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Disclaimer:  Dit handboek is met zorg samengesteld.  Toch is het niet uit te 
sluiten dat onvolledige of onjuiste informatie is o pgenomen. De gemeente 
Rijswijk kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld wo rden. 
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1. Inleiding 

Aan de rand van Rijswijk krijgt een bijzondere nieu we wijk vorm: 
RijswijkBuiten. Het wordt een wijk in een groen dec or, duurzaam van opzet en 
met oog voor verschillende woonwensen. Ook voor die  mensen die graag hun 
eigen droomhuis willen realiseren.  
RijswijkBuiten biedt volop mogelijkheden als het ga at om zelf bouwen. In de 
nieuwe wijk is een aantal locaties waar u in alle v rijheid uw huis kunt (laten) 
ontwerpen en bouwen. Op deze Buitenkavels kunt u, b innen een aantal 
randvoorwaarden, naar eigen zin een (vrijstaande) w oning bouwen.  
 
U heeft mogelijk met één van onze makelaars of met het informatiecentrum 
een afspraak gehad. Tijdens deze afspraak heeft u d e nodige informatie over 
het kopen van een stuk grond en bouwen van een huis  ontvangen. Binnenkort 
zal dan ook de optieovereenkomst worden ondertekend . In dit Handboek vindt 
u informatie over op de belangrijkste zaken die bij  het kopen van een 
bouwkavel en het bouwen van een eigen huis komen ki jken. De informatie 
behelst praktische zaken zoals een overzicht van we lke partijen er bij het 
project betrokken zijn en met welke regelgeving u t e maken krijgt. De meer 
strategische informatie, bijvoorbeeld hoe u zich vo orbereid op dit traject, kunt 
u downloaden via onze website.  
 
De informatie in dit Handboek gaat ervan uit dat u beschikt over de  brochure 
Buitenkavels, de kavelpaspoorten en de bijbehorende  prijslijst. Alle informatie 
vindt u ook op onze website www.rijswijkbuiten.nl . U kunt ook contact 
opnemen met het hierna te noemen Servicepunt Zelfbo uw RijswijkBuiten.  



 

 

2. Servicepunt Zelfbouw RijswijkBuiten  

Het servicepunt Zelfbouw RijswijkBuiten is als onde rdeel van het 
Informatiecentrum RijswijkBuiten het aanspreekpunt voor alle ontwikkelingen 
op het gebied van zelfbouw in RijswijkBuiten. Als k avelkoper krijgt u op 
verschillende momenten en op verschillende manieren  met de gemeente te 
maken. Zo is de gemeente eigenaar van de grond en i s daarmee de partij van 
wie u de bouwkavel koopt. De gemeente is echter ook  verantwoordelijk voor 
het toetsen en verlenen van een omgevingsvergunning  (voorheen 
bouwvergunning). Verschillende zaken waarbij versch illende afdelingen en 
diensten van de gemeente betrokken zijn. De gemeent e probeert het u 
gemakkelijk te maken door met één aanspreekpunt te werken: het servicepunt  
Zelfbouw.  
 
Het servicepunt zorgt voor antwoorden op uw vragen tijdens het 
ontwerpproces en de bouw van uw woning en  coördine ert  eventuele 
contacten met andere gemeentelijke afdelingen.  
U kunt contact opnemen met het servicepunt Zelfbouw  via telefoonnummer 
070 - 3261975 of per e-mail: rijswijkbuiten@rijswijk.nl .  
De openingstijden van het Informatiecentrum vindt u  op: 
http://www.rijswijkbuiten.nl/contact . 
 



 

3.Voorbereiding, mogelijkheden en adviezen 

Bij particulier opdrachtgever schap heeft u als par ticulier opdrachtgever de 
volledige zeggenschap over uw eigen bouwplan. U die nt wel rekening te 
houden met de bebouwingsvoorwaarden en de overige ( wettelijke) 
voorwaarden.  
Hieronder zetten wij een aantal belangrijke zaken o p een rij. 
 
3.1 Procedure en termijnen 
 
De belangrijkste procedurele zaken en termijnen zij n inzichtelijk gemaakt in 
het stappenplan. Dit stappenplan treft u aan in bij lage I. De procedure wordt 
overigens uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4 van dit handboek. 
 
3.2 Bebouwingsmogelijkheden 
 
In het kavelpaspoort zijn de locatie en de bebouwin gsmogelijkheden zoals het 
maximale bouwvlak, de bouwhoogte en de beeldkwalite itseisen vastgelegd. 
Deze eisen zijn mede gebaseerd op de regels die opg enomen zijn in het 
geldende vastgestelde Bestemmingsplan Sion - ’t Haa ntje, 1 e herziening (en 
het daaruit voortvloeiende Uitwerkingsplan) het Bou wbesluit, de 
bouwverordening en overige wet- en regelgeving waar onder Welstand 
(Beeldkwaliteitplan Sion 1 e fase). 
De uitgebreide versie van dit bestemmingsplan vindt  u op onze website. 

