
Verkoopinformatie
Elzenbroek te Reeuwijk

Landelijk wonen met ruimte en vrijheid



Uw droomhuis op een kavel gelegen aan de Elzenbroek 
in Reeuwijk!

Voor u ligt de verkoopbrochure met betrekking tot de 
vrije bouwkavel aan de Elzenbroek in Reeuwijk, welke u 
wordt aangeboden door Jacobs Advies & Makelaardij. 

Deze brochure geeft u nadere informatie over onder 
andere de ligging van de bouwkavel en de 
bouwmogelijkheden. 

Verder treft u in deze brochure nadere technische 
informatie en prijsinformatie aan. 

Als u geïnteresseerd bent, vragen hebt en/of de locatie 
een keer zou willen, kunt u zich wenden tot de heer 
C.M. Jacobs, telefoonnummer 0172 53 34 93.  

Wij zijn u graag van dienst!



Elzenbroek te Reeuwijk



Elzenbroek te Reeuwijk

Beeldkwaliteitsplan



De kavel
De kavel heeft een oppervlakte van 1.435 m² (inclusief water) en omvat een bouwvlak van circa 180 m². 
De kavel is gelegen aan het water met tevens een dwarssloot aan de oostzijde. 

Op de locatie van de kavel waar de woning kan worden gerealiseerd was een boomkwekerij actief. Er staan nog enige opstallen, 
welke nog dienen te worden gesloopt. De kavel wordt opgeleverd met de bestaande, door koper te slopen bebouwing. De 
kavel is dus nog niet bouwrijp. Wij zijn in het bezit van een sloopofferte. 

De transactie vindt vrij op naam plaats; de kosten van de notaris, het Kadaster en de overdrachtsbelasting / BTW zijn voor 
rekening van de verkoper. In opdracht van de koper zullen de opstallen moeten worden gesloopt. 
Alleen zo kan de kavel in de overdrachtsbelasting (8%) worden geleverd in plaats van in de BTW (21%). 

De nutsvoorzieningen dienen voor uw rekening en risico worden aangelegd/aangesloten. Een aardgasaansluiting wordt niet 
meer toegestaan. 

Mogelijkheden voor de bouw van uw droomhuis
Binnen het aangegeven bouwvlak van circa 10 x 18 meter kunt u uw droomhuis 
realiseren.
De goothoogte bedraagt maximaal 4,5 meter en de bouwhoogte maximaal 9 meter. De 
inhoud van de woning mag maximaal 650 m³ bedragen. De nokrichting van het 
hoofdgebouw dient evenwijdig aan het slagenlandschap te worden gesitueerd. 
Daarnaast zijn er vrijstaande bijbehorende bouwwerken toegestaan in het 
achtererfgebied tot maximaal 75 m². De afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen mag 
niet minder bedragen dan 6 meter. Het voornoemde is exclusief de vergunningsvrije 
bouwmogelijkheden. Meer informatie over de mogelijkheden van de bouw van een 
woning kunt u vinden in het bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl) en de 
brochure ‘vergunningsvrij bouwen’. U kunt daarnaast ook de deskundige van de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk raadplegen. 

De kavel is te koop voor een prijs van € 425.000,- v.o.n..



ALGEMEEN
• Kadastraal bekend als gemeente Reeuwijk, sectie A, nummer 1814. De oppervlakte is groot 0.14.35 hectare.
• De juridische levering zal plaats vinden ten kantore van notariskantoor Van der Meulen, Kock & Ubachs in Waddinxveen. 
• Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen van koper, zal door koper een bankgarantie worden gesteld van 10% van de koopsom. 

BESTEMMING
De bouwkavel vormt onderdeel van het bestemmingsplan ‘Elzenbroek tussen 1 – 3 en 6, Reeuwijk', welke op 30 september 2021 is vastgesteld en 
inmiddels onherroepelijk is. De kavel heeft hierin de bestemming 'Wonen‘ gekregen, waarbij er een bouwvlak is aangeduid. 

Bouwmogelijkheden binnen het op de bestemmingsplankaart aangegeven bouwvlak: 
 maximale inhoud 650 m³
 maximale bouwhoogte 10 meter
 maximale goothoogte 4,5 meter
 maximale grootte vrijstaande bijgebouwen en overkappingen 75 m², maximale goothoogte 3 meter en maximale bouwhoogte 5 meter.
Bovenstaande is exclusief hetgeen vergunningsvrij is toegestaan.

BIJZONDERHEDEN
• Koper dient zelf te zorgen voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning.
• Koper dient zelf te zorgen voor aansluiting op de nutsvoorzieningen. 
• De bestaande beschoeiing zal door verkoper worden aangepast. Hierbij zullen de palen tot net boven de waterlijn worden weggedrukt en de 

platen worden verwijderd. De oeverlijn (circa 2 meter) wordt verlaagd tot 20 cm boven de waterlijn. Realisatie in het 3e kwartaal van 2022. 
• De dwarssloten worden door verkoper gegraven. Realisatie in het 3e kwartaal van 2022.
• De groenstrook en de bomenrij wordt na de realisatie van de bouw, uiterlijk 31 december 2023, door verkoper gerealiseerd. 
• De noordelijke watergang is geen openbaar vaarwater.
• Er is een bodemonderzoek / ‘schoongrondverklaring’ beschikbaar; er is geen aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk.  
• In de leveringsakte zal een beding worden opgenomen dat koper (en zijn rechtsopvolgers) zorgt voor het handhaven en onderhouden van een 

groenstrook van circa 7 meter aan de zuidzijde van de kavel.
• In de leveringsakte zal een beding worden opgenomen dat koper (en zijn rechtsopvolgers) zorgt voor het handhaven en onderhouden van de 

scheidingssloot tussen de kavel. 

Kavelspecificatie Elzenbroek te Reeuwijk



Kavelspecificatie Elzenbroek te Reeuwijk

KOOPSOM
€ 425.000,--, vrij op naam.

LEVERING

• Oplevering 1e kwartaal 2022.

• Levering ten kantore van notariskantoor Van der Meulen, Kock & Ubachs in 
Waddinxveen. 

• Inclusief kas en aanwezige verharding (sloopofferte is voor handen).

• Koper dient zelf te zorgen voor de omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een woning.

• Koper dient zelf te zorgen voor aansluiting op de nutsvoorzieningen.



Een kavel kopen
Er breekt een spannende tijd aan. U overweegt een bouwkavel aan te kopen 
om daarop de woning van uw dromen te realiseren. Het financieringsproces 
van een bouwkavel is anders dan van een bestaande woning. Het is daarom 
aan te raden een betrouwbare en kundige financieel adviseur in de arm te 
nemen.

Hoe ziet het aankoop- en financieringsproces van een nieuwbouwkavel er 
precies uit? Dat hebben wij voor u overzichtelijk gemaakt in een 
stappenplan. 

Stappenplan
1. Interesse in een kavel
2. Bespreek uw mogelijkheden met een financieel adviseur
3. Bekijk of uw wensen passen in uw budget
4. Bod uitbrengen op de kavel
5. Onderhandelingen over koopprijs kavel
6. Akkoord koopprijs kavel
7. Tekenen koopovereenkomst, al dan niet met ontbindende voorwaarden
8. Architect maakt een schetsontwerp
9. Aannemer maakte een raming o.b.v. het schetsontwerp
10. Keuzes worden gemaakt en de architect maakt het definitief ontwerp
11. Contracteer een aannemer
12. Vervolggesprek financieel adviseur
13. Eventueel aanvragen hypotheek
14. Beoordeling
15. Akkoord eventuele hypotheek
16. Juridische overdracht grond bij notaris
17. Aanvraag omgevingsvergunning door aannemer of gespecialiseerd adviseur
18. Verlening omgevingsvergunning
19. Start bouw

Bestemmingsplankaart Elzenbroek 
te Reeuwijk



Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Jacobs Advies & Makelaardij echter geen 
aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde 
condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt 
slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Ziet u zichzelf hier al wonen?

Neem dan contact met ons op voor een afspraak. U kunt de kavel 
dan bekijken, sfeerproeven of uw vragen stellen aan onze makelaar. 

Contactinformatie

De heer C.M. Jacobs
0172 53 34 93 
info@jambv.nl 
www.jambv.nl

Bezichtiging en/of vragen?

Bijlagen
1. Bestemmingsplanregels
2. Brochure Vergunningsvrij bouwen



BIJLAGE 2 



Plan: Elzenbroek tussen 1 - 3 en 6, Reeuwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
Artikel 2 Wijze van meten

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch
Artikel 4 Agrarisch - Sierteelt
Artikel 5 Water
Artikel 6 Wonen

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel
Artikel 8 Algemene bouwregels
Artikel 9 Algemene gebruiksregels
Artikel 10 Algemene aanduidingsregels
Artikel 11 Algemene afwijkingsregels
Artikel 12 Algemene wijzigingsregels
Artikel 13 Overige regels

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 14 Overgangsrecht
Artikel 15 Slotregel

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

Het bestemmingsplan Elzenbroek tussen 1 - 3 en 6, Reeuwijk met identificatienummer
NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden
gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 achtererfgebied

Erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met
het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruizen of in het erf
achter het hoofdgebouw te komen.

