden gebouwd in het kader van een

binnen de geluidzones van Maasvlakte/Europoort

herstructurering, of planmatige verdichting van een

en Botlek/Pernis. Doel van het convenant is om

bestaand woongebied, of wanneer de woningen worden

geluidoverlast vanwege activiteiten in het havengebied

gebouwd aansluitend aan het bestaande woongebied en

te beperken en het realiseren van een zo hoog mogelijke

slechts sprake is van een beperkte uitbreiding van het

woon- en leefkwaliteit bij woningbouwontwikkelingen in

bestaande woongebied.

het havengebied zonder daarbij de milieugebruiksruimte

Op het industrieterrein Maasvlakte - Europoort vindt veel

van de haven te beperken. Woningbouwplannen en

containeropslag en -overslag plaats. Deze activiteiten

ruimtelijke ontwikkelingen dienen daarom zo vroeg

worden noodzakelijkerwijs in de openlucht verricht. In het

mogelijk in het planproces te worden afgestemd met de

plangebied van dit bestemmingsplan is sprake van een

betrokken partijen (Havenbedrijf en DCMR). De in het

planmatige verdichting van het bestaande woongebied.

plangebied gelegen locaties Stationsweg en Berghaven

Voor de geplande woningen binnen de geluidzone van

zijn afgestemd.

het industrieterrein Maasvlakte - Europoort is daarom de

In het RAK zijn onder andere procesafspraken gemaakt

zeehavennorm van toepassing.

met betrekking tot het vaststellen van hogere waarden.
Binnen de geluidzone worden de 1 dB geluidcontouren
(60 tot 55 dB(A) en 55 tot 48 dB(A)) gehanteerd voor het
vaststellen van hogere waarden. Voor gevels hoger dan 5
meter boven maaiveld gelden de volgende toeslagen:
a.

voor de vierde, vijfde en zesde woonlaag wordt
de hogere waarde met 1 dB verhoogd.

b.

voor de zevende en hogere woonlagen word de
hogere waarde met 2 dB verhoogd.
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Onderzoek

Scheepvaartlawaai

De geluidsbelasting vanaf het industrieterrein Maasvlakte

Voor Scheepvaartlawaai bestaat geen wettelijk kader.

Europoort is op acht van de negen geluidsgevoelige

Het is echter wel een geluidsbron die in het kader

ontwikkellocaties hoger dan de ten hoogste toelaatbare

van een goede ruimtelijke ordening in overweging

waarde van 50 dB(A). In de tabel zijn de maximale

moet worden genomen bij nieuwe geluidsgevoelige

berekende geluidbelastingen vanwege de relevante

bestemmingen langs scheepvaartroutes. De onderzochte

zoneplichtige industrieterreinen op de gevels van de

ontwikkellocatie bevinden zich buiten de 55 dB-contouren

ontwikkellocaties weergegeven. Geluidsbelastingen van

vanwege scheepvaart. In het kader van dit onderzoek is

minder dan 50 dB(A) zijn in de tabel niet aangegeven.

scheepvaart daarom buiten beschouwing gelaten, omdat
die voldoet aan de streefwaarde/voorkeurswaarde.
Conclusie
Het in een bestemmingsplan mogelijk maken van
nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, en daarmee
samenhangend het vaststellen van hogere waarden (het
toestaan van een hogere maximale geluidsbelasting op
de gevels van nieuwe geluidsgevoelige situaties), moet
worden gemotiveerd. Bij deze motivering moeten de
volgende aspecten worden betrokken:
•

de hoogte van de geluidsbelasting vanaf		
zoneplichtige geluidsbronnen (waarbij een toets 		
aan de normen van de Wet geluidhinder plaatsvindt);