 
3.3 Programma van Eisen; Wat wil ik zelf 
 
In een Programma van Eisen werkt u al uw wensen voo r het ontwerp van een 
woning uit. Dit is niet alleen overzichtelijk voor uzelf maar hiermee geeft u ook 
de architect duidelijke instructies. In bijlage III  treft u als voorbeeld een 
invuldocument voor het opstellen van een Programma van Eisen aan en vindt 
u meer informatie. 
 
3.4. Adviseurs 
 
Een eigen huis laten bouwen is leuk, maar er komt w el het een en ander bij 
kijken. Het is daarom verstandig u te laten bijstaa n door goede adviseurs. Het 
inschakelen van adviseurs kost geld. Laat u zich hi erdoor echter niet 
weerhouden, een goede professional verdient zichzel f terug. 
 
 

 
 



 

3.4.1 Architect 
  Een van de eerste stappen is uw keuze of u, uw droo mhuis naar 

eigeninzicht laat ontwerpen door een architect . Da arnaast bestaat de 
mogelijkheid een keuze te maken uit één van de vele  
catalogusbouwers.  
 

In bijlage V is een stappenplan voor het selecteren  van een architect 
opgenomen. Door bij meerdere architecten en/of cata logus-bouwers langs 
te gaan verruimd u, uw keuze mogelijkheden. Veel in formatie over 
architectenbureaus en catalogusbouwers is via inter net beschikbaar, zie 
bijvoorbeeld: www.architectenweb.nl , www.bna.nl/architecten ,  

 
 
3.4.2 Constructeur en installatieadviseur  
Het is gebruikelijk deze adviseurs via uw architect  in te schakelen. 
 
3.4.3 Kostendeskundige 
U kunt in eerste instantie bij uw architect nagaan of hij een goede calculatie 
van de bouwkosten voor u kan maken. Wanneer u hiera an twijfelt of als de 
architect aangeeft deze expertise niet in huis te h ebben, kunt u hiervoor een 
onafhankelijk bureau inschakelen.  
 



 

4. Stappenplan  

De gemeente wil voorkomen dat er kavels gekocht wor den door kopers die 
geen bouwplan maken en/of realiseren of een kavel a ls belegging kopen. 
Daarom hanteert de gemeente een aantal termijnen wa arbinnen u uw huis 
moet ontwerpen en bouwen. Deze termijnen zijn vastg elegd in de 
optieovereenkomst en vervolgens in de koopovereenko mst.  
De termijnen voor het ontwerpen en bouwen zijn ook schematisch 
weergegeven in het stappenplan in bijlage I.  
De stappen en termijnen die u in acht moet nemen zi jn als volgt: 
 
 
4.1 Oriëntatie fase (max. 2 weken) 
 
In deze fase zal een intake en oriënterend gesprek plaats vinden. In principe 
kan tijdens dit gesprek  een reservering worden ged aan. Er wordt een 
afspraak voor een tweede gesprek ingepland. 
De gemeente gaat ervan uit dat u in de periode voor afgaand aan het eerste 
oriënterende gesprek heeft nagedacht en onderzocht of en hoe u, uw woning 
kunt realiseren. 
 
4.2. Optiefase (max. 4 weken) 
 
Tijdens het tweede gesprek vindt de reservering van  de kavel plaats en heeft u 
14 dagen de tijd om de optieovereenkomst te onderte kenen en de 
optievergoeding te betalen. De optievergoeding bedr aagt € 1000,--. 
Dit bedrag  wordt  verrekend met de koopsom ten tij de van de 
eigendomsoverdracht (levering) van de kavel door de  gemeente aan u. Echter, 
restitutie (teruggave) van de optievergoeding vindt  niet plaats als er – om 
welke reden dan ook – geen koopovereenkomst met u w ordt gesloten, dan wel 
geen eigendomsoverdracht van de kavel plaatsvindt. De optie is 4 weken 
geldig vanaf de datum van ondertekening van de opti eovereenkomst door 
zowel de gemeente als door u. Afhankelijk van de sp ecifieke omstandigheden 
zal de gemeente in voorkomende gevallen beoordelen of het verlengen van de 
optietermijn tot de mogelijkheden behoort. Daarbij zal dan wel een nadere 
termijn worden gesteld. 
 
Gedurende deze periode van 4 weken bent u aan zet e n moet een voorlopig 
bouwkundig ontwerp (VO) worden gemaakt.  
 
 
 
 



 

4.3. Ontwerp- en koopfase 
 
Binnen de optietermijn van 4 weken dient de koopove reenkomst voor de 
betreffende kavel tussen u en de gemeente gesloten te worden.  
In de koopovereenkomst wordt een tweetal ontbindend e voorwaarden 
opgenomen, te weten: 

a. het verkrijgen van een bruikbare omgevingsvergun ning voor de 
bouw van uw woning; 

b.  het verkrijgen van uw financiering (hypotheek).   
 
In deze fase zal het ontwerp van de woning verder u itgewerkt worden. 
Vorenstaande actie door u resulteert in een voorlop ig bouwkundig definitief 
ontwerp (vDO). Hiertoe vindt overleg en toetsing pl aats met 
stedenbouwkundige, welstand, architect en opdrachtg ever. Dit voorlopig 
definitief ontwerp wordt getoetst door het programm abureau RijswijkBuiten. 
Indien het ontwerp akkoord is krijgt u daarvan beri cht. 
 