1.6 afhankelijke woonruimte

Een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van de
huishouding uit het oogpunt van mantelzorg gehuisvest.

1.7 afwijking

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_1_Inleidenderegels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_1_Begrippen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_2_Wijzevanmeten
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_2_Bestemmingsregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_3_Agrarisch
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_4_Agrarisch-Sierteelt
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_5_Water
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_6_Wonen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_3_Algemeneregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_7_Anti-dubbeltelregel
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_8_Algemenebouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_9_Algemenegebruiksregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_10_Algemeneaanduidingsregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_11_Algemeneafwijkingsregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_12_Algemenewijzigingsregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_13_Overigeregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_4_Overgangs-enslotregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_14_Overgangsrecht
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_15_Slotregel


Een afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo juncto art. 2.12, eerste
lid, onder a, sub 1, van de Wabo.

1.8 agrarisch bedrijf

Een bedrijf dat is gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen
(houtteelt daaronder begrepen), nader te onderscheiden in:

a. sierteelt: de teelt van tuin- en potplanten en/of bomen, al dan niet met behulp van kassen en al dan niet
gecombineerd met de handel in deze gewassen.

1.9 agrarisch deskundige

Een door het bevoegd gezag aan te wijzen algemeen erkende en onafhankelijke deskundige of commissie van
deskundigen op het gebied van landbouw en tuinbouw.

1.10 archeologisch onderzoek

Onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt.

1.11 archeologische waarde

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden.

1.12 bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.13 bed & breakfast

Een kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte, verblijfsvoorziening, gericht op het aanbieden van logies en
ontbijt. Onder een bed & breakfast voorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het
verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur.

1.14 bedrijf

Een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren, inzamelen, verwerken, verhuren,
opslaan en/of distribueren van goederen.

1.15 bedrijfswoning

Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door (het huishouden
van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, vanwege de bestemming van het gebouw of het terrein.

1.16 bestaand

Ten aanzien van bebouwing: bebouwing, zoals legaal aanwezig op het moment van inwerkingtreding van het plan,
dan wel die mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip verleende vergunning;

ten aanzien van gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals legaal aanwezig op het moment van
inwerkingtreding van het plan.

1.17 bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.18 bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.19 bevoegd gezag

Bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.20 bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.



1.21 bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.22 bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.23 bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is
toegelaten.

1.24 bouwperceelgrens

Een grens van een bouwperceel.

1.25 bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en
bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.26 bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.27 cultuurhistorische waarden

De aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik
in de loop van de geschiedenis van het bouwwerk of dat gebied.

1.28 gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte
vormt.

1.29 detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van
goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.30 gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte
vormt.

1.31 hoofdgebouw

Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het belangrijkste bouwwerk
valt aan te merken.

1.32 huishouden

Persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en
continuïteit in de samenstelling ervan; bedrijfsmatige kamerverhuur wordt daar niet onder verstaan.

1.33 kantoor

Voorziening gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, architectonisch, juridisch of een
daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks
te woord wordt gestaan en geholpen.

1.34 kap

De volledige of nagenoeg volledige afdekking van een gebouw met een dakhelling van ten minste 15° en ten
hoogste 75°.



1.35 kas

Een gebouw, dat geheel of vrijwel geheel bestaat uit glas of ander licht doorlatend materiaal en dat dient voor het
telen van planten, groente en fruit.

1.36 kleinschalig beroep- en bedrijf-aan-huis

Activiteiten die in een woning door een bewoner op bedrijfsmatige wijze worden uitgeoefend, voor zover sprake is
van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit) waarbij de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met een ruimtelijke
uitstraling die daarbij past.

1.37 kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen

Voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en banken, ten behoeve
van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën en natuurobservatie.

1.38 laden en lossen

Onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige
omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is. Uitgezonderd zijn het incidenteel laden en lossen
van goederen met gebruikmaking van personenauto's.

1.39 landschapswaarde

De aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van de aardoppervlakte, die
wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de onderlinge samenhang tussen levende en niet-
levende natuur.

1.40 nadere eis

Een nadere eis zoals bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder d van de Wet ruimtelijke ordening.

1.41 natuurwaarden

De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, bodemkundige en
biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang.

1.42 NEN

Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het moment van
vaststelling van het plan.

1.43 ondergeschikte detailhandel

Detailhandel als activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend opzicht duidelijk ondergeschikt is aan
de volgens het bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie. De detailhandelsactiviteit is van zulke beperkte
bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang dat de functie waaraan zij wordt toegevoegd qua aard, omvang en
verschijningsvorm, overwegend of nagenoeg geheel als hoofdfunctie duidelijk herkenbaar blijft.

1.44 overkapping

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak.

1.45 parkeren

Het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het
onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen.

1.46 peil

a. Voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het aansluitende

afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
1.47 plangrens

De geometrisch bepaalde lijn, die de grens vormt van het plan.



1.48 prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

1.49 seksinrichting

Een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig is,
seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden, waaronder in
ieder geval wordt verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een
seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.50 verkoop streekeigen agrarische producten

Het te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van agrarische producten aan particulieren, bij wijze van neventak
van een agrarisch bedrijf, voor zover deze agrarische producten op het eigen bedrijf/in de regio zijn geteeld en
hooguit op ambachtelijke wijze op het eigen bedrijf/in de regio zijn verwerkt of bewerkt.

1.51 voorerfgebied

Erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.

1.52 volwaardig agrarisch bedrijf

Een agrarisch bedrijf dat naar aard en omvang en gelet op de arbeidsbehoefte als zodanig moet worden
aangemerkt en waarvan de continuïteit voor een periode van ten minste 10 jaar redelijkerwijs is te verwachten.
Het bedrijf dient te voorzien in het hoofdinkomen van het bedrijfshoofd. De arbeidsbehoefte en -omvang dienen ten
minste één arbeidskracht te omvatten die qua tijdsbesteding volledig (voltijds) werkzaam is of zal zijn in het
bedrijf.

1.53 voldoende laad- en losvoorzieningen

Voldoende ruimte voor het laden en lossen van goederen, zoals dit is aangegeven in het geldende parkeerbeleid
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

1.54 voldoende parkeergelegenheid

Parkeergelegenheid voor auto's en fietsen, waarvan het aantal parkeerplaatsen en de omvang daarvan voldoet aan
het geldende parkeerbeleid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

1.55 voorgevel

De naar de weg of naar de openbare ruimte gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met
meer dan één naar de weg gekeerde gevels, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling
van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt.

1.56 voorgevelrooilijn

Dee lijn in het verlengde van de voorgevel.

1.57 vrijstaande woning

Een woning zonder gemeenschappelijke wand met een andere woning of functie.

1.58 wonen

Het gehuisvest zijn in een woning of wooneenheid conform de onderhavige begripsbepaling.

1.59 woning

Een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 afstand



De afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden daar
gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.

2.2 bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen
bouwonderdelen.

2.3 breedte, lengte en diepte van een gebouw

Tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren.

2.4 goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen
constructiedeel. Indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen bevinden waarvan de
gezamenlijke breedte meet bedraagt dan 50% van de gevelbreedte van de betreffende gevel, wordt de
goothoogte, druiplijnhoogte of boeiboordhoogte van de dakkapel als goothoogte aangemerkt.

2.5 inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken, dakkapellen en dakopbouwen.

2.6 inhoud van een overkapping, carport of daarmee gelijk te stellen gebouw of
bouwwerk

Vanaf peil tot aan de buitenzijde van het dak en tussen de buitenwerkse maten van de draagconstructie.

2.7 ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.8 oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.9 vloeroppervlakte

De gebruiksoppervlakte volgens NEN 2580 (Nederlandse Norm voor ruimtelijke data).

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het beweiden door dieren, al dan niet in het kader van de agrarische bedrijfsvoering;
b. agrarisch landschapsbeheer;
c. sierteeltverwante, -ondersteunende en -gelieerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld een sortimentstuin, een

collectietuin, een hobbykwekerij en alle activiteiten welke met de hiervoor genoemde activiteiten naar aard,
omvang en uitstraling vergelijkbaar zijn;

d. het behoud, herstel en de instandhouding van de aanwezige landschapswaarden en de waterhuishouding;
e. bij de bestemming behorende voorzieningen zoals, groen, dammen en bruggen, voet- en fietspaden, water

en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding waaronder ook voorzieningen ten behoeve van het
bergen van water.