Tabel: Maximale geluidbelasting bij de ontwikkellocaties

•

de hoogte van de geluidsbelasting vanaf niet
zoneplichtige geluidsbronnen (30 km/uur wegen en

ten gevolge Europoort-Maasvlake

tramlijnen);
Uit de tabel blijkt dat de voorkeurswaarde van 50

•

de gecumuleerde geluidsbelasting;

dB(A) bij alle locaties vanwege het industrieterrein

•

maatregelen aan de geluidsbron,

Maasvlakte - Europoort wordt overschreden. De maximaal

overdrachtsmaatregelen en maatregelen ter plaatse

toelaatbare geluidbelasting voor woningen vanwege

van de geluidsbelaste locatie;

een terrein met zeehaven gebonden activiteiten (60

•

de regel uit het Rotterdamse Ontheffingsbeleid Wet

dB(A))(de zogenoemde zeehavennorm) wordt daarbij

geluidhinder dat nieuwe woningen in principe over

niet overschreden. Locaties A1 en A2 liggen binnen

een geluidluwe gevel moeten beschikken (een gevel

de 57 dB(A)-contour. Voor deze locaties geldt een

waarop de maximale geluidsbelasting van wegverkeer

geluidsbelasting van 58 dB(A). voor de overige locaties

niet hoger is dan 53 dB en van railverkeer niet hoger

geldt een waarde van 57 dB(A).

is dan 55 dB).
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Bijlage 2: Omgevingsvergunning
Gezien de op hande zijnde wijzigingen in de
omgevingsvergunning wordt u geadviseerd vanaf
januari 2021 de website van de gemeente Rotterdam te
raadplegen voor de juiste procedure en termijnen.
www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning/
De procedure voor de aanvraag
Omgevingsvergunning
(versienummer 01, okotober 2018)
De procedure van uw aanvraag bestaat uit de volgende
stappen:
1. Registratie vergunningaanvraag
2. Termijn
3. Controle op volledigheid
4. Publicatie
5. Behandeling
6. Toetsing
7. Beslissing: verlenen of weigeren
8. Publicatie van het besluit
9. Bezwaar en beroep
10. Start werkzaamheden
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Bijlage 3: Duurzaam bouwen
De gemeente Rotterdam is enthousiast over de inbreng

Ook is het mogelijk om een certificaat te behalen, hiervan

van particulieren met betrekking tot duurzaam bouwen.

zijn echter kosten verbonden.

Op www.rotterdamenergiebesparing.nl wordt vooral

Voor particulier opdrachtgeverschap dient u rekening te

gefocust op de bestaande voorraad.

houden met een bedrag van € 500,00 per woning.

De gemeente heeft geen eigen regeling.
Subsidies Rijksoverheid
Op de Heijplaat is de IC Dubo/Woonwijzerwinkel gevestigd

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

waar je de producten kunt zien en voelen in plaats van

kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf

alleen via google.

van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en
pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als

Duurzaamheid van gebouwen is ook van toepassing op

zakelijke gebruikers.

collectief en particulier opdrachtgeverschap, maar ‘Meten’,
hoe doe je dat?

(Ontleend van de website www.rotterdam.nl)

De gemeente Rotterdam kan u hierbij van dienst zijn.
Indien u hierin geïnteresseerd bent dan kunt u zich
aanmelden bij Sabina van der Spek, e-mailadres:
s.vanderspek@rotterdam.nl.
Zij zal uw ‘Kavel’ aanmaken in het desbetreffende GPR
systeem; dit is een model dat de mate van duurzaamheid
van de door u te ontwikkelen woning kan berekenen.
Vervolgens kunt u de benodigde informatie om tot deze
berekening te komen zelf of in samenwerking met uw
adviseur / architect / bouwer invullen.
U kunt zelf de ambities vaststellen en dan invullen en
kijken hoe de woning scoort en eventueel de parameters
bijstellen, zie hieronder een plaatje als voorbeeld.

Vrije kavels Hoek van Holland
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Bijlage 4: Natuurinclusief bouwen
In Rotterdam is de aandacht voor de natuur in de stad