Zodra hierna ook de materiaalkeuze is bepaald heeft  u de mogelijkheid voor 
een vooroverleg met de welstandscommissie. Tijdens dit overleg geeft deze 
commissie aan of uw ontwerp geschikt is voor het in dienen van een 
omgevingsvergunning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Vergunning fase 
 
Direct na de goedkeuring van het definitief ontwerp  (DO), doch uiterlijk binnen 
8 weken na de datum waarop beide partijen de koopov ereenkomst hebben 
ondertekend dient u  de omgevingsvergunning aan te vragen. Als blijkt dat u  
geen ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergu nning voor de bouw 
van uw woning hebt ingediend, dan behoudt de gemeen te zich het recht voor 
om de koopovereenkomst met u, zonder nadere aankond iging, te ontbinden. 
Afhankelijk van de specifieke omstandigheden zal de  gemeente beoordelen of 
het verlengen van de termijn voor het indienen van de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning tot de mogelijkheden behoort. D aarbij zal dan wel een 

De koper is voor zowel de optie- als koopfase perio de € 1.000,-- euro aan 
de gemeente verschuldigd (optievergoeding ). Deze b edragen worden in 
principe met de totale koopsom verrekend bij de eig endomsoverdracht 
van de kavel door de gemeente aan de koper. Restitu tie van deze 
bedragen vindt niet plaats indien geen koopovereenk omst wordt 
gesloten. Ook vindt geen restitutie plaats als geen  eigendomsoverdracht 
van de kavel plaatsvindt.  
 



 

nadere termijn worden gesteld voor het alsnog indie nen van een ontvankelijke 
aanvraag voor de vereiste omgevingsvergunning.  
De termijnen verband houdend met de procedure rond het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning staan vermeld in het stappenpla n (bijlage 1). 
 
4.5. Overdracht en levering 
 
De eigendomsoverdracht van de kavel bij de notaris,  vindt in principe plaats 
binnen twee weken nadat er sprake is van een bruikb are 
omgevingsvergunning en aan de financieringsvoorwaar de is voldaan.   
 
4.5.1 Juridische levering 
 
De levering van de kavel kan plaatsvinden vanaf het  moment dat u over een 
bruikbare omgevingsvergunning beschikt (doorgaans 6  weken na het 
verlenen van de omgevingsvergunning). Om de leverin gsprocedure in gang te 
zetten moet u een afspraak maken bij de notaris voo r het opstellen van een 
leveringsakte. De notaris stuurt het concept van de  leveringsakte zowel naar u 
als naar de gemeente. Zodra het concept door beide partijen akkoord 
bevonden wordt kan de kavel aan u worden overgedrag en, het zogenaamde 
notariële transport van de akte. Dit is het moment van de juridische levering 
van de grond (en dus ook van de betaling) en vanaf dit moment mag u de 
grond in gebruik nemen. De feitelijke levering vind t dus op hetzelfde moment 
plaats. 
 
 
4.5.2 Feitelijke levering van de kavel  
 
De gemeente zorgt ervoor dat de kavels bij de grond overdracht geschikt zijn 
om op te bouwen. Dit houdt het volgende in: 
Het terrein is opgehoogd, waarbij de hoogte van de bouwrijpe kavel is 
afgestemd op de hoogte van het weg peil.  
- Er is een (bouw)weg aangelegd ter plaatste van de t oekomstige openbare 

weg langs het perceel. 
- Er is een gescheiden rioolstelsel aanwezig. Zowel d e DWA (droogweer 

afvoer) en de HWA (hemelwater afvoer) kunnen op dit  rioolstelsel 
aangesloten worden. Per kavel worden in principe tw ee uitleggers ten 
behoeve van de waterafvoer aangelegd. De uitleggers  zijn 160 millimeter 
pvc.  

- In geval de kavel grenst aan het oppervlaktewater w ordt alleen  een DWA-
uitlegger aangelegd en dient het HWA direct op het oppervlaktewater 
gekoppeld te worden. 

- Bij de start van de woningbouw zijn de hoofdleiding en voor de 
nutsvoorzieningen aangelegd en zijn de voedingen ge realiseerd, zodat de 



 

mogelijkheid wordt geboden om bij de nutsbedrijven bouwstroom en 
bouwwater aan te vragen.  

- De toelaatbare restzetting in de periode vanaf de o plevering van het terrein 
tot 30 jaar na oplevering is maximaal 0,10 meter. 

 
Voor bouw zand, zand voor terrassen en voor teelaar de e.d. dient de koper 
van een kavel zelf zorg te dragen.  
 