3.2 Bouwregels

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de
bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
niet meer mag bedragen dan 1 m.
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3.3 Afwijken van de bouwregels

3.3.1 Schuilgelegenheden

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2 om de bouw van een
schuilgelegenheid voor buiten het bouwvlak vee toe te staan, met inachtneming van het volgende:

a. de schuilgelegenheid dient ten dienste te staan van een grondgebonden agrarisch bedrijf;
b. de schuilgelegenheid dient noodzakelijk te zijn voor de agrarische bedrijfsvoering, hetgeen moet blijken uit

een advies van een agrarisch deskundige;
c. de oppervlakte van de schuilgelegenheid bedraagt maximaal 50 m²;
d. de bouwhoogte van de schuilgelegenheid bedraagt maximaal 4 meter;
e. de schuilgelegenheid dient te worden afgedekt met een kap.

3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden

3.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Agrarisch' zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen gebouw zijnde, aan te leggen of de
volgende werkzaamheden uit te voeren:

a. dempen, graven, afdammen, vergroten of herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater;
b. het aanleggen van verhardingen.

3.4.2 Uitzondering op het aanlegverbod

Het verbod van lid 3.4.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:

a. normaal onderhoud, beheer of gebruik overeenkomstig de bestemming betreffen;
b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
c. de aanleg van ontsluitingspaden betreffen naar gebouwen binnen het bouwvlak, voor zover deze paden niet

breder zijn dan 3 m;
d. binnen de op de plankaart aangegeven bouwvlakken worden aangelegd of uitgevoerd.

3.4.3 Voorwaarden van een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 3.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien:

a. het belang dat met de ingreep is gediend, aangetoond wordt;
b. daardoor de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden

aangetast; dan wel de aantasting voldoende wordt gecompenseerd;
c. het waterhuishoudkundig belang (kwantitatief en kwalitatief), met het oog op de waterhuishoudkundige

doelstellingen gewaarborgd wordt.

Artikel 4 Agrarisch - Sierteelt

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Sierteelt' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. sierteeltbedrijven zoals bedoeld in artikel 1, lid 1.8 sub a;
b. bedrijfswoningen;
c. de bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals (ontsluitings)wegen, nutsvoorzieningen,

groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging
en sierwater;

d. de volgende niet-agrarische nevenfuncties:
1. verkoop-aan-huis van (streek)eigen producten;
2. natuur- en milieueducatie, bezoekboerderijen, rondleidingen, promotie;
3. agrarisch aanverwante activiteiten;
4. kleinschalige recreatieve activiteiten;
5. hoveniersactiviteiten;

met dien verstande dat het oppervlak aan gronden of gebouwen in gebruik voor de bovengenoemde nevenfuncties
per nevenfunctie maximaal 100 m² mag bedragen;

alsmede voor:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_3.2_Bouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_3_Agrarisch
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_3.4.1_Aanlegverbodzonderomgevingsvergunning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_3.4.1_Aanlegverbodzonderomgevingsvergunning
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_4_Agrarisch-Sierteelt
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_1.8_agrarischbedrijf


e. behoud en bescherming van de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden in de vorm van het
cultuurhistorisch waardevolle bebouwingslint en het verkavelingspatroon van sloten en smalle percelen.

4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd en gelden de volgende regels:

a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn met uitzondering van kassen, watersilo's en
terreinafscheidingen, dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. per bouwvlak mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van één agrarisch bedrijf worden gebouwd;
c. ten aanzien van de bouw van bedrijfswoningen geldt het volgende:

1. het aantal bedrijfswoningen per bouwvlak mag ten hoogste het aantal ter plaatse van de aanduiding
'maximum aantal wooneenheden' bedragen, indien het aantal van '0' is aangeduid, is geen
bedrijfswoning toegestaan;

2. bij herbouw van een woning dient de woning op de plaats van de fundamenten van de bestaande
woning te worden teruggebouwd;

3. ten aanzien van de inhoud van bedrijfswoningen geldt het volgende:
de inhoud van een woning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken te allen tijde 650
m³ mag bedragen, waarbij de inhoud van eventuele vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet
wordt betrokken;
indien de bestaande woning een inhoud heeft van meer dan 650 m³ mag de inhoud van de
inhoud van de woning inclusief aangebouwde en vrijstaande bijbehorende bouwwerken
maximaal 750 m³ bedragen;
indien de bestaande woning en de aangebouwde en bijbehorende bouwwerken een inhoud
hebben van meer dan 750 m³, geldt deze bestaande inhoud deze bestaande inhoud als
maximum voor de woning en de aangebouwde en bijbehorende bouwwerken;

d. de minimale afstand van bouwwerken tot watergangen dient 1 m te bedragen;
e. de minimale afstand van bouwwerken tot de zijdelingse perceelsgrens dient 3 m te bedragen;
f. de minimale afstand van bouwwerken tot andere gebouwen moet 3 m bedragen als de gebouwen niet aan

elkaar gebouwd worden;
g. de minimale afstand van kassen tot woningen van derden moet minimaal 30 m bedragen;
h. bruggen en dammen ter ontsluiting van een bouwperceel mogen geen bredere landhoofden dan 8 m hebben,

het brugdek mag ten hoogste 4 m breed zijn;
i. voor het bouwen geldt voorts het volgende:

 Maximale oppervlakte  Maximale
goothoogte  

Maximale
bouwhoogte  

Bedrijfswoningen en aangebouwde
bijbehorende bouwwerken  

 4,5 m  10 m  

Vrijstaande bijbehorende bouwwerken,
behorende bij de bedrijfswoning  

75 m², met inachtneming van het
bepaalde in lid 4.2, sub c, onder 3  

3 m  5 m  

kassen  3.000 m²   8 m  

Bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen  1.500 m²  4,5 m  10 m  

Erf- en terreinafscheidingen
 - binnen bouwvlak

 - buitenbouwvlak  

  
2 m

 1 m  

watersilo's    4 m  

Overige bouwwerken, niet zijnde
gebouwen en erf- of terreinafscheidingen
 

  
3 m  

4.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

a. het huisvesten van seizoenarbeiders is niet toegestaan;
b. het gebruik van gedeelten van bedrijfswoningen ten behoeve van de uitoefening van kleinschalig beroep en

bedrijf-aan-huis is toegestaan voor zover:
1. het vloeroppervlak niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van de woning, inclusief aan- en

uitbouwen, met een maximum van 60 m²;
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2. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, tevens de bewoner van de woning is;
3. in de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt voorzien overeenkomstig het bepaalde in 13.1;
4. de bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het

verkeer en niet gepaard gaan met horeca en/of detailhandel, uitgezonderd beperkte verkoop die
ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

c. het realiseren van nieuwe paardenbakken is niet toegestaan;
d. lichtmasten en lichtreclame zijn niet toegestaan;
e. het gebruik van (een deel van) de gebouwen als seksinrichting is niet toegestaan;

4.4 Afwijken van de bouwregels

4.4.1 Ten behoeve van verbreding landhoofden en brugdekken

Het bevoegd gezag kan bij afwijking een omgevingsvergunning verlenen van het bepaalde in lid 4.2 sub f, met
inachtneming van het volgende:

a. een doelmatige bedrijfsvoering moet de overschrijding van de maatvoering noodzakelijk maken;
b. de breedte van landhoofden mag ten hoogste 10 m bedragen, de breedte van het brugdek mag ten hoogste

5 m bedragen.
4.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden

4.5.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Agrarisch - Sierteelt' zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen gebouw zijnde, aan te leggen of de
volgende werkzaamheden uit te voeren:

a. dempen, graven, afdammen, vergroten of herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater;
b. het aanleggen van verhardingen.

4.5.2 Uitzondering op het aanlegverbod

Het verbod van lid 4.5.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:

a. normaal onderhoud, beheer of gebruik overeenkomstig de bestemming betreffen;
b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
c. de aanleg van ontsluitingspaden betreffen naar gebouwen binnen het bouwvlak, voor zover deze paden niet

breder zijn dan 3 m;
d. binnen de op de plankaart aangegeven bouwvlakken worden aangelegd of uitgevoerd.

4.5.3 Voorwaarden van een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 4.5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien:

a. het belang dat met de ingreep is gediend, aangetoond wordt;
b. daardoor de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden

aangetast; dan wel de aantasting voldoende wordt gecompenseerd;
c. het waterhuishoudkundig belang (kwantitatief en kwalitatief), met het oog op de waterhuishoudkundige

doelstellingen gewaarborgd wordt.
4.6 Wijzigingsbevoegdheid

4.6.1 Omzetten voormalige bedrijfswoning naar burgerwoning

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen ten behoeve van het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar
een burgerwoning, met inachtneming van het volgende:

a. er vindt schaalvergroting, reconstructie of in enigerlei vorm een positieve uitwerking op de sierteelt plaats,
die mede door de wijziging mogelijk wordt gemaakt, aan deze voorwaarde wordt ook voldaan als in het
verleden schaalvergroting of reconstructie heeft plaatsgevonden;

b. de agrarische functie van de bedrijfswoning is niet langer noodzakelijk, hierbij moet per (te reconstrueren)
bedrijf één agrarische bedrijfswoning blijven bestaan;

c. de ligging van de nieuwe woning staat toekomstige reconstructie, bestaande bedrijvigheid of andere
ruimtelijke opgaven (onder andere waterberging en wegen) niet in de weg;

d. de maximale oppervlakte van het perceel is zo beperkt mogelijk, met in beginsel een maximum van 1.000
m²; de locatie van de woning op het perceel en de breedte van het perceel kan echter een groter oppervlak
noodzakelijk maken;
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e. de vrijstaande bijbehorende bouwwerken gebouwen hebben na bestemmingswijziging geen groter
vloeroppervlak 75 m²;

f. de nieuwe woning dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;
g. er mogen geen onevenredige beperkingen voor omliggende, bestaande agrarische bedrijven optreden (dit

betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);
h. op de nieuwe woning is het bepaalde in Artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Water

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. watergangen, sloten en andere waterpartijen met bijbehorende oevers en groenvoorzieningen;
b. voorzieningen ten behoeve van het bergen van water;
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals duikers, stuwen, dammen en bruggen.

