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Besluit Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning
Beste heer Hodes,
U heeft op 27 december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij
ons ingediend voor het vervangen van de asbesthoudende golfplaten daken om
daarna te voorzien van isolatie en zonnepanelen op het perceel Zwanensingel 1 23, Kuifduiker 1-23, Gruttostraat 3-5, 8 en 10-15 te Nieuwegein. Deze brief is ons
positieve besluit op uw aanvraag.
Wij adviseren u om dit besluit aandachtig door te nemen. U kunt o.a. lezen wat
ons besluit precies inhoudt en welke voorschriften van toepassing zijn. Die
voorschriften kunnen betrekking hebben op gegevens die u nog moet indienen
voordat u met de werkzaamheden mag beginnen. Wilt u bij het indienen van de
gevraagde gegevens verwijzen naar ons kenmerk? Bij voorbaat dank hiervoor.
Op de laatste pagina van dit besluit leest u o.a. wanneer u mag starten met de
uitvoering. Een vergunning is namelijk niet altijd direct na ontvangst uitvoerbaar.
We hebben onder het kopje AANDACHTSPUNTEN o.a. enkele verplichtingen
opgenomen die u heeft voorafgaande en tijdens de uitvoering van uw project.
Houdt u daar tijdig rekening mee?
Belanghebbenden kunnen bezwaar of beroep indienen. Wie dit doet, heeft tevens
de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen. Meer informatie
hierover vindt u op de laatste pagina van dit besluit.
Verderop in dit besluit leest u het totaalbedrag aan leges dat wij in rekening
brengen voor dit besluit. Wilt u meer informatie over dit besluit? Neemt u dan
gerust contact op met uw contactpersoon Marco van den Ancker via de gegevens
in het briefhoofd.
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BESLUIT
Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), verlenen wij
hierbij voor het aangevraagde project een omgevingsvergunning voor de
activiteit:
•

bouwen (art. 2.1, lid 1, sub a)

VOORSCHRIFTEN
Voorschriften algemeen

Aan dit besluit verbinden wij de volgende voorschriften en beperkingen:
1.

De vergunde activiteiten moeten worden uitgevoerd conform dit besluit,
inclusief de hierin opgenomen voorschriften en de bij dit besluit behorende,
gewaarmerkte stukken.

2.

Dit besluit en alle hierbij behorende stukken moeten tijdens de uitvoering
van de aangevraagde activiteiten aanwezig zijn en op verzoek aan het
gemeentelijke toezicht ter inzage worden gegeven.

Specifieke voorschriften activiteit bouwen

Aan dit besluit verbinden wij de volgende voorschriften en beperkingen:
1.

De werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat de onderstaande
aanvullende gegevens zijn goedgekeurd. De genoemde gegevens moeten
uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de betreffende werkzaamheden ter
controle worden ingediend bij afdeling Ruimtelijk Domein, bij voorkeur via
het Omgevingsloket Online (OLO).
a. Uitgewerkte statische berekeningen met bijbehorende (detail)tekeningen.
b. Uitgewerkte gegevens (tekeningen, berekeningen) van de riolering.
c. Een bouwveiligheidsplan als bedoeld in afdeling 8.1 waaruit blijkt welke
maatregelen u neemt ter voorkoming van een onveilige situatie of voor de
gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder. Zie voor de minimale inhoud
van het bouwveiligheidsplan artikel 8.7 van het Bouwbesluit.

PROCEDURE OP HOOFDLIJNEN
Reguliere voorbereidingsprocedure

1.

De aanvraag is door ons ontvangen op 27 december 2019.

2.

Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure (§ 3.2 Wabo).

3.

De ingediende aanvraag voldeed direct aan de indieningseisen zoals
opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en de relevante
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gemeentelijke verordeningen. Wij hebben geen verzoek om aanvullende
gegevens gedaan.
4.