4.6. Realisatiefase 
 
Vanaf het moment dat de koper beschikt over een bru ikbare 
omgevingsvergunning dient de koper de woning binnen  een termijn van in 
totaal 72 weken af te bouwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruikbare omgevingsvergunning: Onder een bruikbare omgevingsvergunning wordt 
verstaan een omgevingsvergunning waartegen binnen z es weken na bekendmaking 
door de gemeente van de verlening daarvan geen bezw aar is ingediend dan wel 
waartegen binnen deze termijn wel bezwaar is ingedi end en tijdens het aanhangig 
zijn van het bezwaar, een verzoek om voorlopige voo rziening tot schorsing is 



 

4.7. Financiën 
 
Als koper van een vrije kavel beheert en controleer t u zelf uw budget. Door 
vanaf de eerste oriëntatie tot en met het moment va n sleuteloverdracht 
continu op de kosten te blijven letten, blijft u ba as over uw eigen 
portemonnee. Dat lijkt wellicht vanzelfsprekend, ma ar bij het zelf bouwen van 
uw woning verdient dit continu bijzondere aandacht.   
 
Het is belangrijk om in de periode dat u tot het ko pen van een vrije kavel 
besluit, op een rij te (laten) zetten met welke tot ale investering u rekening 
moet houden. U dient er zeker van te zijn dat u de benodigde investering kunt 
dragen. De keuzes die u maakt omtrent uw woning heb ben immers grote 
invloed op de investering en de daarmee gepaard gaa nde kosten. Hieronder 
volgt een toelichting op de kosten waar u rekening mee moet houden.  
Investeringen 
De te maken kosten (ook wel stichtingskosten genoem d) zijn opgebouwd uit 
drie hoofdbestanddelen:  

• Grondkosten (de door u aan de gemeente verschuldigd e grondprijs 
voor de kavel); 

• Bouwkosten, waaronder de voorzieningen voor uw ener gie leverantie; 
• Bijkomende kosten (waaronder kosten architect en ad viseur, 

legeskosten, kosten huisaansluitingen, etc). 
 
In hoofdstuk 6 wordt specifiek aandacht besteed aan  het onderdeel milieu en 
energie. 
 
Grondkosten  
De kavelprijs wordt in de koopovereenkomst en de ak te van levering 
opgenomen.  
 
Bouwkosten 
De bouwkosten worden met name bepaald door de wonin gkwaliteit (grootte, 
bouwkundige kwaliteit, inrichtings- en afwerkingsni veau), maar uiteraard ook 
door de situatie in de markt (het prijsniveau).  
 
Bijkomende kosten 
Bij de bijkomende kosten gaat het om het totaal van  een aantal verschillende 
kosten, zoals: honorarium architect en andere advis eurs, leges, 
aansluitkosten voor huisaansluitingen, notariskoste n ten behoeve van een 
hypotheek, contract-/administratiekosten voor lever ing van 
nutsvoorzieningen, kosten die met de verhuizing en inrichting samenhangen.  
 
 
  



 

5. Overeenkomsten en juridische zaken 

 
Als zelfbouwer wordt u opdrachtgever voor diverse p artijen die bij de bouw 
van uw woning betrokken zijn. Het is aan te bevelen  om bij verstrekken van 
opdrachten goed inzicht te hebben wat de opdracht i nhoudt en waar u elkaar 
als opdrachtgever en opdrachtnemer wel en niet op k unt aanspreken. 
  
In bijlage II zijn concepten opgenomen van 3 belang rijke juridische 
documenten te weten:  
- de optieovereenkomst; 
- de koopovereenkomst; 
- de leveringsovereenkomst.  
Daarnaast dient u voor de bouw van uw woning nog ee n aantal andere 
overeenkomsten aan te gaan waarvoor u zelf verantwo ordelijk bent.   
 
Opdracht aan architect 
Speciaal voor (kleinere) opdrachten van particulier en aan architecten is de 
Consumentenregeling 2013 Rechtsverhouding Consument  – Architect CR 
2013 (kortweg CR 2013) ontwikkeld. De Consumentenre geling bestaat uit een 
modelovereenkomst, algemene voorwaarden en bijlagen  waaronder het 
invulformulier waarin de taakbeschrijving van de ar chitect wordt vastgesteld. 
Via www.bna.nl kunt u deze modellen downloaden. 
 
Aannemingsovereenkomst met de aannemer 
Met de opdracht aan de aannemer is een grote invest ering gemoeid. Zorg dat 
u een goed beeld heeft wat en hoe het in deze overe enkomst geregeld is.  
Voor het afsluiten van een contract met een aanneme r zijn er modelcontracten 
beschikbaar. Deze contracten zijn o.a. te verkrijge n op www.eigenhuis.nl  
(lidmaatschap nodig), www.woningborg.nl , www.swk.nl  of via uw 
bouwbegeleider. Door middel van een standaard aanne mingsovereenkomst 
voorkomt u ondermaats werk of dat er onderdelen bui ten het contract gelaten 
worden die later voor een stijging in de kosten kun nen zorgen. 
 
Garanties  
In verband met het risico op faillissementen advise ren wij u bij het afsluiten 
van een aannemingsovereenkomst na te gaan of er een  afbouwgarantie is.  



 

 

6. Milieu, duurzaam bouwen en energieprestatie 

De gemeente heeft met RijswijkBuiten hoge ambities op het gebied van milieu, 
energieprestaties en duurzaam bouwen. Het Bouwbeslu it en het 
bestemmingsplan Sion-’t Haantje geven hiervoor rich tlijnen en normen, doch 
de gemeente wil duurzaam bouwen verder bij de koper s stimuleren en 
adviseren. 
 