5.2 Bouwregels

Op deze gronden mag uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd en gelden de volgende regels:

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

Artikel 6 Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen;
b. kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis, voor zover:

1. het vloeroppervlak ten behoeve van kantoor- en praktijkruimten en de kleinschalige bedrijfsmatige
activiteiten niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van de woning, inclusief aangebouwde
bijbehorende bouwwerken met een maximum van 80 m²;

2. ten behoeve van de kantoor- en praktijkruimten en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in
voldoende parkeergelegenheid op eigen erf wordt voorzien;

3. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling
van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd beperkte verkoop die
ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

4. de activiteit geen onevenredige afbreuk doet aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
5. degene die de activiteiten verricht tevens de gebruiker van de eigenlijke woning is;

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals paardenbakken, tennisbanen, terrassen, zwembaden,
nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen, water en toegangswegen, met dien verstande dat alleen
een rijbak ten behoeve van het hobbymatig berijden van paarden is toegestaan.

6.2 Bouwregels

Op deze gronden mag uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd en gelden de volgende regels:

a. er zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan;
b. hoofdgebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
c. per bouwvlak is één woning toegestaan, tenzij met een maatvoeringsaanduiding anders is aangegeven;
d. de nokrichting van hoofdgebouwen tussen de percelen Elzenbroek 1 en 3 dienen evenwijdig aan het

slagenlandschap te worden gesitueerd;
e. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend in het achtererfgebied worden gebouwd;
f. ten aanzien van de bouw van woningen geldt het volgende:

1. voor vrijstaande woningen tussen Elzenbroek 1 en 3 geldt dat de afstand tot de zijdelingse
perceelsgrens minimaal 6 meter dient te bedragen;

2. bij herbouw van een woning dient de woning op de plaats van de fundamenten van de bestaande
woning te worden teruggebouwd;

3. ten aanzien van de inhoud van woningen en bijbehorende bouwwerken geldt het volgende:
de inhoud van een woning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag te allen tijde
650 m³ bedragen, waarbij de inhoud van eventuele vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet
wordt betrokken;
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indien de bestaande woning een inhoud heeft van meer dan 650 m³ mag de inhoud van de
woning inclusief bijbehorende bouwwerken vergroot worden tot maximaal 750 m³;
indien de bestaande woning inclusief aangebouwde en bijbehorende bouwwerken een inhoud
hebben van meer dan 750 m³, geldt deze bestaande inhoud als maximum voor de inhoud van
de woning inclusief aangebouwde bouwwerken;

g. ten behoeve van zwembaden, tennisbanen en paardenbakken de volgende regels gelden:
1. zwembaden, tennisbanen en paardenbakken zijn uitsluitend toegestaan in het achtererfgebied;
2. per bouwperceel is ten hoogste één zwembad, één tennisbaan of één paardenbak toegestaan;
3. de afmeting van het zwembad, de tennisbaan of de paardenbak bedraagt maximaal 400 m²;
4. het zwembad, de tennisbaan of de paardenbak dient achter de woning gerealiseerd te worden;
5. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast, waarbij in ieder geval een afstand

van minimaal 25 m wordt aangehouden ten opzichte van (bedrijfs)woningen van derden;
6. lichtmasten zijn niet toegestaan;

h. binnen een afstand van 5 m tot de rand van de openbare weg en binnen een afstand van 3 m tot de
zijdelingse erfgrens mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van reeds bestaande
gebouwen;

i. voorts geldt het volgende:

 maximum
oppervlakte
 

Maximum
goothoogte
 

Maximum
bouwhoogte
 

woningen (inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken), tenzij op de
verbeelding met een maatvoeringsaanduiding anders is aangeduid  

 4,5 m  10 m  

vrijstaande bijbehorende bouwwerken met inachtneming van het bepaalde
in artikel 6.2 sub c, onder 3  

75 m²  3 m  5 m  

erf- en terrein- afscheidingen:
 - achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw

 - vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw  

  
2 m

 1 m  

overige bouwwerken, niet zijnde gebouwen en erf- of terreinafscheidingen
 

  
3 m  

6.3 Specifieke gebruiksregels

6.3.1 Voorwaardelijke verplichting compensatiewoningen

a. Het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden ten behoeve van een nieuwe woning tussen
Elzenbroek 1 en 3, is uitsluitend toegestaan, nadat per nieuw te bouwen woning tussen Elzenbroek 1 en 3 is
voldaan aan de eis dat:

1. minimaal 1.000 m² aan voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen is gesloopt en/of
2. minimaal 5.000 m² aan kassen is gesloopt en/ of
3. minimaal 2,25 ha sierteeltgronden zijn gesaneerd en/of
4. een bedrag van € 150.000,- beschikbaar is gesteld voor het uitbreiden en optimaliseren van de

bestaande calamiteitenberging in de Gouwepolder;
met dien verstande dat sloop en/of sanering plaatsvindt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

b. het aantal woningen niet meer dan vier mag bedragen.
6.4 Afwijken van de gebruiksregels

6.4.1 Herbouw van woningen buiten bestaande fundamenten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.2 sub d, onder 3 ten
behoeve van de herbouw van woningen op een andere plaats dan de plaats van de fundamenten van de bestaande
woning met inachtneming van het volgende:

a. de herbouw vindt plaats binnen hetzelfde bouwvlak;
b. de nieuwe situering dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen milieutechnische beperkingen

voor omliggende, bestaande (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering
als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);

c. ter plaatse van de nieuwe woning dient sprake te zijn van een aanvaardbaar woon en leefklimaat;
d. de herbouw is stedenbouwkundig aanvaardbaar;
e. door de herbouw wordt het landelijke karakter van het gebied niet onevenredig aangetast.

6.4.2 Bed & Breakfast
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Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.1 voor het gebruik tot
het toestaan van een bed & breakfast, met inachtneming van het volgende:

a. de bed & breakfast is uitsluitend toegestaan in de woning en aangebouwde bijbehorende bouwwerken, de
bed & breakfast is niet toestaan in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk;

b. het gebruik ten behoeve van de bed & breakfast moet gekoppeld en ondergeschikt zijn aan de woonfunctie
ter plaatse;

c. het vloeroppervlak van de bed & breakfast en van eventuele kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis
als bedoeld in artikel 6.1 mag in totaal niet groter zijn dan 25% van het vloeroppervlak van de woning,
inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken met een maximum van 80 m²;

d. er mag tegelijkertijd aan niet meer dan vier personen in maximaal 4 kamers bed & breakfast worden
geboden;

e. de bed & breakfastvoorziening mag door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering niet kunnen
functioneren als een zelfstandige woning; dit betekent in ieder geval dat een aparte kookgelegenheid bij de
voorziening niet is toegestaan;

f. de parkeerbehoefte van de vervolgfunctie dient op eigen terrein te worden opgevangen;
g. als gevolg van de bed & breakfast mogen geen onevenredige nadelige gevolgen ontstaan voor het woon- en

leefklimaat van omwonenden en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven.
6.4.3 Sanering bestaande vrijstaande bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.2 ten behoeve van de
sanering van bestaande vrijstaande bijbehorende bouwwerken met inachtneming van het volgende:

a. maximaal 50% van de totale oppervlakte van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken, mag worden
teruggebouwd, en/of behouden blijven, met dien verstande dat na sanering niet meer dan 250 m² aan
vrijstaande bijbehorende bouwwerken op het bouwperceel aanwezig zijn;

b. door de herbouw wordt het landelijke karakter van het gebied niet onevenredig aangetast.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel

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

Artikel 8 Algemene bouwregels

8.1 Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingen, aanduidingsgrenzen en
regels worden overschreden door:

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

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m bedraagt.
8.2 Plaatsen en vergroten bruggen

In afwijking van het bepaalde in Hoofdstuk 2 is verboden om nieuwe bruggen te plaatsen of bestaande bruggen
te vergroten.

Artikel 9 Algemene gebruiksregels

9.1 Verbod

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig
met de aan de grond gegeven bestemming en de overige regels. Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1,
lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in elk geval verstaan:

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een
zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken
machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de
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bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van prostitutie.

