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Aangepaste Stedenbouwkundige Randvoorwaarden

Kavels Beekweg, Park 16Hoven

Verkaveling Beekweg oost (J2)
Het oostelijke deel van de Beekweg bestaat uit 16 kavels.
De op deze kavels te bouwen vrijstaande woningen
moeten voldoen aan een aantal ruimtelijke
randvoorwaarden. Ten opzichte van de kavels in de
Vijverbuurt is sprake van 2 afwijkingen:
1. De minimale afstanden tot de zij-erfgrenzen
De vastgelegde minimale afstand tot de zij-erfgrenzen
bedraagd minimaal 1 meter aan één zijde en minimaal
3 meter aan de andere zijde.
Hiermee wordt gegarandeerd, dat altijd aan één zijde
van de woning op eigen terrein kan worden geparkeerd.
Bovendien mag hiervan worden afgeweken aan één zijde
indien de beide eigenaren van twee naastgelegen kavels
aaneengesloten willen bouwen. In dat geval geldt een
minimale afstand tot de zijerfgrens van 3 meter aan één
zijde van de kavel.
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2. Het bebouwingsveld
De diepte van het bebouwingsveld is 18 meter, maar om
te voorkomen dat de smallere achtertuinen in de schaduw
komen te liggen van de naastgelegen woning, mag alleen
in de eerste 12 meter gemeten vanaf de straatzijde worden
gebouwd in een hoogte van 12 meter. In het achtergelegen
deel geldt een maximale hoogte van 4 meter.
Voor het overige gelden net als voor de Vijverbuurt dezelfde
navolgende randvoorwaarden.

4. Randvoorwaarden Particuliere kavels Beekweg Oost
Onderstaande randvoorwaarden gelden voor
alle particuliere kavels in de Vijverbuurt en aan de
Beekweg. Ze dienen in samenhang met de aanduidingen
op het Stedenbouwkundig Matenplan (SMP) gelezen te
worden.

4.1

Kavel

Bebouwingsveld

De kavel is het totale oppervlak dat aan de particulier
wordt verkocht. Bij kavels aan het water is dat inclusief de
beschoeiing.
Niveau kavels
De kavels worden aangelegd op het peilniveau NAP
-4.80 meter. Dit peilniveau maakt een goede aanleg van
nutsvoorzieningen en ontsluiting van de kavel mogelijk.
Een ophoging van het maaiveld met 1 m. rondom de
woning is toegestaan (tot NAP –3,80 meter). Deze
ophoging dient minimaal 1 meter uit de erfgrens en aan
de voorzijde binnen het bebouwingsvlak te liggen. En
verdiepte inrit aan de voorzijde is toegestaan op 3 meter
uit de uitgiftegrens.
De bovenkant van de begane grondvloer van woningen
moet ten minste zijn gelegen op een hoogte van NAP
–4.70 meter.
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Het bebouwingsveld is dat deel van de kavel
waarbinnen de woning moet worden gebouwd.

Alle bebouwing moet binnen het bebouwingsveld worden
geplaatst; dit geldt ook voor terrassen en trappartijen en
uitstekende delen zoals balkons, dakoverstekken, luifels,
goten etc.
Hierop gelden enkele uitzonderingen:
• Indien bewoners van twee naast elkaar gelegen
kavels besluiten hun garages en/of bergingen op de
kavelgrens te koppelen dan mag aan die zijde buiten
het bebouwingsveld worden gebouwd tot een maximale
hoogte van 3.0 meter (gerekend vanaf peil NAP –4.80
meter). Deze uitzondering vervalt, zodra één van beiden
van deze optie afziet.
• Volledig onder het maaiveld geplaatste bebouwing
(onder NAP –4.80 meter) mag buiten het bebouwingsveld
worden gesitueerd. Daarbij moet wel een minimale afstand
van 1 meter tot de kavelgrens worden aangehouden.

Maximum bebouwd oppervlak

Parkeerplaatsen

Het maximaal bebouwd oppervlak is het grootst mogelijk
oppervlak dat binnen het bebouwingsveld bebouwd
mag worden. Het maximaal te bebouwen oppervlak is
gerelateerd aan het kaveloppervlak en bedraagd voor
kavel 56: 162 m2.