Omdat in RijswijkBuiten woningen met een laag energ ieverbruik worden 
vereist, is in de wijk geen gas- of warmtenet nodig . Deze netwerken worden 
dan ook niet aangelegd. Dit heeft gevolgen de wijze  waarop u, uw woning van 
energie voorziet en voor de benodigde isolatiewaard e van uw woning. 
  
6.1. Energieprestatie 
Uw kavel ligt dus in een bijzondere wijk. 
Door een afgewogen combinatie van bouwkundige en in stallatietechnische 
aanpassingen hebben de projectmatige woningen in Ri jswijkBuiten een EPC 
van 0. Dat betekent dat de woning in theorie geen e nergie nodig heeft voor 
verwarming, tapwater, koeling, verlichting en venti latie. Daarmee voldoen de 
woningen nu al aan de eisen die pas in 2020 verplic ht worden. 
 
Ten aanzien van het energieverbruik van de woning o p vrije kavels stelt de 
gemeente een maximum, uitgedrukt in een ‘Energie Pr estatie Coëfficiënt’ 
(EPC*). Gewenst wordt een EPC van lager dan 0,4 . E en EPC van 0,4 kan op 
verschillende manieren worden bereikt. Met goede is olatie (Rc > 3,5 m 2*K/W 
en HR++-glas), een douchewarmte-terugwinning en de toepassing van een 
warmtepomp kan in grote lijnen al aan deze norm wor den voldaan. Uiteraard 
kan het nog energiezuiniger worden door toepassing van dikkere isolatie, 
drie-laags glas (is ook meer comfort), het gebruik van een zonneboiler en 
zonnepanelen. De nieuwste panelen kunnen al binnen tien jaar worden 
terugverdiend.  
 
Voor keuzes in materiaalgebruik en constructies kun nen wij verwijzen naar de 
website www.icdubo.nl  van het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen in 
Rotterdam. U kunt zich ook laten inspireren door ee n bezoek aan het 
Innovatiecentrum. 
 



 

6.2. Warmtepomp 
Op dit moment worden de nieuwste technieken toegepa st in RijswijkBuiten. 
Zo wordt er geen gebruik meer gemaakt van het beken de gasnet, maar wordt 
warmte uit de bodem gehaald. 
 
De warmte wordt vanuit de bodem via een gesloten ci rcuit naar het huis 
gebracht. Een warmtepomp haalt de warmte eruit en b rengt die over op de 
vloerverwarming. Dit is niet alleen de meest comfor tabele vorm van 
verwarming, u krijgt er ook nog een ‘koeling’ bij. In de zomer werkt het 
principe namelijk net andersom. Dan wordt de warmte  teruggevoerd naar de 
bodem. Via uw vloer kunt u uw woning dan ook op de warme dagen behaaglijk 
houden. 
 
De warmtepomp is te vergelijken met een CV-ketel en  zorgt voor een 
aangename temperatuur en voor warm water. In plaats  van het gebruik van 
gas onttrekt de warmtepomp warmte uit de bodem. Met  die warmte wordt de 
vloerverwarming op de juiste temperatuur gebracht e n ook het tapwater 
verwarmd. Het klimaatsysteem zorgt voor een gelijkm atige warmte, de hele 
dag en nacht door. De warmtepomp kiest automatisch voor verwarmen of 
verkoelen, afhankelijk van de ingestelde temperatuu r. 
Bijkomend voordeel: de gehele woning is voorzien va n vloerverwarming! Dus 
geen radiatoren meer in huis die altijd op een plek  staan waar u bijvoorbeeld 
net die ene kast wilt plaatsen. U bent dus optimaal  flexibel in het indelen van 
uw woning. Verwarmen via een warmtepomp systeem is een van de 
mogelijkheden die toegepast kunnen worden. 

Duurzaam afvoeren hemelwater 

Het regenwater dat van daken en verhardingen (zoals  wegen, trottoirs en 
betegelde terrassen) valt, wordt ook wel hemelwater  genoemd. Dit water wordt 
in grote delen van Nederland op het riool geloosd. Via dit riool wordt het dan 
afgevoerd naar de waterzuivering. Dit zorgt voor ee n extra belasting van de 
waterzuiveringsinstallaties met in principe schoon water. Dit vraag een 
grotere capaciteit van de waterzuiveringsinstallati e en dus extra kosten.  
 
In RijswijkBuiten is ervoor gekozen om op duurzame wijze de waterzuivering 
te ontlasten en het hemelwater af te koppelen. Het hemelwater wordt dan óf 
rechtstreeks geïnfiltreerd in de bodem (de grond in  laten sijpelen), of via een 
gescheiden rioolstelsel afgevoerd naar het oppervla ktewater. 
 
*) De Energie Prestatie Coëfficiënt is een landelij k ingevoerde norm om het 
energieverbruik van de woning (voor verwarming en v oor warm water) te 
meten. Een EPC van 0,0 (‘energieneutraal’) houdt in  dat de woning voor de 
warmtevraag geheel zelfvoorzienend is. Dan is allee n nog energie nodig voor 
de huishoudelijke apparatuur. 



