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T.a.v. de heer H.A.I. Oostveen
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Behandeld door

MevrouwJ.O.M. Geleyns

Datum

1 9 oktober 201 6

Doorkiesnummer

Ons kenmerk

HZ_WABO-l 6-231 06

E-mail

030 - 286 46 57
j.geleyns@utrecht.nl

Onderwerp

Besluit omgevingsvergunning

Bijlage(n)

1 set gewaarmerkte stukken

Leges

€ 302,55

Verzonden

2 0 OKI

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer Oostveen,

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Ariënslaan 5 te Utrecht.
Deze aanvraag hebben wij op 1 8 juli 2016 ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk
HZ_WABO-l 6-231 06. Ons besluit over uw aanvraag voor het bouwen van 21 (recreatie) chalets heeft
betrekking op de volgende activiteit in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):
-

Afwijken van de Bestemming (artikel 2.1 lid! sub c en artikel 2.12 van de Wabo)

Besluit
Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure
waarop dit besluit is gebaseerd.
Bij deze omgevingsvergunning hoort een aanhangsel. Hierin vindt u de overwegingen en besluiten, de
voorschriften en de aandachtspunten van uw vergunning. Verder hebben wij gewaarmerkte stukken als
bijlage toegevoegd. Deze zijn ook onderdeel van uw vergunning.
Procedureel
Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij de voorgeschreven procedure uit de Wabo, de
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) doorlopen.
Verlengen beslistermijn
Op grond van artikel 3.9 lid 1 van de Wabo moet binnen acht weken worden beslist op de aanvraag
omgevingsvergunning. Overeenkomstig artikel 3.9 lid 2 van de Wabo hebben wij op 30 augustus 2016
gebruik gemaakt van onze bevoegdheid om deze beslissingstermijn te verlengen.
Publicatie
Op 22 juli 201 6 is de ontvangst van uw vergunningaanvraag gepubliceerd op de website
www.officielebekendmakingen.nl. Naar aanleiding van de publicatie hebben wij geen reacties ontvangen.
Tevens maken wij op deze site bekend dat wij een besluit over uw aanvraag hebben genomen.

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
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Inwerkingtreding
Na het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken treedt dit besluit in werking. De bezwaar
termijn begint te lopen één dag nadat dit besluit bekend is gemaakt aan de aanvrager. In deze periode kan
tegen dit besluit bezwaar worden gemaakt. Wij moeten dan ons besluit heroverwegen en beslissen op het
bezwaar. Dit kan tot gevolg hebben dat wij ons besluit geheel of gedeeltelijk moeten herroepen. Verder
kan een bezwaarmaker na het maken van bezwaar de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige
voorziening te treffen. Het inwerkingtreden van dit besluit wordt hierdoor automatisch opgeschort
waardoor u moet wachten met het gebruik maken van deze vergunning. Bij het secretariaat van de
bezwaarcommissie kunt u navragen of door ons een bezwaar is ontvangen, telefoonnummer (030) 286
1096.
Bezwaar maken tegen dit besluit
U kunt tegen dit besluit bezwaar (en later beroep) aantekenen. U kunt uw bezwaar digitaal indienen door
gebruik te maken van het daarvoor bestemde digitale formulier dat u kunt vinden op de webpagina
www.utrecht.nl/bezwaar. Let op: u kunt het bezwaarschrift niet per e-mail insturen. Maakt u liever per
brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Het
adres is: Postbus 1 6200, 3500 CE, Utrecht.
Wij wijzen u op het feit dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden
door ons moet zijn ontvangen. Dit voorkomt dat wij moeten besluiten om uw bezwaarschrift niet in
behandeling te nemen.
In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:
- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarmee u overdag te
-

bereiken bent;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de
verzenddatum en het kenmerk van het besluit of stuur een kopie daarvan mee;

-

de reden van uw bezwaar.

