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Vaststellen minimale bouwhoogte grondgebonden woningen met een kap in bestemmingsplannen.
aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

Op 28 oktober 2010 heeft u een motie aangenomen dat ook de bouwhoogte in bestemmingsplannen
opgenomen moet worden. In alle bestemmingsplannen willen wij een uniforme minimale maat voor de
maximale bouwhoogte opnemen van 10 meter voor grondgebonden woningen met een kap. De minimale
maat voor de maximale bouwhoogte van 10 meter is noodzakelijk om een woning bestaande uit twee
lagen met een kap te kunnen realiseren waarbij een bruikbare kapverdieping ontstaat. Hierbij zijn het
Woningmarktonderzoek en het Bouwbesluit van groot belang.
B.

Voorgesteld besluit

De minimale maat voor de maximale bouwhoogte voor grondgebonden woningen met een kap in
bestemmingsplannen vast te stellen op 10 meter.
C.

Inleiding

Op 28 oktober 2010 heeft u unaniem een motie aangenomen (bijlage
1) dat, naast de goothoogte, ook de bouwhoogte in
bestemmingsplannen opgenomen moet worden om vreemde
(ongewenste) kapconstructies te voorkomen. De bouwhoogte is
voorheen niet in bestemmingsplannen opgenomen; de goothoogte
was leidend. Hierdoor was het in principe mogelijk een bouwhoogte
te realiseren van 15 meter, zijnde de maximale hoogte volgens de
bouwverordening. Naar aanleiding van een concrete situatie is er
discussie ontstaan over deze bouwhoogte en achten wij het
noodzakelijk om een minimale maat voor de maximale bouwhoogte
voor grondgebonden woningen in Valkenswaard vast te stellen
(hierna te noemen: minimale bouwhoogte).
In Valkenswaard is momenteel een aantal inbreidingslocaties in ontwikkeling, daarnaast zijn wij druk
bezig met de actualisatie van de bestemmingsplannen. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het
vaststellen van de bestemmingsplannen en daarmee ook de bouwhoogte zoals opgenomen in de
bestemmingsplannen. Omdat uw vaststellingsbevoegdheid pas aan het eind van het traject zit willen wij
de minimale bouwhoogte vooraf laten vaststellen. Dit biedt zekerheid voor bewoners, omwonenden,
projectontwikkelaars en potentiële kopers.
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Het is van belang de minimale bouwhoogte zodanig te bepalen dat het, gegeven de huidige regelgeving
(bouwbesluit), gelet op de vraag op de woningmarkt en rekening houdend met de bouwkosten, mogelijk
is om woningen te realiseren met voldoende gebruiksmogelijkheden.
D.

Wat willen we bereiken?