Op 21 februari 2020 hebben wij besloten ons besluit op de aanvraag uit te
stellen met zes weken (artikel 3.9, lid 2 Wabo).

5.

Wij hebben dit besluit genomen binnen de wettelijke afhandeltermijn.

6.

Dit besluit maken wij digitaal openbaar bekend in ons gemeenteblad op
www.officielebekendmakingen.nl.

OVERWEGINGEN
Overwegingen activiteit bouwen

1.

Wij hebben de aanvraag inhoudelijk getoetst aan de gronden uit artikel 2.10
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.

De aanvraag en de daarbij ingediende gegevens maken aannemelijk dat het
bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschriften
die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit en de bouwverordening.

3.

Het bouwperceel is gelegen in het gebied waarvoor het planologische kader
Doorslag geldt welke sinds 5 maart 2018 van kracht is.

4.

Het aangevraagde project voldoet aan de bij de bestemming(en) behorende
voorschriften.

5.

Het plan is op basis van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (1 maart 2016)
beoordeeld door de externe adviescommissie op basis van hoofdstuk 2
(algemene richtlijnen). De beoordeling is positief.

AANDACHTSPUNTEN
Aandachtspunten algemeen

Wij wijzen u graag op het volgende:
1.

U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te
voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, als gevolg van het gebruik van
dit besluit schade lijden. U bent aansprakelijk voor het vergoeden van schade
die desondanks ontstaat.

2.

Van voorgenomen wijzigingen in uw project moet u tijdig gegevens indienen
bij afd. Ruimtelijk Domein, Postbus 1, 3430 AA, Nieuwegein, bij voorkeur via
het Omgevingsloket Online (OLO) of e-mailadres postdd@nieuwegein.nl. Vermeld
hierbij a.u.b. ons kenmerk 807647. Dit kan leiden tot een revisie van de
vergunning maar het is ook goed mogelijk dat de wijzigingen op zichzelf
vergunningplichtig zijn.

3.

Deze omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde tijd. Wij kunnen echter
besluiten deze vergunning in te trekken. Dat kan bijvoorbeeld als u hier
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schriftelijk om verzoekt of als blijkt dat ons besluit op onjuiste of onvolledige
gegevens is genomen. Wij horen de vergunninghouder altijd voordat we een
intrekkingsbesluit nemen.
4.

Als u ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik gaat
maken van tijdelijke voorzieningen zoals een bouwkeet, container, hekwerk
of steiger én als u deze wilt plaatsen in de openbare ruimte, heeft u mogelijk
een zogenaamde “objectvergunning” nodig. Meer hierover leest u op onze
website: www.nieuwegein.nl/omgevingsloket onder “tijdelijk plaatsen van
voorwerpen in de openbare ruimte”.

5.

De Wet Natuurbescherming regelt o.a. de bescherming van alle broedende
inheemse vogels. Het verstoren van broedende vogels en jongen of het
vernielen van nesten en eieren is verboden. In de wet wordt geen datum
genoemd voor het broedseizoen, maar tussen half augustus en half februari
is de minst kwetsbare periode voor broedvogels. Ook verblijfplaatsen van
bijvoorbeeld vleermuizen of spechten zijn beschermd. Wij adviseren u
voorafgaande aan de werkzaamheden na te gaan of er beschermde dieren,
planten of nesten/verblijfsplaatsen aanwezig zijn. Voor advies van een
deskundige kunt u onder andere terecht bij www.netwerkgroenebureaus.nl. De
uitkomst kan zijn dat u ontheffing moet aanvragen waarbij maatregelen
worden voorgeschreven.

Specifieke aandachtspunten activiteiten bouwen

Wij wijzen u graag nog specifiek op het volgende:
1.

Hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 gaat over de uitvoering, voltooiing en
gereedmelding van de bouwwerkzaamheden. Hierin staan o.a. plichten over
veiligheid op de bouwlocatie en het voorkomen van hinder. Ook dient u
bepaalde momenten vooraf bij ons te melden. U bent o.a. verplicht om de
start van de bouwwerkzaamheden minimaal twee dagen vooraf bij
ons te melden (tel: 14 030, @: bouwtoezicht@nieuwegein.nl). Wij
stellen het zeer op prijs als u de startdatum al eerder aan ons
doorgeeft.

2.

Het is verboden om een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een
omgevingsvergunning is verleend, in gebruik te geven of te nemen als het
bouwwerk na de bouw niet gereed is gemeld bij Bouwtoezicht.

3.

Stoffen die als gevaarlijk zijn aangeduid in hoofdstuk 17 van de
afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL),
zoals verfresten, verfverdunningsmiddelen, spuitbussen (met restant),
kitresten, bekistingsolie en dergelijke, moeten gescheiden van het overige
bouwafval worden bewaard en afgevoerd door een bevoegd bedrijf naar een
erkende verwerker.
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Als u (onderdelen van) bouwwerken gaat slopen, kan het zijn dat u
voldoende ruim vooraf een sloopmelding moet doen. Dat is bijvoorbeeld het
geval als u asbest gaat verwijderen of meer dan 10 m 3 sloopafval heeft. In
bouwwerken die voor 1994 zijn gebouwd, is mogelijk asbesthoudend
materiaal toegepast, bijvoorbeeld in het dak. Als dit vrijkomt bij de
werkzaamheden levert dat gezondheidsrisico's op. Meer informatie over
asbest vindt u op onze website: www.nieuwegein.nl/asbest. Neem bij vragen
of twijfel contact op met Bouwtoezicht.

BIJ DIT BESLUIT BEHORENDE STUKKEN
De volgende documenten zijn onlosmakelijk onderdeel van dit besluit:


Bijlage 01_publiceerbareaanvraag



Bijlage 02_Vogelbuurt_Doorslag_dossiernr_759547

LEGES
Voor dit besluit worden de volgende leges in rekening gebracht. U ontvangt een
separate factuur voor het voldoen van de leges.
Bouwen

€

373,00

Welstand, (geraamde) bouwkosten 10.000 tot 50.000

€

52,90

Totaal

€

425,90

Toelichting: Wij hebben de bouwkosten (excl. BTW) vastgesteld op: € 14.000,00

Tot slot

Ik ga ervan uit dat ik u helder heb geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u
dan gerust contact op met Marco van den Ancker. Zijn gegevens staan in het
briefhoofd.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,
11-3-2020

Anja Poot
Hoofd Ruimtelijk Domein
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RECHTSMIDDELEN
Uitvoerbaarheid van dit besluit

Dit besluit krijgt rechtskracht (mag worden uitgevoerd) vanaf het moment dat het
aan de aanvrager bekend is gemaakt door toezending. Het besluit is echter nog
niet onherroepelijk omdat er nog bezwaar kan worden aangetekend door
belanghebbenden.
Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van
het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Nieuwegein, ter attentie van de commissie
bezwaarschriften, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.
Voorlopige voorziening

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de inwerkingtreding van dit
besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat echter de
mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
Voorzieningenrechter van de rechtbank in Midden-Nederland, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht. U kunt een beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden. Als een voorlopige voorziening wordt
toegekend, wordt de inwerkingtreding van dit besluit tijdelijk uitgesteld.
Kosten

Aan het instellen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Aan het instellen van
een verzoek om een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. De
informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland (tel: 030-2233010 of
www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/) kan u hierover informeren.

Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2019.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

4858265

Aanvraagnaam

sanering asbestdaken Vogelbuurt

Uw referentiecode

-

Ingediend op

27-12-2019

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

In de Vogelbuurt Doorslag zijn 56 woningen met een
dak van asbest houdende golfplaten. Deze aanvraag
omgevingsvergunning betreft deze 56 woningen. In deze
buurt is een werkgroep actief die probeert te komen tot een
gezamenlijke sanering van deze asbestdaken waarbij de
nieuwe daken van een deugdelijk isolatie pakket worden
voorzien en zonnepanelen eenvoudig kunnen worden
aangebracht.