 

7.Omgevingsvergunning 

Om te kunnen bouwen heeft u een omgevingsvergunning  voor de activiteit 
bouwen nodig. De omgevingsvergunning maakt deel uit  van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (WABO) die op 1 oktober 2 010 is ingevoerd om de 
procedures voor vergunningen te vereenvoudigen. Div erse vergunningen zijn 
gebundeld in één vergunning: de omgevingsvergunning . Hiermee is de 
bouwvergunning vervangen door de omgevingsvergunnin g voor bouwen.  
 

7.1 Procedure omgevingsvergunning 

 
Voordat u overgaat tot het indienen van een vergunn ingaanvraag, bestaat de 
mogelijkheid om met de gemeente een vooroverleg te voeren. In dit overleg 
kan worden beoordeeld of uw voorgenomen bouwplan pa ssend is in het 
bestemmingsplan en of deze voldoet aan de eisen van  Welstand.  
Wij adviseren u van deze mogelijkheid gebruik te ma ken. 
Meer informatie over het vooroverleg en de vergunni ngaanvraag vindt u in 
bijlage III. 

7.2 Aanvragen omgevingsvergunning 

 
De omgevingsvergunning voor uw bouwplan vraagt u aa n bij het Team 
Vergunningen van de gemeente Rijswijk. Uw bouwplan wordt bij de aanvraag 
allereerst getoetst op volledigheid (ontvankelijkhe id). Daarna vindt toetsing 
plaats aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de  betreffende 
welstandscriteria en de gemeentelijke bouwverordeni ng. De meest recente 
versie van het aanvraagformulier kunt u downloaden via 
www.omgevingsloket.nl . U kunt hier ook uw aanvraag digitaal (laten) indi enen. 
 
 
7.3 Volledigheidstoets van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
 
Voordat een aanvraag voor een omgevingsvergunning i n behandeling wordt 
genomen, wordt deze  eerst getoetst op volledigheid. De stukken die bij een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten worden  ingediend, staan 
vermeld op www.omgevingsloket.nl . Bij de aanvraag moeten onder meer 
constructieve tekeningen en berekeningen ingediend worden. Een onvolledig 
ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning wo rdt niet in 
behandeling genomen. Soms krijgt u van de gemeente het verzoek om een 
aanvulling op uw aanvraag in te dienen. De gemeente  geeft daarbij altijd aan 
binnen welke termijn u de aanvulling dient in te di enen. Wanneer u de 
ontbrekende gegevens niet binnen die termijn aanlev ert, zal het college van 



 

burgemeester en wethouders van Rijswijk besluiten u w aanvraag niet in 
behandeling te nemen.  
 
Tip: 
Hoewel in de meeste gevallen uw architect of aannem er de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning zal indienen, blijft u verantwo ordelijk voor de complete 
indiening. Als de aanvraag niet volledig is, bent u  hiervan de dupe. Laat u 
daarom goed informeren en zorg ervoor dat u zelf al s partij op de aanvraag 
genoemd wordt. De gemeente correspondeert namelijk alleen met de op de 
aanvraag genoemde partijen.  
 

7.4 Behandeling van de aanvraag om omgevingsvergunn ing 

De wettelijke termijn voor de behandeling van uw aa nvraag 
omgevingsvergunning gaat lopen zodra uw aanvraag is  ingediend en 
ontvankelijk is. De doorlooptijd bedraagt in princi pe acht weken, mits uw 
aanvraag geheel in overeenstemming is met de gelden de regels van het 
bestemmingsplan en overige van toepassing zijnde we t- en regelgeving. De 
genoemde termijn kan door de gemeente eenmalig met een periode van zes 
weken worden verlengd (de gemeente stelt u hiervan schriftelijk op de 
hoogte), zodat de totale doorlooptijd van uw aanvra ag omgevingsvergunning 
niet meer dan 14 weken bedraagt. Zie verder bijlage  III. 
 

7.5 De vergunning 

De gemeente brengt u schriftelijk op de hoogte van de beslissing op de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning. De ingangsda tum voor de 
vergunning en de bezwaartermijn is de verzenddatum die op de 
omgevingsvergunning staat vermeld. De verleende omg evingsvergunning is 
echter nog niet meteen onherroepelijk. Gedurende ee n termijn van 6 weken na 
bekendmaking van het besluit kunnen belanghebbenden  een bezwaarschrift 
indienen. Wanneer tijdens de bezwaartermijn geen be zwaren zijn ingediend, is 
er sprake van een onherroepelijke omgevingsvergunni ng.  
 
Wanneer mag u beginnen met de bouw van uw woning? U  kunt beginnen met 
de bouw als u de omgevingsvergunning van de gemeent e heeft ontvangen én 
de kavel aan u geleverd is. De grond wordt aan u ge leverd als er een 
‘bruikbare omgevingsvergunning’ is ontstaan. Een ‘B ruikbare 
omgevingsvergunning’ wil zeggen dat na afloop van d e bezwaartermijn van 6 
weken géén bezwaarschrift is ingediend, of als er w el een bezwaarschrift is 
ingediend, er geen voorlopige voorziening is aangev raagd dan wel een 
verzoek om voorlopige voorziening tot schorsing doo r de President van de 
Rechtbank is afgewezen. De juridische levering van de grond vindt in plaats 



 

binnen 2 weken nadat er een sprake is van een  ‘bru ikbare’ 
omgevingsvergunning. 
 

