
Als opdrachtgever in de bouw krijgt u bij de bouw van uw huis 
te maken met wetten en regels, zoals het Bouwbesluit, het 
Besluit omgevingsrecht (BOR) en het Burgerlijk Wetboek. 
Deze landelijke regels hebben onder meer te maken 
met veiligheid, gezondheid, de omgeving en de buren. 
Alle gebouwen moeten hieraan voldoen, ook als er geen 
vergunning nodig is. 

Naast landelijke wet- en regelgeving zijn lokale regels ook 
van kracht, onder andere vastgelegd in bestemmingsplannen, 
bouwverordeningen en bouwvoorschriften. De regels in dit 
kavelpaspoort gelden specifiek voor bebouwing op deze 
kavel(s). Met een actieve link wordt verwezen naar overige 
regelgeving die van toepassing is waaraan moet worden 
voldaan. Het kan zijn dat (ruimtelijke) regels in het geldende 
bestemmingsplan meer (bouw)mogelijkheden bieden dan de 
regels in dit kavelpaspoort. De regels zoals opgenomen in dit 
paspoort zijn echter bindend. 

Op de website ikbouwmijnhuisinalmere.nl staan 
waardevolle en praktische tips tijdens het proces van 
ontwerp tot eigen huis. Daar vindt u ook relevante 
downloads met informatie over specifieke onderwerpen 
m.b.t. het bouwen en het gebied, gegevens die 
onmisbaar zijn tijdens het proces.

Zandpoort
De kavels liggen in het gebied Zandpoort, 
Olympiakwartier West. Een karakteristiek gebied tussen 
het station en het duinlandschap. Om de uitstraling 
van het gebied te waarborgen dient iedere bouwer 
– particulier, projectontwikkelaar en woningcorporatie – 
te voldoen aan de ruimtelijke uitgangspunten zoals 
beschreven in het beeldkwaliteitplan Wakker worden 
in Zandpoort, Olympiakwartier West. Bij de toets 
Stedenbouwkundige randvoorwaarden (SRV-toets) wordt 
dit beoordeeld. 

K A V E L P A S P O O R T

Olympiakwartier West
Zandpoort
OKW4040-4050 

versie 29 juni 2017
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Verkavelingsplan staat voor 2 jaar vast, gerekend vanaf start uitgifte 29 juni 2017, en kan daarna gewijzigd worden. De maten zijn indicatief, de uitgiftetekening is 
leidend. De kavels zijn laatste kwartaal 2017 bouwrijp. Het vastgestelde inrichtingsplan laat de inrichting van het openbaar gebied zien.
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Discretionaire bevoegdheid
Indien strikte toepassing van de bepalingen van het kavelpaspoort voor de koper leidt tot een onevenredig nadelige beperking, kan de 
koper het college van B&W schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om daarvan af te mogen wijken. Om toestemming te kunnen verlenen 
dient de voorgestelde afwijking te voldoen aan het doel en de strekking van de bepaling waarop deze betrekking heeft. Het college heeft bij 
de beoordeling van het verzoek tot afwijking een discretionaire bevoegdheid om te besluiten of afgeweken mag worden.

versie 29 juni 2017

Regels voor het bouwen
• De kavel is bestemd voor het bouwen van één woning. 
• Alle bebouwing vindt plaats binnen de kavelgrenzen, 

inclusief ondergeschikte bouwdelen.
• Het hoofdgebouw moet binnen het bouwvlak gebouwd 

worden. Niet grondgebonden ondergeschikte bouwdelen 
– zoals luifels, dakgoten of dakoverstekken – mogen aan 
de voor- en achterkant tot 30 cm buiten het bouwvlak 
vallen. In afwijking op regel 2 is het bovenstaande ook 
toegestaan aan de zijkant die grenst aan het openbaar 
gebied, en bij kavel OKW4045 de zijgevel die niet grenst 
aan de buren.

• De voorgevel dient over een breedte van minimaal 20 cm 
vanuit de zijerfgrens in de rooilijn te worden gebouwd. 
Vanaf 20 cm vanuit de zijerfgrens is het toegestaan de 
voorgevel terugliggend aan te brengen. Bij hoekkavel  
OKW4050 dient de zijgevel voor 100% in de zijerfgrens te 
worden gebouwd.