9.2 Bewoning vrijstaande bijbehorende bouwwerken

Het is niet toegestaan om vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij (bedrijfs)woningen te gebruiken voor
bewoning.

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels

10.1 Straalpad

Op de gronden met de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad', mag de bouwhoogte van bouwwerken in geen
enkel opzicht meer bedragen dan de hoogte zoals middels de maatvoeringsaanduiding 'maximale bouwhoogte' is
aangegeven.

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

11.1 Maten en bouwgrenzen

Het bevoegd gezag kan – tenzij op grond van Hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is – bij een
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor:

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover:

1. zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein;
2. de overschrijdingen niet meer dan 3 meter bedragen en het bouwvlak met ten hoogste 10% worden

vergroot.
c. de omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien:

1. de afwijking van maten en/of de overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen,
noodzakelijk is omwille van bouwtechnische of bedrijfstechnische redenen en;

2. met de afwijking geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

11.2 Bouwen op kortere afstand van erfgrens

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in Hoofdstuk 2 voor het toestaan
van bebouwing op een kortere afstand van de zijdelingse perceelsgrenzen, met inachtneming van het volgende:

a. de ter plaatse voorkomende landschappelijke waarden worden als gevolg van de afwijking landschappelijke
inpassing niet onevenredig aangetast;

b. het bevoegd gezag kan voorwaarden verbinden aan de afwijking van het bestemmingsplan ten aanzien van
het treffen van maatregelen ten behoeve van de landschappelijke inpassing van bebouwing.

11.3 Plaatsen of vergroten van bruggen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in Hoofdstuk 2, teneinde het
plaatsen van nieuwe bruggen of het vergroten van bestaande bruggen mogelijk te maken, met inachtneming van
het volgende:

a. nieuwe bruggen zijn slechts toelaatbaar indien dit strikt noodzakelijk is voor de ontsluiting van een woning,
waarbij als norm geldt ten hoogste 1 brug per woning;

b. bij een woning mag de maximale breedte van een brug ten hoogste 3 m bedragen en het landhoofd ten
hoogste 6 m;

c. de afstand tussen naastgelegen bruggen dient ten minste 15 m te bedragen, tenzij de situering van
afzonderlijke percelen een kortere afstand vereisen;

d. de omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien de werkzaamheden de cultuurhistorische,
landschappelijk- en natuurwaarden in de directe omgeving niet onevenredig aantasten en geen nadelige
gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid.

Artikel 12 Algemene wijzigingsregels

12.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening wijzigingen
aan te brengen in plaats, richting en of afmetingen van bestemmingsgrenzen:

http://r_nl.imro.1901.buitengebiedwest-bp40.html/
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80/r_NL.IMRO.1901.Elzenbroektssn1en3-BP80.html#_2_Bestemmingsregels
http://r_nl.imro.1901.buitengebiedwest-bp40.html/


a. ten behoeve van de praktische uitvoering van het plan, mits:
1. de afwijkingen ten hoogste 3 meter bedraagt;
2. als gevolg van de afwijkingen de omvang van het bestemmingsvlak met ten hoogte 10% wordt

vergroot en;
3. geen belangen van derden worden geschaad;

b. ter correctie van afwijkingen of onnauwkeurigheden in het plan.

Artikel 13 Overige regels

13.1 Voorwaardelijke verplichting parkeren

Het planologisch toegelaten gebruik van gronden, zoals na oprichting van een gebouw en bij verandering van
functie of uitbreiding van bestaand gebruik, is slechts toegestaan als voorzien wordt in voldoende
parkeergelegenheid en laad- en losvoorzieningen en in stand wordt gehouden. Bij een aanvraag
omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag pas een omgevingsvergunning verlenen voor de activiteiten bouwen
en/of het gebruiken van gronden en/of de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening als er sprake
is van voldoende parkeergelegenheid en voldoende laad- en losvoorzieningen. Er is sprake van voldoende
parkeergelegenheid en laad- en losvoorzieningen, indien:

a. voldaan wordt aan de door het bevoegd gezag vastgestelde beleidsregels met betrekking tot het parkeren en
laden en lossen, zoals die gelden op het tijdstip van indiening van de aanvraag omgevingsvergunning;

b. voldaan wordt aan de verdere eisen die zijn neergelegd in de door het bevoegd gezag vastgestelde
beleidsregels met betrekking tot het parkeren en laden en lossen, zoals die gelden op het tijdstip van
indiening van de aanvraag omgevingsvergunning.

13.2 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het bepaalde in 13.1, indien dit noodzakelijk is om
een goede verkeersstructuur en/of bereikbaarheid voor een bouwwerk, perceel, straat (of deel daarvan) dan wel
een andere ruimtelijke functionele structuur te waarborgen.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 14 Overgangsrecht

14.1 Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de

aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het
bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 14.1 sub a een omgevingsvergunning verlenen voor
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 14.1 sub a met maximaal 10%.

c. Lid 14.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

14.2 Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 14.2 sub a, te veranderen of
te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking
naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in lid 14.2 sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten
hervatten.

d. Lid 14.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 15 Slotregel
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Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Elzenbroek tussen 1 - 3 en 6, Reeuwijk.
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Vergunningvrij bouwen
Wanneer wel en wanneer geen omgevingsvergunning nodig 
voor een bijbehorend bouwwerk?
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Bijbehorende bouwwerken: aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen

Een grotere woonkamer of keuken. Een bijkeuken, serre, 
schuur, garage, plantenkas of carport. Of een mantelzorg-
woning voor iemand die zorg nodig heeft. Er zijn vele moge-
lijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. 
Onder bepaalde voorwaarden is daarvoor geen vergunning 
nodig. Deze uitgave geeft u meer informatie over de regels 
voor het vergunningvrij bouwen van dergelijke ‘bijbehorende 
bouwwerken’. Achterin vindt u een begrippenlijst.

Wat is een bijbehorend bouwwerk?

Het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ is een verzamelterm voor een uitbreiding van een hoofdgebouw, 
zoals een aan- of uitbouw waarvan het gebruik ten dienste staat van het hoofdgebouw. Ook een bijgebouw, 
overkapping of ander bouwwerk met een dak waarvan het gebruik ten dienste staat van het hoofdgebouw 
is een bijbehorend bouwwerk. Een bijbehorend bouwwerk kan alleen worden gebouwd op het erf dat hoort 
bij het hoofdgebouw. Het erf is de grond bij het hoofdgebouw die volgens het bestemmingsplan mag zijn 
ingericht voor het gebruik van het hoofdgebouw.

Wanneer vergunningvrij bouwen?

Of een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij bij een hoofdgebouw is toegestaan, hangt af van verschillen-
de dingen. Eerst moet duidelijk zijn op welk gedeelte van het erf vergunningvrij mag worden gebouwd. 
Met de omvang van dat erfgedeelte is te berekenen hoeveel daarop mag worden gebouwd. Daarbij is de 
omvang van het oorspronkelijke hoofdgebouw van belang, maar ook de omvang van de bebouwing die er 
later is bijgekomen. Ook de hoogte en het gebruik van het bijbehorend bouwwerk is gebonden aan regels. 
U kunt in stappen bepalen waar en hoeveel bebouwing is toegestaan. Het is handig daarbij een plattegrond 
van het perceel met daarop de bebouwing en een rekenmachine te gebruiken. Op pdokviewer kunt u  
zoeken op adres en daarvan de kadastrale begrenzingen van percelen bekijken.

We leggen de stappen hieronder uit.

Stap 1: Bepaal het achtererfgebied
Stap 2: Bepaal de omvang van het bebouwingsgebied
Stap 3: Bereken de maximaal toelaatbare oppervlakte
Stap 4: Bereken hoeveel er nog mag worden bijgebouwd
Stap 5: Ga na hoe hoog u mag bouwen
Stap 6: Check het gebruik van het bijbehorend bouwwerk
Stap 7: Houdt rekening met uitzonderingen en aandachtspunten
Stap 8: Bij twijfel, vraag het uw gemeente of doe de online vergunningcheck
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<< Terug naar inhoud

Stap 1:  Bepaal het achtererfgebied

U mag alleen op het achtererf vergunningvrij bijbehorende bouwwerken bouwen. Voor bijbehorende 
bouwwerken op het voorerf is altijd een vergunning nodig. Op een hoek geldt dat ook voor het zijerf.

U moet eerst weten wat precies uw achtererfgebied is. Uw achtererfgebied is het erf achter de lijn die 
het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aan-
grenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf 
achter het hoofdgebouw te komen.

Voor een middenwoning is dit eenvoudig. De grond gelegen achter de woning is het achtererfgebied. 
Voor twee onder één kap woningen, vrijstaande woningen en woningen in een hoeksituaties moet voor 
het aan de zijkant van een woning gelegen erf, goed aan de hand van de definitie de ligging van het achter
erfgebied worden bepaald. Dit wordt hierna aan de hand van tekeningen verduidelijkt. Verduidelijkende 
animaties vindt u ook hier.