Registratie werkzaamheden
Wij wijzen u op de verplichting voor het tijdig melden van de start van de werkzaamheden zoals dit in het
aanhangsel wordt genoemd. Deze melding kan digitaal worden ingediend via een link op de pagina:
www.utrecht.nl/bouwtoezicht
Daarnaast moeten de werkzaamheden gereed worden gemeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met de
inspecteur van Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving, de heer R. Vellekoop, telefoonnummer: 030
- 286 47 34, e-mailadres: R.Vellekoop@utrecht.nl.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
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Betaling leges
U bent voor de verrichte werkzaamheden leges verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is € 302,55.
Hiervoor ontvangt u apart een rekening.
Heeft u vragen?
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij mevrouw J.O.M. Geleyns,
telefoonnummer: 030 - 286 46 57, e-mailadres: j.geleyns@utrecht.nl.
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

N
Hoofd Vergunningen

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
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Aanhangsel
De volgende voorschriften en overwegingen zijn onderdeel van de omgevingsvergunning, verleend op 19
oktober 2016 aan Bouwpro B.V. voor het project het bouwen van 21 (recreatie) chalets op het adres
Ariënslaan 5 te Utrecht.
De onderdelen van deze omgevingsvergunning zijn gebaseerd op het volgende artikel:
-

Artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo juncto artikel 2.1 2 lid 1 sub a onder 1 van de Wabo, het in afwijking

van het bestemmingsplan gebruiken van een pand.
Activiteit RO (afwijken van de bestemming)
Het afwijken van het bestemmingsplan (Artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo)
Overwegingen
Het perceel ligt binnen het gebied waarvoor het bestemmingsplan "De BerekuM" geldt. In dit
bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming "Recreatie" gekregen. Volgens artikel 3.2.1 .a mogen
de recreatiewoningen niet groter zijn dan 60m2. Met artikel 8 a is het mogelijk ontheffing te geven van de
bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten,
afmetingen en percentages.
Wij vinden uw aanvraag aanvaardbaar en wijken daarom af van het bestemmingsplan. Dit is mogelijk
vanwege artikel 2.1 2, lid 1, sub a, onder 1 ° Wabo. Dit is mogelijk vanwege artikel 8

"Algemene

ontheffingsregels" van de voorschriften van het bestemmingsplan. Er wordt geen onevenredige afbreuk
gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeerveiligheid, de
sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
De Voorveldse Polder is een stadspark met een sterk groen, landschappelijk en recreatief karakter met
betekenis voor de stad. In dat kader is de Visie Voorveldse Polder opgesteld (en vastgesteld). Uitgangspunt
daarin is het landschappelijke, ecologische en recreatieve groene en recreatieve karakter te versterken
waarbij alle functies in het park bijdragen aan het totaal. In het geldende bestemmingsplan zijn de
ambities uit de visie vertaald. Het bijbehorende beeldkwaliteitplan gaat in op de uitstraling van bebouwing
en de inrichting van het terrein (bijvoorbeeld groen en parkeren).
Het geplande aantal huisjes zal in de eindsituatie beduidend lager zijn dan het aantal dat in het
bestemmingsplan is toegelaten (circa 85 in plaats van 106). Gevraagd wordt het oppervlak per huisje met
10% te vergroten (66 in plaats van 60 m2). Gezien het geringere aantal huisjes is dit acceptabel.
Voorschriften
Algemene Voorschriften
U moet de start van de bouwwerkzaamheden tenminste zeven dagen voor de aanvang melden via
de webpagina: www.utrecht.nl/bouwtoezicht.
Uiterlijk op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet het werk worden gereed
gemeld bij de genoemde inspecteur van de afdeling Toezicht & Handhaving. Voorafgaand aan deze
melding mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
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Aandachtspunten
- Door bouwwerkzaamheden en het aan- en afvoeren van bouwmateriaal kan schade aan de openbare
weg, straatmeubilair, openbaar groen, straatverlichting en dergelijke ontstaan. Herstelwerkzaamheden
en/of aanpassingen ten gevolge daarvan worden door Stadswerken op kosten van de aanvrager
uitgevoerd. U dient voor deze werkzaamheden tijdig contact op te nemen met de gebiedsbeheerder
van de desbetreffende wijk, bereikbaar via het Klantcontact Centrum van de gemeente Utrecht op
telefoonnummer: 030 - 286 00 00.
-