Opmerking

Aangezien: niet eenduidig is of deze werkzaamheden aan
het dak vergunningplichtig of alleen meldingsplichtig zijn;
het 56 min of meer identieke woningen betreft en de Raad
mogelijk instemt met “groene” leges per juli 2020 gaat de
werkgroep er van uit dat de leges worden berekend over de
verbouwkosten van één woning.

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Ja

Bijlagen die later komen

geen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening
Gezondheid
Kwaliteitsverklaringen
Installaties
Constructieve veiligheid
Overige gegevens veiligheid

Bevoegd gezag
Naam:

Gemeente Nieuwegein

Bezoekadres:

Stadsplein 1
3431 LZ Nieuwegein

Postadres:

Gemeente Nieuwegein
Afdeling Ruimtelijk Domein
o.v.v. omgevingsvergunning
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Datum aanvraag: 27 december 2019 Aanvraagnummer: 4858265
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Telefoonnummer:

14 030

E-mailadres:

gemeente@nieuwegein.nl

Website:

www.nieuwegein.nl/omgevingsloket

Contactpersoon:

Afdeling Ruimtelijk Domein

Datum aanvraag: 27 december 2019 Aanvraagnummer: 4858265
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken
• Bouwen
Bijlagen
Kosten

Datum aanvraag: 27 december 2019 Aanvraagnummer: 4858265
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Aanvrager

Formulierversie
2019.01
1

Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht

2

3

Man
Vrouw
Niet bekend

Voorletters

R.B.

Voorvoegsels

-

Achternaam

Hodes

Verblijfsadres

Postcode

3435DW

Huisnummer

18

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Kuifduiker

Woonplaats

Nieuwegein

Correspondentieadres

Adres

Kuifduiker 18
3435DW Nieuwegein

5

Toelichting bij persoonsgegevens

Toelichting

6

De aanvraag vindt plaats namens alle 56 in de aanvraag
genoemde woningeigenaren.

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 27 december 2019 Aanvraagnummer: 4858265

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Locatie

Formulierversie
2019.01
1

Adres

Postcode

3435DW

Huisnummer

18

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Kuifduiker

Plaatsnaam

Nieuwegein

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

3

Ja
Nee
Straat en huisnummer Kadastraal
Zwanensingel 1-23 00801-00823
Kuifduiker 1-23 00664-00686
Gruttostraat 3-5 00748-00750
Gruttostraat 8 00753,
Gruttostraat 10-15 00755-00760

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum aanvraag: 27 december 2019 Aanvraagnummer: 4858265

Zie bijlagen
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Bouwen

Formulierversie
2019.01

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

1

Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend
object?
2

Ja
Nee

Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?
3

Ja
Nee

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
In de Vogelbuurt Doorslag zijn 56 woningen met een
dak van asbest houdende golfplaten. Deze aanvraag
omgevingsvergunning betreft deze 56 woningen. In deze
buurt is een werkgroep actief die probeert te komen tot een
gezamenlijke sanering van deze asbestdaken waarbij de
nieuwe daken van een deugdelijk isolatie pakket worden
voorzien en zonnepanelen eenvoudig kunnen worden
aangebracht.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
4

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
5

6

Ja
Nee

Hoofdgebouw

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Gebruik

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

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

Datum aanvraag: 27 december 2019 Aanvraagnummer: 4858265

139

Bevoegd gezag: Gemeente Nieuwegein
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Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?
7

139

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

stalen sandwich

ral 7016

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

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.
8

Is al toegelicht bij welstandcommissie dossiernr 759547

Mondeling toelichten

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

Datum aanvraag: 27 december 2019 Aanvraagnummer: 4858265

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Nieuwegein
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Formulierversie
2019.01

Bijlagen
Formele bijlagen
Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

Vogelbuurt_Doorslag_dossiernr_759547_pdf

Vogelbuurt Doorslag
dossiernr 759547.pdf

Welstand
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2019-12-27

In
behandeling

Datum aanvraag: 27 december 2019 Aanvraagnummer: 4858265
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Formulierversie
2019.01

Kosten
Bouwen
Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken
Wat zijn de geschatte kosten in
14000
euro's (exclusief BTW)?