Op elk kavel dienen minimaal twee parkeerplaatsen voor
auto’s te worden gerealiseerd en in stand gehouden.
Dit mogen carports of open plaatsen zijn.
De parkeerplaatsen zijn bij voorkeur naast elkaar en achter
de voorgevelrooilijn gelegen.
Parkeerplaatsen in garages worden niet meegerekend.

Kaveloppervlakte Max. bebouwingsoppervlak
tot en met 600 m²
30% x kaveloppervlak
601 m² - 720 m²
180 m²
721 m² en groter
25% x kaveloppervlak
Bij het berekenen van het bebouwd oppervlak dient
de buitenkant van de gevel te worden aangehouden.
Dakoverstekken en/of dakgoten tot en met 50 cm mogen
buiten de berekening worden gelaten. Van dakoverstekken
en/of goten breder dan 50 cm telt het verschil ten
opzichte van 50 cm mee als bebouwd oppervlak. Het
totale bebouwde oppervlak dient op de bouwtekeningen
te worden vermeld. Bij de bepaling van het aantal m²
bebouwd oppervlak tellen enkel de m² gelegen boven
het maaiveld (straatpeil) mee. Kelders en/of souterrains,
gelegen onder NAP –4.80 meter tellen niet mee.
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Inritten
Per kavel mag 1 inrit worden aangelegd in de zogenoemde
inritzone. Ter plaatse van de inrit mag de erfafscheiding
worden onderbroken. Deze onderbreking mag maximaal
3 meter breed zijn. Bij de aanvraag omgevingsvergunning
dient u ook de inritvergunning aan te vragen. De gemeente
legt voor haar rekening de inrit aan.
Voor kavels aan de Beekweg geldt dat de inritten van twee
naast elkaar gelegen kavels gekoppeld mogen worden
op de kavelgrens, zodat één gezamelijke significant
smallere inrit onstaat.
De onderbreking in de erfafscheiding bij een gezamenlijke
inrit mag maximaal 5 meter breed zijn. Aan kruisingen
mogen geen inritten worden geplaatst in verband met de
verkeersveiligheid. Inritten, gelegen binnen een afstand
van 5 meter tot de hoek van een kavel gelegen aan een
kruispunt worden niet vergund.

4.2

Bebouwing

Bebouwing
Op een kavel mag één woning worden gebouwd. In
de woning kan een praktijk- of werkruimte worden
gevestigd. Deze praktijk- of werkruimte mag maximaal
30% van de vrije vloeroppervlakte van de woning
beslaan.

Maximaal bouwvolume
Het maximale bouwvolume is het maximale volume
in m³ dat binnen de bebouwingsenvelop mag worden
gebouwd. Het maximaal te bouwen volume is
gerelateerd aan het kaveloppervlak en bedraagd voor
kavel 56: 812m³.

Maximale bouwhoogte

Bij de bepaling van het bouwvolume (aantal m³) wordt
gerekend met het deel van de bebouwing boven
het maaiveld (straatpeil, NAP –4.80 meter). Het
deel van kelders en/of souterrains, gelegen onder
NAP –4.80 meter, telt niet mee in deze berekening.
Bij de berekening van het bouwvolume moet de
buitenkant van gevel en dak worden aangehouden.
Het totale volume dient op de bouwtekeningen te
worden vermeld. Uitstekende delen, zoals balkons,
luifels, dakoverstekken en goten worden niet tot het
bouwvolume gerekend; deze elementen moeten echter
wel binnen de bebouwingsenvelop vallen.

De maximaal toegestane bouwhoogte bedraagt 12
meter gemeten van het peil NAP –4.80 meter, de
maximale goothoogte is 8 meter. Deze maximale
bouwhoogte is vastgelegd in het bestemmingsplan
Polder Zestienhoven. Het bestemmingsplan staat
maximaal drie bouwlagen met een plat dak of twee
bouwlagen met een kap van maximaal 60 graden
toe. Per bouwlaag wordt een maximale hoogte
aangehouden van 4 meter.