De omgevingsvergunning kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken indien:
o

blijkt dat de vergunning is verstrekt op grond van onjuiste gegevens bij de aanvraag;

o

de aan de vergunning verbonden voorschriften niet zijn of worden nagekomen;

o

van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 26 weken na bekendmaking;

o

de werkzaamheden met meer dan 26 weken zijn stilgelegd;

o

de vergunninghouder dit verzoekt.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.hl/baliebwo
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer

Datum ontvangst

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van Utrecht

Nr'

2 0 GKT. 2016
«J»»- 16-23 I0ö

Namens Burgemeester en Wethouders
Hoofd Vergunningen

20J6 03

1

Aanvraaggegevens
Ingediende aanvraag/melding
Aanvraagnummer

2463213

Aanvraagnaam

Nieuwbouw chalets Arienslaan 5

Uw referentiecode

2013-009

Ingediend op

18-07-2016

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Fase l:Het bouwen van 34 chalets
Fase ll:Het bouwen van 46 chalets

Opmerking
Gefaseerd

Ja, fase 1

Gerelateerde aanvraag/melding:

2463289

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen
Bijlagen n.v.t. of al bekend

Bevoegd gezag
Naam:

Gemeente Utrecht

Bezoekadres:

<div>Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen
vindt u op onderstaand genoemde website.</div>

Postadres:

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

Telefoonnummer:

030-286 0000

Contact per e-mail of contactformulier MidOfficeMailimporterPRD@utrecht.nl
op de website:

Datum aanvraag: 18 juli 2016

Website:

www.utrecht.nl/baliebwo

Contactpersoon:

R. ter Avest

Aanvraagnummer: 2463213

Pagina
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Overig bouwwerk bouwen
• Bouwen
Bijlagen
Kosten

Datum aanvraag: 18 juli 2016

Aanvraagnummer: 2463213

Pagina 2 van 2

Aanvrager bedrijf

Formulierversie

2016.03
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

30199706

Vestigingsnummer

000011118237

Statutaire naam

Bouwpro B.V.

Handelsnaam

Bouwpro B.V.

Contactpersoon

Geslacht

0 Man
PI Vrouw

Voorletters

H.A.I.

Voorvoegsels

3

Achternaam

Oostveen

Functie

Directeur

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

3571BL

Huisnummer

39

Huisletter
Huisnummertoevoeging

4

Straatnaam

Dr. H. Th. s' Jacoblaan

Woonplaats

Utrecht

Correspondentieadres

Adres

Dr. H. Th. s' Jacoblaan 39
3571BL Utrecht

5

Contactgegevens

Telefoonnummer

06-54718515

Faxnummer
E-mailadres

Datum aanwaag: 18 juli 2016

Aanvraagnummer: 2463213

tonsvast@xs4all.nl

Pagina 1 van 1

Gemachtigde bedrijf

Formulierversie

2016.03
1

2

3

Bedrijf

KvK-nummer

55867596

Vestigingsnummer

000025477609

Statutaire naam

Kiwi Drawing Solutions

Handelsnaam

Kiwi Drawing Solutions

Contactpersoon

Geslacht

0 Man
□ Vrouw

Voorletters

K.C.

Voorvoegsels

van

Achternaam

Wiggen

Functie

Eigenaar

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

3452MA

Huisnummer

40

Huisletter
Huisnummertoevoeging

4

Straatnaam

Voor de Burchten

Woonplaats

Vleuten

Correspondentieadres

Adres

Voor de Burchten 40
3452MA Vleuten

5

Contactgegevens

Telefoonnummer

0645418622

Faxnummer
E-mailadres

Datum aanvraag: 18 juli 2016

Aanvraagnummer: 2463213

kiwidrawingsolutions@gmail.com

Pagina 1 van 1

Locatie

Formulierversie

2016.03
1

Adres

Postcode

3573PT

Huisnummer

5

Huisletter
Huisnummertoevoeging

2

Straatnaam

Ariënslaan

Plaatsnaam

Utrecht

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

□ Ja
0 Nee

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

Datum aanvraag: 18 juli 2016

Aanvraagnummer: 2463213

□
□
0
□

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Pagina 1 van 1

Formulierversie

Bouwen

2016.03

Overig bouwwerk bouwen
1

2

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Q Het wordt geheel vervangen
□ Het wordt gedeeltelijk ven/angen
|3 Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Het bouwen van 34 chalets