Weet dat…
• het hoofdgebouw het belangrijkste gebouw op een perceel is waarvoor de bestemming uit het bestem-

mingsplan geldt. Bij een woonbestemming is dat de woning met alle ruimten die daarbij horen, zoals 
de woonkamer, slaapkamers, keuken, inpandige bergruimte en bijkeuken. Een tegen een woning aange-
bouwde garage of berging, ook al is deze toegankelijk vanuit de woning, maakt geen onderdeel uit van 
het hoofdgebouw. Alleen als een garage of berging geheel is geïntegreerd in het hoofdgebouw en niet 
bouwkundig daarvan is te onderscheiden, wordt deze (net als een inpandige bergruimte) wel gerekend 
tot het hoofdgebouw.

• de voorkant bepaald wordt door de voorgevel van de hoofdmassa van het hoofdgebouw. Ondergeschikte 
aan- of uitbouwen aan de voor- of zijgevel, zoals een erker of een serre, bepalen niet de voorgevel. 
Deze blijven dus buiten beschouwing bij het bepalen van de voorkant van een hoofdgebouw. Ook een 
kelder is niet van belang voor het bepalen van de voorkant.

• de voorzijde van een gebouw meestal de naar de weg gelegen zijde is, waar vaak ook de voordeur of de 
hoofdtoegang tot het perceel is. Bij twijfel kan ook de straatkant van het adres van het hoofdgebouw een 
aanknopingspunt zijn bij het bepalen van de voorzijde.

• het erf dat tussen het verlengde van de zijgevels achter het hoofdgebouw ligt, altijd achtererfgebied is.
• de actuele omvang van het hoofdgebouw bepalend is voor het achtererfgebied. Ga dus uit van de actuele 

situatie zoals die is op het moment waarop u gaat bouwen.
• soms een deel van een omvangrijk perceel in het bestemmingsplan een andere bestemming kan hebben 

dan het hoofdgebouw, waardoor het verboden is deze gronden te gebruiken en in te richten ten dienste 
van het hoofdgebouw. Bijvoorbeeld als een deel van het perceel een natuur-, bos- of agrarische bestem-
ming heeft. Dat gedeelte van het perceel geldt dan niet als ‘erf ’, waardoor er niet vergunningvrij kan 
worden gebouwd.

Vergunningvrij bouwen | 5
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1 meter

Achtererfgebied

Erfgrens

Achtererfgebied

1 meter

Voorbeeld 1: 
Woont u in een tussen
woning, dan is uw 
achtertuin eenvoudig het 
achtererfgebied.

Woont u in een hoekhuis 
en grenst uw tuin niet aan 
openbaar toegankelijk 
gebied, dan is de gehele 
tuin (gerekend vanaf  
1 meter achter de voor
gevel) achtererfgebied.

Voorbeeld 2:
Woont u in een hoekhuis 
en grenst uw tuin aan 
openbaar toegankelijk 
gebied, dan loopt het 
achtererfgebied vanuit 
de zijgevel van het huis 
evenwijdig daaraan.
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Achtererfgebied

1 meter

Sloot

Achtererfgebied

1 meter

1D

Voorbeeld 3:
Woont u in een hoekhuis 
en grenst uw tuin aan 
openbaar toegankelijk 
gebied, dan loopt het 
achtererfgebied vanuit 
de zijgevel van het huis 
evenwijdig daaraan. Let er 
daarbij ook op dat de lijn 
het hoofdgebouw niet 
opnieuw mag doorkruisen 
of in het erf achter het 
hoofdgebouw mag komen. 
Het kan betekenen dat in 
hoeksituaties de lijn niet 
evenwijdig met het 
openbaar gebied loopt, 
maar langs de zijgevel van 
het hoofdgebouw en in 
het verlengde daarvan naar 
achteren loopt.

Voorbeeld 4:
Een sloot is geen openbaar 
toegankelijk gebied.  
Woont u in een hoekhuis 
en grenst uw tuin aan een 
sloot, dan loopt het 
achtererfgebied tot aan 
de sloot.
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Achtererfgebied

1 meter

1E

Stap 2:  Bepaal de omvang van het bebouwingsgebied

Een achtererf mag niet helemaal worden volgebouwd. Daarom is bijbouwen alleen voor een percentage 
van het achtererfgebied toegestaan. Als dit bebouwingspercentage bij elke vergroting van het hoofdgebouw 
opnieuw zou worden toegepast, kan een achtererfgebied alsnog worden volgebouwd. Daarom geldt een 
zogenoemde ‘nulsituatie’. Deze wordt bepaald door het oorspronkelijke hoofdgebouw, zoals dat indertijd 
volgens de verleende vergunning is gebouwd. Hierdoor telt niet alleen het achtererfgebied, maar ook de 
vierkante meters van de uitbreidingen die later aan het hoofdgebouw zijn toegevoegd, mee bij het  
berekenen van de toelaatbare bebouwingsoppervlakte. Het achtererfgebied en de grond onder de aan het 
hoofdgebouw toegevoegde aan- en uitbouwen is het ‘bebouwingsgebied’.

Voorbeeld 5:
Woont u in een hoekhuis, 
let dan op dat de lijn van 
het achtererfgebied 
evenwijdig loopt met het 
openbaar gebied dat ligt 
aan de zijkant van het 
hoofdgebouw. Let er 
daarbij ook op dat de lijn 
het hoofdgebouw niet 
opnieuw mag doorkruisen 
of in het erf achter het 
hoofdgebouw mag komen. 
Het kan betekenen dat in 
hoeksituaties de lijn niet 
evenwijdig met het 
openbaar gebied loopt, 
maar langs de zijgevel van 
het hoofdgebouw en in 
het verlengde daarvan naar 
achteren loopt.
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Stap 3:   Bereken de maximaal toelaatbare oppervlakte  
voor bijbehorende bouwwerken

Een bepaald percentage van het bebouwingsgebied mag worden bebouwd met bijbehorende bouwwerken. 
U kunt het aantal vierkante meters dat u mag gebruiken voor bijbehorende bouwwerken met behulp van 
onderstaande tabel berekenen.

Is het bebouwingsgebied: Dan mag u bebouwen: Plus:

kleiner of gelijk aan 100 m2 de helft van dat bebouwingsgebied 

groter dan 100 m2 en kleiner  
of gelijk aan 300 m2

50 m2 20% van het deel van het bebouwings
gebied dat groter is dan 100 m2

groter dan 300 m2 90 m2 10% van het deel van het bebouwings
gebied dat groter is dan 300 m2, tot een 
maximum van 150 m2.

Rekenvoorbeeld 1

40 m2

Bebouwingsgebied:

80 m2

Maximaal toelaatbare oppervlakte 
voor bijbehorende bouwwerken:

Rekenvoorbeeld

Stel, een bebouwingsgebied hee� een 
omvang van 80 m2. Dan mag volgens de 
tabel 50% daarvan worden bebouwd met 
bijbehorende bouwwerken. Dat is dus 40 m2.

80 m2 : 2 = 40 m2.

Rekenvoorbeeld

Stel, een bebouwingsgebied heeft een 
omvang van 80 m2. Dan mag volgens de 
tabel 50% daarvan worden bebouwd met 
bijbehorende bouwwerken. Dat is dus 40 m2.

80 m2 : 2 = 40 m2
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Rekenvoorbeeld 2

74 m2

Bebouwingsgebied:

220 m2

Maximaal toelaatbare oppervlakte 
voor bijbehorende bouwwerken:

Rekenvoorbeeld

Stel, een bebouwingsgebied hee� een 
omvang van 220 m2. Dan mag volgens de 
tabel 50m2 plus 20% van het deel van het 
bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2 
worden bebouwd met bijbehorende bouw-
werken. Dat is dan 74m2.

50 m2 + (20% van 120 m2=) 24 m2 = 74 m2.

Rekenvoorbeeld

Stel, een bebouwingsgebied heeft een 
omvang van 220 m2. Dan mag volgens de 
tabel 50 m2 plus 20% van het deel van het 
bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2 
worden bebouwd met bijbehorende bouw
werken. Dat is dan 74 m2.

50 m2 + (20% van 120 m2=) 24 m2 = 74 m2
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Rekenvoorbeeld 3

96 m2

Bebouwingsgebied:

360 m2

Maximaal toelaatbare oppervlakte 
voor bijbehorende bouwwerken:

Rekenvoorbeeld

Stel, een bebouwingsgebied hee� een 
omvang van 360 m2. Dan mag volgens de 
tabel 90m2 plus 10% van het deel van het 
bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2 
worden bebouwd met bijbehorende bouw-
werken. Dat is dan 96 m2.

90 m2 + (10% van 360 m2=) 36 m2 = 96 m2. 

Rekenvoorbeeld

Stel, een bebouwingsgebied heeft een 
omvang van 360 m2. Dan mag volgens de 
tabel 90 m2 plus 10% van het deel van het 
bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2 
worden bebouwd met bijbehorende 
bouwwerken. Dat is dan 96 m2.