Een uniforme minimale bouwhoogte van 10 meter vaststellen voor grondgebonden woningen met kap
voor zowel nieuw te ontwikkelen woningen als voor woningen die vallen in de actualisatie van een
bestemmingsplan.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Het algemene uitgangspunt wordt dat er in de bestemmingsplannen voor alle grondgebonden woningen
een maximale bouwhoogte van 10 meter wordt opgenomen. Echter in een aantal specifieke gevallen zal
deze bouwhoogte hoger moeten zijn, bijvoorbeeld omdat de bestaande bouwhoogte al hoger is of bij een
bijzondere architectuur of locatie. Om deze reden wordt er in het besluit gesproken over een minimale
bouwhoogte. Bij een bouwhoogte van 10 meter mogen de woningen een maximale bouwhoogte hebben
van 10 meter maar mogen ook altijd lager worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij patio woningen.
Woningmarktonderzoek 2010-2020
Het grootste probleem bij een lagere bouwhoogte ontstaat met name bij eengezinswoningen,
grondgebonden, in twee lagen met kap in de middendure categorie (koopprijs van € 194.000,-- tot €
333.000,--, prijspeil 2011 SRE). Dit zijn woningen die voornamelijk in projectbouw worden gerealiseerd.
Het gaat hierbij in mindere mate om starterswoningen (goedkope sector) met een beperkt aantal kamers of
dure vrije sector kavels waar maatwerk oplossingen mogelijk zijn.
Volgens het Woningmarktonderzoek 2010-2020 van de gemeente Valkenswaard moeten 525
grondgebonden vrije sector eensgezinswoningen worden gerealiseerd in de middendure categorie bij een
totale woningbouwopgave van 1250 woningen. Zoals op meer plaatsen hapert de woningbouwproductie
ook in Valkenswaard. Daarbij komt dat ook in Valkenswaard de verkoop van woningen, zowel bestaande
bouw als nieuwbouw, stagneert en de huizenprijzen onder druk staan, waarbij kopers speculeren op een
prijsdaling van 20-30%. Om middendure woningen gerealiseerd te krijgen moet met al deze aspecten
rekening worden gehouden. De gemeente heeft hierbij regierol en niet de taak zelf woningen te bouwen.
Bouwbesluit
Op 1 april 2012 is het nieuwe bouwbesluit in werking getreden. Elk gebouw in Nederland moet voldoen
aan het Bouwbesluit. Het bouwbesluit kan gezien worden als een soort van Nederlandse ‘bouwwet’. Het
Bouwbesluit geeft bijvoorbeeld aan hoeveel daglicht er minimaal in een slaapkamer moet komen, wat de
afmetingen van ruimten minimaal moeten zijn, welke eisen aan toegankelijkheid van die ruimten
gekoppeld worden, etc.
Om een bruikbare 2e verdieping te realiseren, die voldoet aan het bouwbesluit (2012), is de vrije hoogte
en het minimale verblijfsgebied van belang. Een verblijfsgebied dient minimaal 5 m² te bedragen. De
minimale hoogte van de verblijfsruimte dient 2,60 meter te bedragen en de minimale breedte 1,80 meter
(bijlage 2). Het betreffen hier binnenmaten, er is namelijk nog ongeveer 0,3 meter per verdiepingsvloer
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benodigd en ongeveer 0,4 meter voor de dakafwerking. Voorheen lag die vrije hoogte beduidend lager.
Dit maakt het noodzakelijk dat woningen hoger gebouwd worden.

Haaks gesitueerde woningen

Evenwijdig gesitueerde woningen

Verblijfruimte (oranje) bij een bouwhoogte van 9 meter en een bouwhoogte van 10 meter