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

□ Ja
|3 Nee

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?
4

6

Datum aanvraag: 18 juli 2016

□ Ja
[3 Nee

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?
5

Terrein

□ Ja
p| Nee

Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

[3 Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

683

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

2927

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

□ Ja
[3 Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

□ Ja
13 Nee

Aanvraagnummer: 2463213

Bevoegd gezag: Gemeente Utrecht

Pagina
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7

8

Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Q] Wonen
0 Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Logies

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

l-] Wonen
0 Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Logies

Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

4

56

41

Bijeenkomst
Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
9

Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels

Zie tek

Zie tek

- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Voegwerk
Kozijnen
- Ramen
- Deuren
- Luiken
Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Datum aanvraag: 18 juli 2016

Aanvraagnummer: 2463213

Bevoegd gezag: Gemeente Utrecht

Pagina 2 van 3

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Datum aanvraag: 18 juli 2016

Aanvraagnummer: 2463213

□ Ja

[^1 Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Utrecht

Pagina 3 van 3

K

Formulierversie

2016.03

Bijlagen
Formele bijlagen
Naam bijlage

OV-101 _Overzicht-chalet_18-07-2016_pdf

Datum aanvraag: 18 juli 2016

Aanvraagnummer: 2463213

Bestandsnaam

OV-101_Overzicht-chalet_18-07~2016-.pdf

Type

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk
Gegevens
tunnelveiligheid
Kwaliteitsverklaringen
Anders

Datum
ingediend

Status
document

2016-07-18

In
behandeling

Pagina 1 van 1

v. >

%

Formulierversie

2016.03

Kosten
Bouwen
Overig bouwwerk bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

2108000

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro’s
(exclusief BTW)?

2108000

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van Utrecht

a a-

Nr-

20 OKI. 2016

Ulttl- 16 -23 ïOo

Namens Burgemeester en Wethouders
Hoofd Vergunningen

Datum aanvraag: 18 juli 2016

Aanvraagnummer: 2463213

Pagina 1 van 1

Renvooi algemeen:
Berekeningen ten behoeve constructie aspecten zullen nader
bij gemeente Utrecht worden ingediend.
E- installatie dient te voldoen aan de NEN 1010.
CV- installatie dient te voldoen aan de NEN 3028.
Ventilatie d.m.v. ventilatieroosters en mechanische afvoer.
Inbraakwerendheid conform de NEN 5087 en NEN 5096 en politiekeurmerk.
Afwerking toiletruimte en/of badruimte, tegelwerk vloer en wanden.
Scheidingsconstructie toe te passen conform BB 2012, §3.5.1
art. 3.23 wateropname.
Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater conform BB 2012, afdeling 6.4
art. 6.15 t/m 6.18. Capaciteit conform NEN 3215.
Aansluiting op drinkwatervoorziening conform BB 2012, afdeling 6.3, art. 6.12.
Aansluiting op warmwatervoorziening conform BB 2012, afdeling 6.3, art. 6.13.
~\

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van Utrecht

Optische hitte- en rookmelder (niet ioniserende), aangelsoten op het lichtnet,
230 volt met back-up batterij, uitvoering conform NEN 2555.

Renvooi ventilatievoorzieningen:
—
@—
-s—f—

Nr'

2 0 IIKT. 2016
'««'-16-23 106

Namens Burgemeester en Wethouders
Hoofd Vergunningen

Luchttoevoer via ventilatieroosters
Luchtafvoer (mechanisch)
Luchtstroom onder deur
Alle hoeveelheden aangegeven in dm3/s
Definitieve positie afvoerventilen n.t.b. conform opgave installateur.

Kleuren en materialen:
Onderdeel

Materiaal

Kleur

Trasraam
Gevel
Hellend dak
Kozijnen
Ramen / deuren
Glas
Boei boord

steenstrips
eternit
dakpannen
kunststof
kunststof
isolerende beglazing
hout

zwart
antraciet grijs
wit
wit
transparant naturel
wit

roodbruin

Kiwi Drawing Solutions

Voor de Burchten 40
3452 MA Vleuten

030 - 879 82 57
kiwidrawingsolutions@gmail.com

Project
Het bouwen van 21 chalets aan de Arienslaan 5 te Utrecht
Onderwerp

Overzicht chalet
Stadium

Omgevingsvergunning

Wijz.6

Werkn.