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

Datum aanvraag: 27 december 2019 Aanvraagnummer: 4858265

14000
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Dossiernr. 759547

Bijlage 02_Vogelbuurt_Doorslag
Behorend bij besluit met zaaknummer: 807647

Aanvraag omgevingsvergunning sanering asbestdaken Vogelbuurt
Toelichting
11-3-2020

De locatie

In de Vogelbuurt Doorslag zijn 561 woningen met een dak van asbest houdende golfplaten. Deze
aanvraag omgevingsvergunning betreft deze 56 woningen. De woningen zijn onderverdeeld in de
basistypen 2 laags en 3 laags.
Het betreft de volgende adressen en kadastrale kenmerken (allen in Jutphaas sectie C).
Straat en huisnummer
Zwanensingel 1-4
Zwanensingel 5-10
Zwanensingel 11-16
Zwanensingel 17-19
Zwanensingel 20-23
Kuifduiker 1-6
Kuifduiker 7-14
Kuifduiker 15-20
Kuifduiker 21-23
Gruttostraat 3-5
Gruttostraat 8, 10-12
Gruttostraat 13-15

Kadastraal
00801-00804
00805-00810
00811-00816
00817-00819
00820-00823
00681-00686
00673-00680
00667-00672
00664-00666
00748-00750
00753, 00755-00757
00758-00760

aantal
4
6
6
3
4
6
8
6
3
3
4
3

Woningtype
3 laags
3 laags
3 laags
3 laags
2 laags
3 laags
3 laags
3 laags
2 laags
3 laags
2 laags
2 laags

Het belang
In deze buurt is een werkgroep actief die probeert te komen tot een gezamenlijke sanering van deze
asbestdaken waarbij de nieuwe daken van een deugdelijk isolatie pakket worden voorzien en
zonnepanelen eenvoudig kunnen worden aangebracht.
Deze plannen geven de gemeente Nieuwegein de kans om te scoren op twee gebieden, nl:
•
•

invulling routekaart naar Energie Neutraal 2040 en
een oplossing van 33% van de asbestdaken problematiek voor daken groter dan 35 m2.

Vanuit het energie besparingsaspect ondersteund Energie-N de werkgroep. Het belang van dit
project heeft zich inmiddels geuit in een beperkte financiële bijdrage van de Gemeente Nieuwegein
en een bijdrage van UThuis.
Inmiddels hebben de eigenaren van 50 woningen aangegeven dat zij mee willen doen met de
sanering van de asbest daken. 6 eigenaren weten nog niet of ze mee doen. Het is pas zeker dat
eigenaren mee doen als het contract met de aannemer getekend wordt, dit kan pas na ontvangen
omgevingsvergunning en toekenning financiering. Geen van de woningeigenaren heeft bezwaar
tegen deze collectieve aanvraag van de omgevingsvergunning.
Aangezien: niet eenduidig is of deze werkzaamheden aan het dak vergunningplichtig of alleen
meldingsplichtig zijn; het 56 min of meer identieke woningen betreft en de Raad mogelijk instemt

1

Van de oorspronkelijk 62 woningen met dak van asbesthoudende golfplaten zijn Pijlstaart 10, 12 en 14 en
Gruttostraat 6, 7 en 9 reeds gesaneerd. Deze woningen vallen dan ook buiten deze omgevingsvergunning.