De gemeente moet controleren of de gebouwen in de gemeente voldoen aan het bouwbesluit.
Nieuwbouwwoningen bestaande uit twee lagen met een kap kunnen bij een lagere bouwhoogte niet
voldoen aan het bouwbesluit als de kapverdieping wordt gebruikt als slaapkamer, hetgeen niet
ongebruikelijk is. Dit zou betekenen dat de bewoners/eigenaren van een woning in overtreding zijn. Een
overtreding van het bouwbesluit is een economisch delict.
Als uit wordt gegaan van een lagere bouwhoogte betekent dit dat wij de bewoners eerder richting
illegaliteit sturen, omdat in het merendeel van de woningen een extra slaapkamer wordt gerealiseerd in de
kapverdieping. Daarnaast houdt dit voor de gemeente in dat er meer handhavingsancties plaats moeten
gaan vinden.
Bestemmingsplan actualisatie
Deze hoogte is niet alleen van belang voor nieuw te ontwikkelen woningen maar ook voor de woningen
die in de actualisatie van de bestemmingsplannen vallen. Dit geldt zowel voor de bestemmingsplannen in
de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom. Voor de actualisatie van de bestemmingsplannen is
gekozen voor twee standaard maten, waarbij de goothoogte bepalend is. De gekozen maatvoeringen zijn:
goothoogte 4 meter – bouwhoogte 10 meter, en goothoogte 6 meter – bouwhoogte 10 meter. Als de
bestaande woning al hoger is dan 10 meter wordt de hogere maat opgenomen. Er is voor een maatvoering
van 10 meter gekozen omdat deze aansluit bij het nieuwe bouwbesluit en in de praktijk is gebleken dat
veel woningen al een bouwhoogte hebben tussen de 9 en 10 meter.
Als een woning door bijvoorbeeld een calamiteit verloren gaat, dient deze te worden herbouwd volgens
de regels van het nieuwe bouwbesluit. Veel bestaande woningen, met een vaste trap, hebben op de 2e
verdieping een extra kamer gerealiseerd. Deze slaapkamer paste binnen het oude bouwbesluit. Na de
herbouw zou deze slaapkamer niet meer gerealiseerd kunnen worden indien wordt uitgegaan van een
bouwhoogte van 9 meter. Hierdoor krijgt het huis minder gebruiksmogelijkheden en zal deze in waarde
dalen.
Impact omgeving
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Wij zijn ons bewust dat u als raad bij inbreidingsplannen een heel zorgvuldige afweging maakt voor de
omgeving met betrekking tot de bouwhoogte qua effect op de beleving van omwonenden. Een
bouwhoogte van 10 meter heeft echter nauwelijks meer invloed op de omgeving dan bijvoorbeeld een
bouwhoogte van 9 meter. Zowel de invloed in de straat als de invloed voor eventuele omwonenden is te
verwaarlozen. Vanuit privacy overwegingen is een bouwhoogte van 10 meter juist meer gewenst dan een
lagere bouwhoogte. Mensen zijn namelijk bij een lagere bouwhoogte eerder geneigd om dakkapellen te
plaatsen om zo meer gebruiksmogelijkheden te creëren op de verdieping. Deze zal veelal aan de
achterzijde worden gerealiseerd, omdat een dakkapel op de achterzijde van het dakvlak vergunningsvrij
is. Het nadeel van een dakkapel voor de privacy is dat het uitzicht recht naar voren is. Bij een dakraam is
het uitzicht naar boven gericht. Daarnaast zorgt een bouwhoogte van 10 meter nauwelijks voor meer
schaduw val in de omgeving.
21 april, 14.00 uur

21 oktober, 14.00 uur

Schaduwval (schematische weergave) bij een bouwhoogte van 9 meter en 10 meter.