2013-009

Wijz.5

Get.

KvW

Wijz.4

Schaal

1:100

Wijz.3

Form.

A3

Wijz.2

18

10

2016

Wijz.1

22

09

2016

Datum

18

07

2016

Bladnr.

OV-101

wmfi
is.

~.1

Gemeente Utrecht

Deze tekening is eigendom van Kiwi Drawing Solutions en mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd.

Bestaande dienstwoning

Arienslaan

Restaurant
Sanitairgebouw

9
Horecagebouw en parkeerterrein volgens
omgevingsvergunning HZ_WABO-13-14856

Bomen
Bestemmingsplan
Contour bestaande chalets

G
Water

9

9
9
Water

9
9
9

9
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Technisch blad

Doorsnede A-A
Dak
Alle benodigde constructieberekeningen en de daarbij behorende tekeningen
zullen nader bij gemeente Utrecht worden ingediend.
Deze stukken dienen ter controle te worden ingedient, uitvoering zal niet eerder
kunnen aanvangen dan dat door gemeente Utrecht goedkeuring is verleend.
4850

Gemeente Utrecht
Kanaalplaatvloer, afmeting
volgens opgave constructeur
b.k. ruwe vloer =.220-p

de bouwtechnische aspecten zijn met
getoetst, vergunning betref alleen
RO, bouw is vergunningvrij
Renvooi rioleringsprincipe
Riolering nader te bepalen door
installateur:
-Verloop leiding
Hwa in grindbak
-------- Afvoer vuilwater
Diameter en definitief verloop
volgens opgave installateur:
Renvooi constructie:
Constructies nader te bepalen
door constructeur:

10000

Begane grondvloer

-Afmetingen fundering
-Afmeting lateien
-Dikte betonvloer
-Stabiliteit gebouw

Principe details

Opbouw buitenwanden:_____
-Cellenbeton 150mm dik
-Harde isolatieplaat met
micro geperforeerd alu.
folie (dampopen,reflecterend)
-Regelwerk 32x69mm
-Eternit geveldelen
RC-waarde > 4,50 m2K/W

Opbouw dak:
-Constructief isolerend
alles-in-1 dakelement
-Dakpannen
RC-waarde = 6,00 m2K/W

450+p

Ventilatie

Def. detaillering steenstrips
volgens opgave leverancier

Grindbak

Waterkerende laag

<

41

Opbouw vloer: 4 ^
-Afwerkvloer 70mm dik + 4
.41 4
vloerverwarfning
-PE-folie
-Harde isolatievloerplaat 150mm dik
-PE-folie
-Kanaalplaatvloer^- druklaag 200mm dik
RC^vaSrde > 3,50 m2K/W
<7'

de bouwtechnische aspecten zijn niet
getoetst, vergunning betref alleen

Detail 1

Detail 2

RO, bouw is vergunningvrij
Opbouw buitenwanden:
-Cellenbeton 150mm dik
-Harde isolatieplaat met
micro geperforeerd alu.
folie (dampopen,reflecterend)
-Regelwerk 32x69mm
-Eternit geveldelen
RC-waarde > 4,50 m2K/W

OüULELP

Gemeente Utrecht

4000+p

Opbouw dak:

s
0

Nokvorst

5

\\ Ondervorst
^~_Ruiter met ruiterbeugel

0

o
CL
\XV\ \Afdichting

Opbouw buitenwanden:
-Cellenbeton 150mm dik
-Harde isolatieplaat met
micro geperforeerd alu.
folie (dampopen,reflecterend)
-Regelwerk 32x69mm
-Eternit geveldelen
RC-waarde > 4,50 m2K/W

Nokgording

Detail 3

getoetst, vergunning betref alleen
RO, bouw is vergunningvrij

Detail A
Gemeente Utrecht
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Foto's showmodel - vergunningsvrij 60m2

«i.