7.6 Bouwleges 

De kosten voor de omgevingsvergunning zijn afhankel ijk van de 
bouwkosten en het soort omgevingsvergunning. De leg es voor een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning worden jaarlijks vastg esteld. De actuele 
legesverordening is beschikbaar via de website van de gemeente Rijswijk 
www.rijswijk.nl . 
 
 
7.7 Uitvoering 
 
Er zijn verschillende zaken waarmee u rekening moet  houden bij de uitvoering 
van de bouw. Een aannemer wordt geacht van het onde rstaande op de hoogte 
te zijn, maar als opdrachtgever bent u hier vaak oo k (ten dele) zelf 
verantwoordelijk voor. 

• Op de bouwplaats moeten de omgevingsvergunning en e ventuele 
andere vergunningen en ontheffingen aanwezig zijn. 

• Let op de voorwaarden en aanwijzingen in de omgevin gsvergunning. 
• Let op de nieuwe regelgeving in het Bouwbesluit 201 2 ten aanzien van 

de uitvoering en ingebruikname van bouwwerken. Voor afgaand aan de 
invoering van het Bouwbesluit 2012 waren voorschrif ten hierover 
opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening.  
 
 

7.8 Bouwtoezicht 

Tijdens de bouw controleert een inspecteur van Bouw - & Woningtoezicht of er 
gebouwd wordt conform de omgevingsvergunning. Er wo rdt daarbij vooral 
gelet op de constructieve kwaliteit zoals de funder ing en het casco. Wanneer 
blijkt dat er niet conform de omgevingsvergunning g ebouwd wordt, kan de 
bouw worden stilgelegd.  
 



 

8. Algemene regelgeving en praktische zaken  

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van algemene  regel- en wetgeving  
en beschrijvingen van veel voorkomende procedures b ij het ontwikkelen en 
bouwen van uw huis  
Daarnaast zijn een aantal praktische zaken en aanbe velingen opgenomen. 
 

8.1 Keurmerken  

De gemeente adviseert het politiekeurmerk Veilig Wo nen voor uw woning. 
Meer informatie over het certificaat Beveiligde Won ing vind u op 
www.politiekeurmerk.nl . 

8.2. U en de buren 

In Titel 4 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek zi jn de rechten en plichten 
van de eigenaren van naburige, dat wil zeggen aan e lkaar grenzende, erven 
geregeld. Uitgangspunt is om elke eigenaar zoveel m ogelijk de vrije 
beschikking over zijn eigendom te laten, zonder dat  daarbij de één meer is 
toegestaan dan de ander. In het burenrecht zijn zak en geregeld als 
afscheiding en afsluiting, afwatering, het recht va n licht en uitzicht, en het 
ladderrecht. De belangrijkste artikel teksten treft  u aan in bijlage VI. 
 
Uw aanvraag om omgevingsvergunning wordt niet getoe tst aan de regels van 
het burenrecht. We raden u daarom aan om uw buren i nzicht te geven in het 
ontwerp van uw woning. Dit voorkomt dat zij na het verlenen van de 
omgevingsvergunning bezwaar zullen aantekenen. 

8.3. Mandeligheid - Gemeenschappelijk eigendom  

In Titel 5 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek zi jn bepalingen vermeld die 
betrekking hebben op mandeligheid. Van mandeligheid  is sprake wanneer een 
onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van t wee of meer eigenaren 
en dient tot gemeenschappelijk nut van die erven. D it houdt in dat het 
onderhoud hiervan voor gezamenlijke rekening komt e n dat men niet eenzijdig 
tot verandering, afbraak of kappen mag overgaan. Ee n voorbeeld van 
mandeligheid is bijvoorbeeld de erfafscheiding die zich in de lengterichting op 
de grens tussen twee erven bevindt. 
 
8.4 Erfdienstbaarheid 
Erfdienstbaarheden worden vaak met burenrecht en de  regels betreffende 
mandeligheid verward. Zoals vermeld, zijn bij het b urenrecht alle rechten en 
verplichtingen wettelijk vastgelegd. Mandeligheid h eeft te maken met 
gemeenschappelijk eigendom en regelt de verhoudinge n tussen de mede-
eigenaren. Bij een erfdienstbaarheid hebben de eige naren van twee 



 

verschillende erven een afspraak gemaakt die voor h et ene erf een voordeel 
en het andere erf een nadeel oplevert. Deze afspraa k is een afwijking van wat 
in het burenrecht is vastgelegd. Wanneer de afwijki ngen via de notaris 
vastgelegd zijn in een overeenkomst, gelden ze als gevestigde 
erfdienstbaarheid. Een erfdienstbaarheid is een zak elijk recht (het volgt de 
zaak en niet de eigenaar) en blijft dus ook bestaan  als één van de erven van 
eigenaar wisselt. Voorbeelden van erfdienstbaarheid  zijn het recht van 
overpad of het recht van bekabeling. In de koopover eenkomst zijn enkele 
erfdienstbaarheden opgenomen. 