met “groene” leges per juli 2020 gaat de werkgroep er van uit dat de leges worden berekend over de
verbouwkosten van één woning.
De bestaande situatie
Als bijlage is een foto rapportage van de betreffende daken te vinden. Ook is er film van de wijk
gemaakt omdat google niet in het voetgangersgebied kan komen.:
http://www.youtube.com/watch?v=nrzdscSs848
Het plan
De asbest golfplaten worden gesaneerd en vervangen door stalen 5 kroons-sandwich platen RAL
7016 waarmee het dak uiteindelijk een Rc waarde van 6 W/m2K krijgt.

Er is gekozen voor deze oplossing omdat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een goede isolatie te realiseren is, deze platen zijn met een Rc waarde van 6 m2K/W te
krijgen.
Deze platen de wijk afhelpen van het golfplaten imago.
Deze platen op de bestaande dakconstructie kunnen worden aangebracht (het gewicht
neemt niet toe).
De werkzaamheden geheel vanaf de buitenzijde kunnen worden uitgevoerd.
Er geen schade ontstaat aan de binnen afwerking (vooral relevant bij de 3 laags woningen).
De gegarandeerde levensduur van stalen sandwich panelen 30 jaar bedraagt en die van
cement golfplaten maar 10.
Zonnepanelen makkelijk zijn te monteren.
Het dak snel en met weinig mankracht kan worden aangebracht, belangrijk omdat die
mankracht er gewoon niet is.

Het één op één vervangen van de asbesthoudende golfplaten door cementgolfplaten heeft veel van
deze voordelen niet en is veel duurder.
Gevolg van deze keuze is wel dat de dakvlakken van de woningen zelf ca 12 cm hoger worden.
Bij de aanbouw van de 2 laags woningen (schuur hal en toilet) kan ook de bestaande “Opstallan”
dakplaat vervallen. Als hier ook nog een iets dunnere sandwich plaat wordt gebruikt dan wordt het
dak hier nauwelijks hoger en kunnen tevens bestaande lood slabben worden gebruikt.
De losstaande onverwarmde schuurtjes worden voorzien van een zo dunmogelijke sandwich plaat. Er
wordt geen enkele staalplaat gebruikt om regen roffel te voorkomen.

In de bijlagen vindt u aanzichten en details.
Bijlagen:
fotorapportage asbest daken Vogelbuurt
Situatie tekeningen
Detailtekeningen en aanzichten

Bijlage
Fotorapportage asbest daken Vogelbuurt

Twee laags woning met vergrootte aanbouw

Twee laags woning zoals ze het meest voorkomen

De timpaan bij de drie laags woningen

De timpaan bij de drie laags woningen

De timpaan bij de drie laags woningen

De timpaan bij de drie laags woningen

Bergingen zoals ze bij de drie laags woningen het meeste voorkomen

Bergingen zoals ze bij de drie laags woningen het meeste voorkomen

Drie laags woning waar berging met woning verbonden is

Enkele drie laags woningen hebben dit soort losse bergingen

Bijlage
Situatie tekening

Bijlage
Detailtekeningen en aanzichten
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De aanzichten en details zijn voor de 3 laags woningen weergegeven.
Als de buren niet mee doen dan kan er voor de goot gekozen worden:
- handhaven zie 3.3, 3.4 en 3.7
- vervangen en aan de kant die wel mee doet verhogen zie 3.8 en 3.9
dan wordt het booiboord niet verhoogd maar komt er wel een
kleine strook zetwerk aan de bovenrand van het boeiboord
Detail 3.11 moet na de asbest sanering verder uitgewerkt worden.
Voor de 2 laagswoningen zijn de principes van details en aanzichten identiek
Alleen voor detail 3.2 is het aanzicht voor de 2 laags woning gegeven zie 2.2
en voor 3.5 de doorsnede van de 2 laags woning, zie 2.5
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