Schoorstenen zijn gebouwde elementen, die
noodzakelijk zijn voor het technisch goed functioneren
van de woning. Ze mogen daarom buiten de
bebouwingsenvelop steken en maximaal 1 meter boven
de nok uitsteken.
Oriëntatie

De woningen aan een laan, de Beekweg, of openbaar
groen zijn altijd deels gericht op de straat, waartoe
vanuit de straatgevel zicht op de straat mogelijk
is (raampartijen). Voor hoekkavels geldt dat beide
straatgevels op de weg zijn gericht.
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Schoorstenen

4.3

Overig

Erfafscheidingen
Belangrijk voor het groene beeld zijn de erfafscheidingen
van tuin (privé gebied) naar openbaar gebied. In het
Bouwbesluit is bepaald dat gebouwde erfafscheidingen
tussen privé terrein en openbaar gebied aan de
voor- en zijkant maximaal 1 meter hoog mogen zijn.
Erfafscheidingen tussen kavels kunnen in overleg met de
buren worden bepaald.
Voor de woningen gelegen aan de Beekweg geldt:
• Aan de kant van de Beekweg worden geen nadere
eisen gesteld aan erfafscheidingen.
• Bij hoekkavels gelegen langs een laan, straat of
openbaar groen dient een hoge groene erfafscheiding
geplaatst te worden langs de achtertuin en tot circa
halverweg de zijtuin zodat de straat een groen aanzicht
krijgt.
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Regenwaterafvoer
In Park Zestienhoven wordt waar mogelijk de
regenwaterafvoer van verharde oppervlakken via een
apart systeem aangesloten op het oppervlaktewater.
Dit wordt afkoppelen genoemd. Het uitgangspunt hierbij
is dat dit geen negatieve effecten mag hebben op de
waterkwaliteit. Vooral schone oppervlakken zoals daken
worden daarom afgekoppeld.
Kavels die grenzen aan water dienen het hemelwater
van daken en overige verharde oppervlakken via
(voorzieningen op) het eigen terrein direct op het
aangrenzende oppervlaktewater te lozen. De kavels
die niet direct aan het oppervlaktewater grenzen dienen
de hemelwaterafvoer van daken en overige verharde
oppervlakken aan te sluiten op het gemeentelijke
schoonwaterriool in de straat.

4.4
Welstand
Voor de particuliere kavels gelegen aan de lanen,
onderdeel van de hoofdstructuur van de wijk, zijn de
welstandscriteria van toepassing zoals opgenomen in
de welstandsparagraaf Park Zestienhoven. Hierin is een
aantal regels opgenomen over de architectuur, met name
ten aanzien van kleur, materiaalgebruik en detaillering
om het chique en duurzame karakter van de wijk te
waarborgen en de samenhang in een laan te behouden.
Hiermee wordt voorkomen dat aan de laanstructuur van de
wijk een te divers karakter ontstaat dat rommelig oogt.
Voor de kavels langs de Beekweg geldt dat deze
welstandsvrij is.
Welstandsvrij houdt in dat de bouwaanvraag niet
wordt getoetst aan de welstandscriteria.
Excessen zijn echter niet toegestaan en
zullen in voorkomende gevallen worden aangepakt.

Materialen die in contact komen met regenwater, zoals
goten, regenpijpen, gevelbekleding, etc. mogen niet
uitloogbaar zijn. Hiervoor dienen alternatieve materialen te
worden gekozen, zoals kunststof, gecoat staal, etc.
Afvalinzameling
De afvalinzameling in Park Zestienhoven wordt door
de SchoneStad uitgevoerd. De situatie in 2019 is,
dat in het oostelijk deel van de wijk, de inzameling
plaats vindt via ondergrondse containers.
In het westelijk deel van de wijk via minicontainers.
Bij de kavels met minicontainers, dienen deze op
eigen terrein uit het zicht gestald te worden.
Indien de opstelruimte aan de voorzijde
van de woning wordt geplaatst dan dient deze
bouwkundig of middels een groenontwerp uit
het zicht te worden gehouden (aangeven op de
bouwaanvraag).
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Geachte Lezer,
Wellicht heeft u het al gelezen in de media, maar op 3 april 2018 is de Wet Voortgang
Energietransitie (als wijziging van de electriciteitswet 1998 en de Gaswet) in de eerste
kamer aangenomen. Deze wet is op 1 juli 2018 inwerking getreden.
Een en ander houdt in dat een omgevingsvergunning die na 1 juli 2018 wordt
uw woning moet ontwikkelen als een aardgasloze woning. Er wordt dan ook geen
aansluiting op aardgas meer geleverd.

Gemeente Rotterdam
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aangevraagd, getoetst wordt aan de nieuwe wetgeving hetgeen betekent dat u