• Er dient aaneengesloten met de woning(en) van de 
buren in de zijerfgrens te worden gebouwd, over de 
volledige diepte van de woning. De gedeelde zijwand 
wordt uitgevoerd volgens het document Spelregels 
bij geschakeld bouwen. Bouwdelen die noodzakelijk 
zijn voor het afwerken van de gemeenschappelijke 
bouwmuur mogen maximaal 20 cm over de zijerfgrens 
van het naastgelegen bouwperceel vallen.

• De naar de openbare weg gerichte zijgevel van 
hoekwoning OKW4050 dient verbijzonderd te worden. 
Bijvoorbeeld door materiaalgebruik en detaillering van 
de gevel, zie ook het beeldkwaliteitplan Wakker worden 
in Zandpoort, Olympiakwartier West. Deze gevel dient 
minimaal 1 gevelopening te bevatten.

• De maximale bouwhoogte is 11.00 meter. 
• Het in het beeldkwaliteitplan Wakker worden in 

Zandpoort, Olympiakwartier West omschreven kleur- 
en materiaalgebruik dient te worden toegepast. Bij het 
indienen van de SRV-toets moet dit op tekening worden 
aangegeven.

• Het regenwater dient oppervlakkig afgevoerd te worden 
en de eigenaar van de kavel is zelf verantwoordelijk 
voor de afwatering van het perceel. Zie ook de bijlage: 
Drainage en oppervlakkig hemelwaterafvoer en de 
gebiedspecifieke bijlage Olympiakwartier West.

• Vanwege het bijzondere karakter van het gebied dient 
extra aandacht te worden besteed aan de overgang van 
privé naar openbare ruimte. De hoogte van de erf- en 
terreinafscheidingen voor de voorgevel of grenzend 
aan de openbare weg of het openbaar groen bedraagt 
maximaal 1 meter. De hoogte van erfafscheidingen 
achter de voorgevel en niet grenzend aan de openbare 
weg bedraagt maximaal 2 meter. Erfafscheidingen 
moeten passen bij het karakter van het gebied en 
dienen te worden uitgevoerd zoals beschreven in 

het beeldkwaliteitplan Wakker worden in Zandpoort, 
Olympiakwartier West. Bij het indienen van de SRV-toets 
moet de erfafscheiding op tekening worden aangegeven. 
Bij hoekkavel OKW4050 moet de zijerfgrens grenzend 
aan het openbaar gebied over de volledige lengte 
te worden bebouwd. Deze bebouwing dient een 
samenhangend onderdeel te zijn van het ontwerp – in 
materiaal of in vormgeving – en kan openingen bevatten.

• Erfbebouwing wordt in het Besluit Omgevingsrecht 
(BOR) gedefinieerd als bijbehorende bouwwerken. 
Volgens dit besluit kunnen vergunningsvrije 
bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak in het 
achtererf worden gebouwd. Zie ook de Publieksbrochure 
vergunningvrij bouwen van de Rijksoverheid. Bekijk 
ook het bestemmingsplan Almere Poort, specifieke 
bouwregels en het concept uitwerkingsplan 
Olympiakwartier West. 

Overig
• De adreszijde ligt vast.
• Parkeren gebeurt in het openbaar gebied.
• Het voorlopig vloerpeil bedraagt –2.50 NAP. 

Het definitieve vloerpeil wordt afgegeven bij de 
omgevingsvergunning.

• Voor de herkenbaarheid en het karakter van het gebied 
wordt bij de kavel in de voortuin een vierkant houten 
strandpaal met huisnummer geleverd, hiervoor geldt 
een instandhoudingsverplichting.

• Het achterpad wordt overgedragen met een recht van 
overpad.

• Een gedeelte van de bebouwing mag worden 
gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep en/of 
bedrijfsmatige activiteiten. Zie het bestemmingsplan 
Almere Poort, specifieke gebruiksregels en het concept 
uitwerkingsplan Olympiakwartier West.

Begripsbepalingen
De definities van de in dit kavelpaspoort gebruikte 
begripsbepalingen en de wijze van meten vindt u terug 
in de Publieksbrochure vergunningvrij bouwen van de 
Rijksoverheid en het bestemmingsplan Almere Poort, 
inleidende regels.
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