Extern advies
Wij hebben over dit onderwerp advies ingewonnen bij vijf bureaus met verschillende, elkaar aanvullende
deskundigheid op het gebied van bouwen en wonen en de woningmarkt (bijlage 2):
1. Makelaarskantoor Niels de Cort te Valkenswaard
2. Leemans Makelaardij te Valkenswaard
3. Margry Arts Architecten te Valkenswaard
4. Van de Ven Bouw en Ontwikkeling te Tilburg
5. KdV Architectuur te Eindhoven
Voor de volledige inhoud van de adviezen verwijzen wij u naar de bijlagen. Hieronder treft u een korte
samenvatting aan per advies:
1. Makelaarskantoor Niels de Cort
Uit de vraag vanuit de woningmarkt blijkt dat er in het middendure segment veel behoefte is aan een
woning welke potentie biedt om, bij een veranderende behoefte/gezinssamenstelling, in de toekomst te
kunnen blijven wonen. Potentiële kopers zijn kritisch en geven nadrukkelijk aan behoefte te hebben aan
een vaste trap naar de tweede verdieping waarop een royale extra zolderkamer is te realiseren. Later extra
ruimte creëren op de 1e en 2e verdieping is vaak niet mogelijk danwel verhoudingsgewijs duur.
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Een bouwhoogte van negen meter in combinatie met de eisen van het huidige bouwbesluit maken het
onmogelijk om een 2e verdieping te creëren welke voldoet aan de huidige wensen/eisen. Het is
noodzakelijk om een bouwhoogte te mogen realiseren van circa 10 meter om een product te kunnen
realiseren waar vraag naar is in de huidige markt. Gebleken is dat er voldoende vraag is naar kwalitatief
goed product. Dit is heeft ook het plan ‘De Nieuwe Heerlijckheid’ uitgewezen. Bij ‘De Nieuwe
Heerlijckheid’ waren binnen 4 weken 20 eengezinswoningen verkocht, wat opmerkelijk is voor deze tijd.
Dit is een bevestiging dat er een goede prijs/kwaliteitverhouding. Allemaal ruime woningen met 2
woonlagen en een vaste trap naar de 2e verdieping.
2. Leemans
Voor voldoende gebruiksmogelijkheden, is een goede bouwhoogte van essentieel belang. In de laatste 10
à 15 jaar is de functie van de tweede verdieping gewijzigd van een zolderberging in een volwaardige
gebruiksruimte in de vorm van een slaapkamer. Een vaste trap en een 4e slaapkamer is hierbij een
absolute must. Zeker in de categorie woningen die als middenduur kunnen worden bestempeld. Deze zijn
immers bij uitstek bedoeld voor doorstromers op de woningmarkt. De doelgroep bestaat uit jonge mensen
die toe zijn aan een volgende stap: namelijk een gezin opbouwen. Daarvoor is letterlijk en figuurlijk
ruimte nodig!
Gelet op de hedendaagse ruimtebehoefte van de groep doorstromers die de specifieke doelgroep vormen
van de woningcategorie 'middenduur', wordt dan ook ten zeerste geadviseerd om bij nieuwbouwplannen
rekening te houden met een bouwhoogte van minimaal 10 meter teneinde een doelmatig gebruik van de
ruimte op de 2e verdieping mogelijk te maken. Door het vigerende bouwbesluit is de plafondhoogte per
verdieping op minimaal 2,60m vastgesteld. Een bouwhoogte van 9m leidt tot een aanzienlijk kleiner
gebruiksoppervlakte op de 2e verdieping dan een nok van 10 m.
3. Magry Arts Architecten
Voldoet een slaapkamer, of de toe-/doorgang daar naar toe, niet aan één van eisen dan mag de ruimte niet
als slaapkamer worden aangeduid en worden gebruikt.
Een bouwhoogte van 9,6 meter of lager (uitgaande van een bouwdiepte van 10 meter en een goothoogte
van 6 meter) leidt tot het niet voldoen aan de bouwbesluitvoorschriften. Tevens voldoet de kamer in
mindere mate aan het gewenste hedendaagse wooncomfortniveau qua grootte. Indien de bruto bouwdiepte
minder wordt (bijvoorbeeld 9,0 meter) zal de functionaliteit op de 2everdieping nog verder afnemen en
daarmee zal de kans dat voldaan wordt aan de bouwbesluitvoorschriften ook verder afnemen. Hetzelfde
geldt wanneer de goothoogte verlaagd wordt aangezien de bovenkant van de 2e verdiepingsvloer niet of
nauwelijks lager kan in verband met de minimale plafondhoogten (2,6 meter) op de 1e verdieping.
Geconcludeerd kan worden dat, om te komen tot een in functionele zin, aanvaardbare slaapkamer in de
kap, de (bruto) bouwhoogte ca. 10,0 tot 10,5 meter dient te bedragen. Daarmee wordt dan tevens voldaan
aan de eisen zoals vermeld in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit vormt voor de architect te allen tijde de
basis voor het ontwerp van de woning.
4. Van de Ven Bouw en Ontwikkeling
Vanuit de marktvraag wordt geconcludeerd dat er meer vraag is naar functionele ruimtebehoefte. Om te
voldoen aan de marktvraag is het van belang een bruikbare ‘zolder’verdieping te realiseren. Om de
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bruikbare ‘zolder’verdieping te realiseren, welke voldoet aan het bouwbesluit (2012) is de vrije hoogte en
het minimale verblijfsgebied van belang. Een verblijfsgebied dient minimaal 5 m² te bedragen. De
minimale hoogte van de verblijfsruimte dient 2,60 meter te bedragen en de minimale breedte 1,80 meter.
Om deze breedte voor een verblijfsruimte op de ‘zolder’verdieping te kunnen realiseren is een
bouwhoogte van minimaal 10 meter noodzakelijk. Als wordt uitgegaan van een bouwhoogte van 9 meter
zullen de nieuw te bouwen woningen na opleving, door de kopers, worden voorzien van slaapruimtes
welke niet aan de bouwbesluit eisen voldoen.
5. KDV Architectuur
Er zijn vier matrixen opgesteld waarbinnen de invloed van de variabelen beukmaat, woningdiepte
zichtbaar wordt bij verschillende bouwhoogten. De bouwhoogte varieert van 9,5 meter in stappen van 50
centimeter tot een bouwhoogte van 11,0 meter. De matrix toont steeds de plattegrond van de
kapverdieping.
Uit deze overzichtsbladen wordt zichtbaar dat woningen een minimale bouwhoogte moeten hebben van
ongeveer 10,0 meter of hoger om een volwaardige slaapkamer in de kapverdieping, daarmee dus een
‘middendure’ koopwoning te kunnen realiseren. Bij een beukbreedte onder de 5,1 meter worden
woningen te klein om voldoende slaapkamers te realiseren.
Conclusie adviezen
De vijf adviezen zijn eensgezind: grondgebonden woningen bestaande uit twee lagen met kap met een
bouwhoogte van 9.00 meter realiseren is een onmogelijke opgave gegeven het geldende bouwbesluit. Dit
terwijl de doelgroep, gezinnen met kinderen of met werkruimte aan huis, zoekt naar voldoende ruimte op
de bovenverdiepingen met een vaste trap naar zolder waar een ruime vierde kamer kan worden
gerealiseerd. Gelet op de markt voor bestaande en nieuwbouw en rekening houdend met het strengere
beleid van banken bij het verstrekken van hypotheken, is de prijs/kwaliteit verhouding van de
nieuwbouwwoning buitengewoon belangrijk. Als de gemeente in deze tijd nieuwbouw gerealiseerd wil
zien terwijl een projectontwikkelaar het risico loopt, zal zij terdege rekening moeten houden met deze
voorwaarden. Anders zal er voor de categorie middenduur niet kunnen worden gebouwd en zal de
doelstelling van het woningbouwprogramma niet worden gehaald.
Advies
Gezien het voorgaande wordt geadviseerd de minimale bouwhoogte in bestemmingsplannen vast te
stellen op minimaal 10 meter.
F.