Iedere wooneigenaar en projectontwikkelaar kan in zijn

de laatste jaren sterk toegenomen. In aansluiting op

eigen woning en/of gebouw bezig zijn met natuurbehoud

de Rotterdamse stijl en de Bomenstructuurvisie is een

en ontwikkeling. Naast het al genoemde groene dak kan

Natuurkaart Rotterdam ontwikkeld. Daarnaast bevat

dat ook onder de dakpannen of aan de gevel. Onder

de beheeraanpak Rotterdam aanknopingspunten waar

dakpannen van bijvoorbeeld vooroorlogse woningen

kansen liggen voor meer natuurlijke inrichting van de

zijn namelijk vaak kleine holten te vinden. Hier nestelen

buitenruimte. Het gaat hier vooral om de natuur in de

vogels en daarnaast bieden ze ruimte aan diverse

openbare ruimte van de stad en de tuinen en binnentuinen

soorten vleermuizen. Iedereen kent bijvoorbeeld wel de

van bewoners en bedrijven van de stad. De stad biedt

gierzwaluw die vanaf Koningsdag in ons land verblijft

echter ook een plek aan bijzondere dieren en planten die

en gierend door de lucht gaat. Ze slapen zelfs ’s nachts

zich niet of veel minder in het buitengebied thuis voelen.

in de lucht. Maar voor het nest zoeken ze de daken op.

Rotterdammers die de dakendagen bezoeken zagen het

In de spouw van naoorlogse woningen leven grotere

al: met grond op het dak kun je kleurige vetplanten en

groepen van vleermuizen. Ze vormen daar kraamkolonies.

bloeiende kruiden op de daken krijgen. En kinderen weten

De spouw is lekker warm en er is ruimte genoeg. Bij

het ook. Nestkasten aan de gevels bij groene tuinen en

renovatie van woningen en gebouwen is het van belang

parken geven nesten vol kleine donzige vogeltjes. Maar er

zorgvuldig om te gaan met deze verblijfsplekken. Door

is nog meer! Op het dak van hoge gebouwen, bijvoorbeeld

de betere isolatie van woningen en gebouwen verdwijnen

het Shell gebouw bij het Hofplein, leven slechtvalken. Zij

de holten en spouwen namelijk vaak en daarmee ook

houden de stadsduiven populatie een beetje in toom.

de dieren. De laatste jaren zijn door de bouwsector en
natuurverenigingen details en kant en klare voorzieningen

Met het groene dakenprogramma heeft de gemeente

ontwikkeld die toegepast kunnen worden in goed

Rotterdam een groot oppervlak aan m2 bloeiende

geïsoleerde woningen en gebouwen, zoals de

daken met een hogere waarde aan biodiversiteit

gierzwaluwdakpan en een bouwdetail met een holte

mogelijk gemaakt. Op veel scholen en buurthuizen

achter het dakbeschot. Hiermee kan de bijzondere fauna

zijn samen met de kinderen nestkasten getimmerd

van de stedelijke omgeving nestel- en verblijfsruimten

waardoor de tuinvogelpopulatie ieder jaar stijgt (nationale

blijven vinden in een stedelijke omgeving.

tuinvogeltellingen). Het hoogbouwprogramma zorgt
voor nog meer hoge daken die plaats bieden aan meer

Rekening houden met fauna en flora bij de inrichting

slechtvalken in de stad.

van de stad en ontwikkeling van gebouwen noemen we
natuurinclusief bouwen.
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De gemeente Rotterdam heeft op verzoek van de

Rotterdam kijkt uit naar het eerste natuurinclusieve

gemeenteraad een aanpak voor natuurinclusief bouwen

gebouw dat voor de jaarlijkse Architectuurprijs

opgesteld. Daarmee wil de gemeente ervoor zorgen dat

genomineerd zal worden. Rotterdam wil met het

de bijzondere flora en fauna in woningen en gebouwen

natuurinclusief bouwen een stimulans geven aan

van de stad behouden blijft en uitgebreid wordt. De

natuurontwikkeling van de stad. Samen met u kijken we

stadsecologen van Rotterdam vinden het van groot belang

in eerste instantie naar de kansen en mogelijkheden.

dat dit in samenhang met de natuur in de openbare ruimte

Op termijn willen we meer richting geven aan concrete

gebeurt.

maatregelen voor soorten of soortgroepen die extra

Vooral voor de fauna, die voor het voedsel afhankelijk

aandacht nodig hebben in de stad. Nieuwe ontwikkelingen

blijft van de directe omgeving. Zonder duiven geen

houden we bij op de site van de gemeente Rotterdam.

slechtvalken, zonder insecten geen gierzwaluwen en
vleermuizen enzonder gras met zaden geen mussen.

Voor de inspiratie en info zie ook:
https://www.bouwnatuurinclusief.nl/particulier
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