
Bijlage II 
De stedenbouwkundige randvoorwaarden 

 
 
 
 
 
 



Stedenbouwkundige Randvoorwaarden 
 

Om het stedenbouwkundige ontwerp verder te kunnen uitwerken moeten er 

randvoorwaarden worden vastgesteld waarmee het college samen met de 

projectontwikkelaar een concreet bouwplan kan maken. 

De randvoorwaarden zijn op tekening verwerkt en in een tabel opgesomd. Naast 

randvoorwaarden behorend bij het ontwerp van de 60 appartementen van 

KuiperCompagnons is ook een set randvoorwaarden weergegeven voor het ontwerp van het 

wijkteam. De randvoorwaarden behorend bij de twee ontwerpen staan in onderstaande tabel 

weergegeven. Er zijn randvoorwaarden die voor beide ontwerpen gelden, deze worden door 

de gemeente als wijkteam gedragen. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld akkoord te gaan 

met de randvoorwaarden behorend bij het ontwerp van KuiperCompagnons. Het wijkteam is 

niet akkoord met de randvoorwaarden behorende bij het ontwerp van KuiperCompagnons.     

Randvoorwaarden behorend bij beide ontwerpen

ontwerp Wijkteam (38 appartementen) ontwerp KuiperCompagnons 60 appartementen

  • 46 pp       halfverdiept   •  72 pp halfverdiept
  • 12 pp  bovengronds    • 18 pp bovengronds(minimaal)
     (nog geen exacte locatie vastgelegd)
  • max 5 bouwlagen inclusief kap(zijde rosarium)   • max 8 bouwlagen (zijde rosarium)
  • kapverdieping wordt beschouwd als bouwlaag   • 18 sociale woningen
  • max. hoogte kap 4,5 m.
  • max totale hoogte incl. parkeergarage: 18 m   • kapverdieping wordt beschouwd als bouwlaag
  •  Voor de ontsluiting in en uit de wijk   • indien de ontsluiting na realisatie problemen geeft 
     moet vóór verdere planvorming     wordt hier een oplossing voor bedacht.
     een goede oplossing worden gevonden    

              •  ontwerp KuiperCompangons als algemeen uitgangspunt/beeld voor uitwerking

              • voldoen aan besluit luchtkwaliteit(en andere wetgeving)

              • grenzen plan en aantal bouwlagen conform tekening

              • het parkeren van bewoners van de appartementen gebeurt halfverdiept
              • parkeerlaag is max. 1,5 m boven maaiveld

              • positief saldo gemeente voor deelproject

              • behoud rosarium
              • afsluiten Ockenrode voor auto's en vervangen door plantsoen

              •  oriëntatie kappen op bouwmassa langs de Oude Rijn is haaks op het water

              • stedenbouwkundige blijft bij proces betrokken voor bewaken stedenbouwkundige kwaliteit

              • fietspad en voetpad langs Oude Rijn worden ingebed in openbaar groen
              • de buitengevel van het gebouw grenst direct aan de groene openbare buitenruimte
              • fietspad en voetpad in verlengde Laan van Ouderzorg aansluitend op paden langs Oude Rijn
              • het groen aan de Oude Rijn moet een openbaar karakter hebben, dus geen schuttingen.

              • bovengronds parkeren binnenterrein wordt afgeschermd dmv groene aankleding terrein

 
 



Op bijgevoegde tekeningen staan de afmetingen en positionering van beide ontwerpen 

vastgelegd. Deze tekeningen zijn dan ook bepalend voor het verdere ontwerp van het plan 

binnen de overige randvoorwaarden. Beide ontwerpen geven een bepaald beeld, de 

bedoeling is dat dit beeld een richting geeft aan het ontwerpproces, een uiteindelijk ontwerp 

wijkt hier van af. Door echter bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden vast te leggen 

is er een duidelijk kader waarbinnen een ontwerp kan worden gemaakt. De tekeningen 

geven heel duidelijk de buitenste grenzen weer van het plan er is bijvoorbeeld hierdoor geen 

onduidelijkheid over de locatie van de bebouwing en waar de verschillende bouwlagen in het 

ontwerp komen. Ook is weergeven op de tekening waar de uiterste grens van het 

parkeerterrein ligt. De tekeningen in A3 formaat zitten bij deze bijlage. 

 
 