Financiën

Niet van toepassing.
G. Vervolgstappen

Indien in de toekomst blijkt dat de minimale bouwhoogte van 10 meter niet meer toereikend is,
bijvoorbeeld door een wijziging in het bouwbesluit, zullen wij dit opnieuw aan de gemeenteraad
voorleggen.
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H. Communicatie

Het nieuwe uitgangspunt met betrekking tot de bouwhoogte zal gecommuniceerd worden aan de bureaus
die betrokken zijn bij het opstellen van de bestemmingsplannen.
I.

Bijlage(n)

Geen.
J.

Ter inzage liggende stukken

Bijlage 1: Motie bouwhoogte 28-10-2010;
Bijlage 2: Relevante artikelen Bouwbesluit;
Bijlage 3: Vijf externe adviezen.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 2 juli 2012
gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 15 mei 2012 tot het vaststellen van de minimale
maat voor de maximale bouwhoogte op 10 meter voor grondgebonden woningen met een kap in
bestemmingsplannen.
registratienummer: 12b&w00282
gelet op de Wet ruimtelijke ordening:
gelet op de gemeentewet:
Besluit:
De minimale maat voor de maximale bouwhoogte voor grondgebonden woningen met een kap in
bestemmingsplannen vast te stellen op 10 meter.

Kenmerk: 12raad00282
Valkenswaard,
de gemeenteraad voornoemd,

de griffier,
drs. C. Miedema

de voorzitter,
drs. A.B.A.M. Ederveen
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