90 m2 + (10% van 60 m2=) 6 m2 = 96 m2
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Stap 4:  Bereken hoeveel er nog mag worden bijgebouwd

Zolang de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij het oorspronkelijke hoofdgebouw de berekende 
limiet niet overschrijdt, kan er nog worden bijgebouwd. U kunt dit berekenen door de oppervlakte van 
reeds bij het oorspronkelijk hoofdgebouw aanwezige bijbehorende bouwwerken af te trekken van de maxi-
mum toelaatbare oppervlakte zoals in stap 3 berekend. Op de oppervlakte die overblijft kan nog worden 
bijgebouwd. De bebouwingsruimte is naar eigen inzicht in te delen.

Bebouwingsgebied Bebouwingsruimte 
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Stap 5:  Ga na hoe hoog u mag bouwen

Er is een onderscheid in de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen een 
afstand van 4 meter vanaf het oorspronkelijk hoofdgebouw en daarbuiten.

a. Binnen een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw 
Binnen een afstand van 4 meter mag er niet hoger worden gebouwd dan 30 cm boven de hoogte van de 
vloer van de eerste bouwlaag). Heeft het hoofdgebouw maar één bouwlaag (bijvoorbeeld bij een bunga-
low), dan mag binnen de afstand van 4 meter het bijbehorende bouwwerk niet hoger zijn dan het hoofd-
gebouw. Verder geldt altijd de eis dat er zonder vergunning nooit hoger gebouwd mag worden dan 
5 meter. De afstand van 4 meter wordt loodrecht uit het hoofdgebouw gemeten.

b. Op een afstand van meer dan 4 meter van het hoofdgebouw 
Bijbehorende bouwwerken verder dan 4 meter van het oorspronkelijk hoofdgebouw mogen altijd 
3 meter hoog zijn. Indien u hoger gaat bouwen dan 3 meter, gelden specifieke eisen voor de dakvorm en 
de bouwhoogte ten opzichte van naburige percelen om te voorkomen dat daar te veel zonlicht wordt 
weggenomen. Hierbij geldt dat het dak tenminste twee schuine dakvlakken moet krijgen. De dakvoet 
(het laagste punt van het schuine dak) mag niet hoger zijn dan 3 meter. De hellingshoek van de dak-
vlakken mag niet meer zijn dan 55°. De hoogte van de daknok mag in ieder geval maximaal 5 meter hoog 
zijn, en wordt verder in hoogte begrensd volgens de formule: (afstand daknok tot de perceelsgrens  
[m] x 0,47) + 3= maximale daknokhoogte [m].

3,80 meter
Max. 

4 meter

Aansluitend op de 1e bouwlaag

6A
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Rekenvoorbeeld:
Stel, de afstand tussen de daknok en de perceelgrens is 3 meter. Dan wordt de formule  
(3 m x 0,47)+3= 4,41 m. U mag dus, mits u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, max. 4,41 m. hoog 
bouwen.

minimaal
4 meter

Maximaal
5 meter

Max. 55º

4 meter 3 meter

4,41 meter

Perceelgrens

Max. 55º
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Stap 6:  Check het gebruik van het bijbehorend bouwwerk

Binnen een afstand van 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw moet het gebruik van een bijbeho-
rend bouwwerk gelijk of ondergeschikt zijn aan dat van het hoofdgebouw. Bij een woning mag dus binnen 
4 meter een keuken, bijkeuken, berging, garage, serre of uitbouw van de woonkamer worden gebouwd.

Bij een bijbehorend bouwwerk verder dan 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw moet er sprake 
zijn van een ondergeschikt gebruik. Dat betekent bij een woning dat er bijvoorbeeld alleen sprake mag zijn 
van een berging, garage of plantenkas. Voor een ruimte die zowel binnen als buiten een afstand van 4 meter 
van het oorspronkelijke hoofdgebouw is gelegen, geldt dat deze in zijn geheel ondergeschikt moet worden 
gebruikt.

Toegestaan gebruik

Serre

Uitbouw
woonkamer

(Bij)keuken

6B

Toegestaan gebruik

Berging

Plantenkas

Garage
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Mantelzorg

Huisvesting bestemd voor mantelzorg kan onder voorwaarden ook vergunningvrij zijn. In een woning of 
in een bouwwerk bij een woning is mantelzorg onder voorwaarden toegestaan. De gemeente kan vragen 
om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere instantie om de medische behoefte aan 
mantelzorg te laten onderbouwen.
Om mantelzorg mogelijk te maken mag een bestaand bouwwerk bij een woning aangepast worden door 
woonvoorzieningen zoals een keuken, badkamer en sanitaire voorzieningen aan te brengen. Na beëindiging 
van de mantelzorgbehoefte moeten deze voorzieningen weer worden verwijderd.
Er mag ook een mantelzorgvoorziening in het achtererfgebied worden gebouwd volgens de voorwaarden 
voor bijbehorende bouwwerken. Alleen de eis dat het gebruik van een bijbehorend bouwwerk (buiten een 
afstand van 4 meter van het oorspronkelijk hoofdgebouw) functioneel ondergeschikt moet zijn aan de 
woning, vervalt als sprake is van huisvesting in verband met mantelzorg. Buiten de bebouwde kom mag ook 
worden afgeweken van de eis voor de maximaal toelaatbare oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij 
het oorspronkelijke hoofdgebouw. Voorwaarde is dan wel dat het gaat om een geheel of in delen verplaats-
bare mantelzorgvoorziening die niet groter is dan 100 m2. Na de beëindiging van de mantelzorgbehoefte 
moet de verplaatsbare mantelzorgvoorziening weer worden verwijderd.

Stap 7:  Houdt rekening met uitzonderingen en aandachtspunten

Vergunningvrij, maar niet regelvrij

Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsver-
gunning bouwen. De regels uit het bestemmingsplan zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit, 
waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen, en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek 
gelden wèl. Bouwen en verbouwen vragen om bouwkundige deskundigheid. Als u gaat (ver)bouwen moet 
u er zelf voor (laten) zorgen dat u aan deze regels voldoet. Een verkeerd uitgevoerde verbouwing kan grote 
schade veroorzaken, zowel bij u zelf als bij aangrenzende gebouwen. Voor schade bij derden bent u 
aansprakelijk.

Weet dat…
• vergunningvrij bouwen niet is toegestaan op, aan of bij een bouwwerk dat illegaal is gebouwd of dat 

illegaal wordt gebruikt;
• een bijbehorend bouwwerk alleen op de grond mag worden gebouwd. Dat betekent dat er vergunningvrij 

geen kelders of souterrains mogen worden gebouwd. Ook mag niet vergunningvrij bovenop bijbehoren-
de bouwwerken worden gebouwd, zoals een balkon of dakterras. Kruipruimten zijn wel toegestaan.

• een bijbehorend bouwwerk op een afstand moet staan van meer dan 1 meter van openbaar gebied. Let dus 
op als uw achtererfgebied grenst aan de weg, een parkeerplaats of bijvoorbeeld een park. Overigens geldt 
deze eis niet als de gemeente heeft bepaald dat er geen redelijke eisen van welstand gelden voor het 
bijbehorende bouwwerk op de plek waar u dat wilt bouwen. In dat geval mag u dus wel tot aan de erfgrens 
bouwen. 

• een bijbehorend bouwwerk niet vergunningvrij is bij een woonwagen, een tijdelijk hoofdgebouw of een 
recreatiewoning.

• heel soms een achtererfgebied binnen een veiligheidsafstand van een munitieopslag, een risicovol 
bedrijf of een gasoverslagstation ligt. Binnen die veiligheidszone zijn bijbehorende bouwwerken niet 
toegestaan. Dat geldt ook voor zones rond een risicovolle transportroute of een buisleiding. Informeer 
bij de gemeenten als u twijfelt of uw achtererf in een dergelijke zone ligt. U kunt het ook zelf nagaan 
via risicokaart.nl.

Vergunningvrij, tenzij…

Voor de bijbehorende bouwwerken waar deze uitgave over gaat, hoeft voor het bouwen geen vergunning 
te worden gevraagd. Ook als deze bouwwerken in strijd zouden zijn met het bestemmingsplan is er geen 
vergunning nodig om af te wijken van het betemmingsplan. Naast bijbehorende bouwwerken geldt dit 
onder randvoorwaarden ook voor dakkapellen, erf- en terreinafscheidingen en andere veel voorkomende 
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bouwwerken. Een overzicht van deze vergunningvrije bouwwerken en de daarvoor geldende randvoorwaar-
den is gegeven in artikel 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Zie wetten.overheid.nl.

In artikel 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is een aanvullende categorie van vergunningvrije 
bouwwerken gegeven. Deze bouwwerken zijn echter alleen vergunningvrij als ze voldoen aan de regels in 
het bestemmingsplan. Het kan dan gaan om een op de grond gebouwd bijbehorend bouwwerk, niet hoger 
dan 5 m, in het achtererfgebied bij een hoofdgebouw. Als zo’n bijbehorend bouwwerk voldoet aan de rand-
voorwaarden die in artikel 3 staan èn daarnaast ook voldoet aan de regels in het bestemmingsplan over 
onder meer de plaatsing, de bouwhoogte en het gebruik, dan is er geen omgevingsvergunning nodig.

Het bestemmingsplan is voor deze vergunningvrije bouwmogelijkheden dus bepalend. Kijk op  
ruimtelijkeplannen.nl voor de bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan en laat u zo nodig door 
de gemeente hierover informeren. Indien zo’n bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan, is er 
een omgevingsvergunning nodig waarmee een afwijking van het bestemmingsplan wordt toegestaan. 
Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is niet nodig.

Vergunningvrije delen in een vergunningplichtig bouwplan

Het komt voor dat op zichzelf vergunningvrije bouwwerken (bijvoorbeeld een dakkapel of een bijbehorend 
bouwwerk) deel uit maken van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een groter bouwplan (bijvoor-
beeld een nieuw te bouwen woning). Door vergunningvrije bouwdelen, die niet bouwkundig en functio-
neel los zijn te beoordelen, op te nemen in een aanvraag om vergunning worden deze onderdeel van het 
vergunningplichtige geheel. Deze bouwdelen worden dan ook als zodanig beoordeeld en getoetst aan 
het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand en het Bouwbesluit.

De vergunningvrije bouwdelen hóeven overigens niet in de aanvraag te worden opgenomen. De vergunning 
voor een nieuwe woning kan zonder dakkapel en aanbouw aangevraagd en verleend worden. Gelijktijdig 
met de nieuwbouw van de woning kunnen de vergunningvrije dakkapel en aanbouw worden meegebouwd.
Voor deze vergunningvrije bouwdelen hoeven er ook geen gegevens over de toetsing aan het Bouwbesluit, 
redelijke eisen van welstand of het bestemmingsplan te worden overgelegd. Maar, vergunningvrij of niet, 
nieuwbouw moet voldoen aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit. Een gemeente kan de betrokken 
bouwdelen tijdens en na de bouw aan een inspectie onderwerpen.

Andere vergunningplichtige activiteiten

Naast een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u bij het (ver)bouwen te maken krijgen met andere 
toestemmingen. Bijvoorbeeld voor het kappen van een boom of het maken van een inrit. Of u moet een 
melding doen voor het slopen van een bestaand gebouw. In sommige gevallen heeft u geen omgevingsver-
gunning nodig, maar wel een andere vergunning of ontheffing. Zo heeft u bijvoorbeeld toestemming nodig 
van het waterschap, als u op of bij een dijk, rivier, kanaal of waterloop bouwt. Het is daarom verstandig bij 
twijfel altijd contact op te nemen met de gemeente en het waterschap.

Uitzonderingen: monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht

Voor werkzaamheden en bouwen aan of bij een beschermd monument of in een door het Rijk aangewezen 
beschermd stads- of dorpsgezicht geldt als hoofdregel dat er een omgevingsvergunning nodig is. Slechts in 
een beperkt aantal gevallen kan toch vergunningvrij worden gebouwd. Neem hiervoor contact op met uw 
gemeente of doe de vergunningcheck op omgevingsloket.nl.

Welstand

In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van te bouwen gebouwen en andere bouw-
werken moet voldoen. Vergunningvrije bouwwerken hoeven niet te voldoen aan deze welstandseisen. 
Wel kan de gemeente optreden als het uiterlijk van een bouwwerk ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke 
eisen van welstand’. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de specifieke regels daarvoor uit de gemeente
lijke welstandsnota (denk aan zwaar verwaarloosde bouwwerken of het gebruik van heel lelijke bouw-
materialen). Zo kan tegen een schutting in het straatbeeld die is gemaakt van afgedankte sloopmaterialen 
worden opgetreden. Om daarover vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven, moet de gemeente in 
een welstandsnota hierover zo concreet mogelijke welstandseisen aangeven.
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Bouwbesluit: technische bouwkwaliteit

De regels over technische bouwkwaliteit waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staan in 
het Bouwbesluit. Ze staan garant voor uw veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu en 
het gebruikscomfort. Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningvrij bouwt: uw bouwwerk 
moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Daarvoor draagt u zélf de verantwoordelijkheid. U kunt terecht 
bij een bouwadviseur voor meer informatie.

Rekening houden met buren

Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De regels in het buren-
recht kunnen u (wettelijk) houvast geven als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is 
om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw bouwplannen. In veel gevallen wordt u het 
eens – wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Overleg met uw buren

?

8
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Stap 8:   Bij twijfel, vraag het uw gemeente of doe de online 
vergunningcheck

Houdt er rekening mee dat de vraag hoeveel u nog vergunningvrij mag bijbouwen meestal niet eenvoudig 
aan het gemeentelijk loket kan worden afgedaan. Voor het precies berekenen van die vraag brengt een 
gemeente vaak leges in rekening. Wel kunt u bij het loket terecht voor gerichte vragen en informatie die u 
nodig heeft om zelf te kunnen berekenen hoeveel u vergunningvrij mag bouwen. Bijvoorbeeld informatie 
uit het bestemmingsplan om te bepalen of het perceel bij het hoofdgebouw in het geheel of slechts ten dele 
als ‘erf ’ kan worden aangemerkt. Of een gemeente kan behulpzaam zijn met een archiefdossier waaruit is te 
herleiden wat het oorspronkelijke hoofdgebouw is. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, dan is vaak aan 
de kleur van de gevelstenen en het voegwerk nog te bepalen wat het oorspronkelijke hoofdgebouw is.

Uitgangspunt is dat u zelf de nodige gegevens verzamelt en zelf berekent hoeveel er nog gebouwd mag wor-
den. De gemeente kan u daarbij op weg helpen. Of doe de online vergunningcheck op omgevingsloket.nl.

Doe de online check:
www.omgevingsloket.nl

Voldoet u aan de gestelde voorwaarden, dan is uw bouwwerk vergunningvrij en heeft u dus geen omgevings-
vergunning nodig voordat u gaat bouwen. Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden, dan kunt u een 
aanvraag omgevingsvergunning indienen bij de gemeente.
Hetzelfde geldt als u een oordeel van de gemeente wilt over de vergunningplicht van uw bouwplannen. 
Wilt u van tevoren zeker zijn dat een bouwvoornemen vergunningvrij is, dan kunt u daarvoor een aanvraag 
om vergunning indienen.
Als voor het bouwplan waarvoor u vergunning heeft gevraagd geen vergunning nodig is, zal de gemeente 
dat als besluit op die aanvraag bekendmaken. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, bijvoorbeeld uw 
buren, een bezwaarschrift indienen. Zij kunnen dat ook doen tegen een verleende vergunning.
Is dat niet (meer) aan de orde, dan kunt u aan de slag!
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Meer informatie
Deze uitgave is er één uit een serie uitgaven over veelvoorkomende bouwwerken. U vindt ze op de website 
van de Rijksoverheid (rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving).

Voor animaties met uitleg over begrippen als erf, achtererf en bebouwingsgebied, kunt u hier klikken.

| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties20

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving
http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/menu/links-olo/animaties/
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Begrippen
Bijbehorend bouwwerk 

Een verzamelterm voor een uitbreiding van een hoofdgebouw, zoals een aan- of uitbouw die functioneel 
met dat hoofdgebouw verbonden is. Dat betekent dat het gebruik ten dienste moet staan van het gebruik 
van het hoofdgebouw. Ook een bijgebouw, overkapping of ander bouwwerk met een dak wordt aangeduid 
als bijbehorend bouwwerk. Een bijbehorend bouwwerk kan alleen worden gebouwd op het zelfde perceel 
als het hoofdgebouw.

Achtererfgebied

Erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig 
loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te door-
kruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

Bebouwingsgebied

Dit is het achtererfgebied en de grond onder de niet tot het oorspronkelijk hoofdgebouw behorende 
gedeelten van het hoofdgebouw. De grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw behoort niet tot het 
bebouwingsgebied.

Openbaar toegankelijk gebied

Onder openbaar toegankelijk gebied vallen wegen, vaarwater en openbaar groen. Met “wegen” wordt 
bedoeld: voor openbaar verkeer openstaande wegen of paden. Een stoep of parkeerplaats direct naast de 
weg gelegen behoort ook tot de weg. Onder “groen” wordt verstaan: parken, plantsoenen en speelveldjes, 
die voor het publiek algemeen toegankelijk zijn. “Snippergroen/restgroen”, bijvoorbeeld begroeiing aan 
de kopzijde van een hoekwoning, is vaak niet bedoeld om te betreden en kan dus niet worden aangemerkt 
als openbaar toegankelijk gebied. Datzelfde geldt voor weiland, bos of water. Het begrip “vaarwater” geeft 
aan dat een doorsnee sloot geen openbaar toegankelijk gebied is.

Huisvesting in verband met mantelzorg

Huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste 
één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.

Mantelzorg

Intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan 
een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een 
tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, 
en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de 
gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.
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