8.5 Parkeren 

In het kavelpaspoort staan de eisen ten aanzien van  het parkeren opgenomen. 
De parkeereis is dat per kavel op eigen terrein 2 p arkeerplaatsen naast elkaar 
moeten worden aangelegd. Bezoekers parkeren wordt d oor de gemeente 
gerealiseerd in het openbaar gebied.  
 
In het kavelpaspoort is ook globaal weergegeven op welk gedeelte van de 
kavel de ontsluiting van de kavel, ofwel de inrit, gesitueerd moet worden. In 
overleg kan de locatie van deze inrit  iets worden verschoven, een en ander 
afhankelijk van uw bouwplan en de openbare ruimte v oor uw kavel. U dient de 
plaats van de inrit op de tekeningen van het gebouw ontwerp en uw aanvraag 
om omgevingsvergunning aan te geven.  
 
8.6 Openbare ruimte 
Het plan voor de inrichting van de openbare ruimte in het plangebied kunt u, 
voor zover dat is afgrond, inzien bij het Informati ecentrum RijswijkBuiten.  
Wanneer met de daadwerkelijke inrichting van de ope nbare ruimte begonnen 
zal worden, is niet op voorhand vast te stellen. Di t is afhankelijk van het 
moment waarop het grootste deel van de woningen in de straat of het gebied 
opgeleverd zijn. Zolang er nog gebouwd wordt, zou h et risico op 
beschadiging van stoepen en straten erg groot zijn.  Vandaar dat er pas wordt 
begonnen met de definitieve inrichting van het open baar gebied in een 
deelgebied als de meeste woningen gebruiksklaar zij n opgeleverd. 
Trottoirbanden en straatkolken worden aangebracht, verlichting wordt 
geplaatst, de definitieve bestrating wordt aangeleg d, het groen (mits dat 
binnen het seizoen valt) wordt ingeplant.  
Wij adviseren u hiermee rekening te houden bij de a fwerking van uw terrein en  
de inrichting van uw tuin. Ook is het mogelijk dat enkele gebieden ná 
oplevering van alle woningen slechts gedeeltelijk w oonrijp worden gemaakt, 
omdat bijvoorbeeld de straat nog als bouwweg voor d e kavels in later te 
realiseren deelplannen fungeert. De desbetreffende kaveleigenaren worden 
hierover persoonlijk door de gemeente geïnformeerd.  
 



 

8.7 Draagkracht ondergrond 
Door de gemeente is een globaal onderzoek uitgevoer d naar de draagkracht 
van de ondergrond. Hieruit komt het advies naar vor en de bebouwing op 
palen te funderen. Via boringen in de grond, sonder ingen genaamd, wordt 
onderzocht op welke diepte de draagkrachtige laag z ich bevindt. Op basis van 
deze gegevens kan de paallengte bepaald worden.  
Officieel mag de grond pas in gebruik genomen worde n wanneer het notarieel 
transport heeft plaatsgevonden. Uitsluitend voor he t uitvoeren van de 
sonderingen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Deze mogen dus voor 
de grondoverdracht plaatsvinden.  
 
8.8 Bodem geschiktheidverklaring 
In de Koopovereenkomst voor uw kavel zal worden aan gegeven dat de bodem 
geschikt is voor woningbouw.  

8.9 Nutsvoorzieningen 

Aanvraag aansluitingen 
Via het Centraal Meldpunt Aansluitingen (bereikbaar  via de site 
www.aansluitingen.nl ) kunt u de aansluitingen voor elektra, water, 
kabeldiensten en telecommunicatie in één keer aanvr agen. Uw aanvraag moet 
minimaal 2 maanden voor de gewenste leveringsweek b ij het Centraal 
Meldpunt Aansluitingen (CMA) aanwezig zijn. Op basi s van uw aanvraag zorgt 
het CMA ervoor dat de deelnemende netwerkbedrijven uw gegevens krijgen. 
Die sturen u afhankelijk van hun procedure een offe rte, een 
opdrachtbevestiging of een rekening. 
Het Centraal Meldpunt Aansluitingen verzorgt alleen  de aanvragen voor de 
infrastructuur bij de netwerkbeheerders en niet voo r de leveringen van de 
diverse diensten. Hiervoor moet u contact opnemen m et de verschillende 
door u gewenste leveranciers van deze diensten.  

8.10 Rioolaansluiting 

In RijswijkBuiten is sprake van een gescheiden rioo lstelsel (afvoer voor 
vuilwater en hemelwater ieder op een eigen stelsel) . Met het bouwrijp maken 
zijn ter plaatse uitleggers voor het vuilwaterriool  of droogweerafvoer (DWA) 
en de uitlegger voor het hemelwaterafvoerstelsel (H WA) aangelegd. Deze 
uitleggers liggen op een afstand van 0,5 m binnen d e kavelgrens.  Als de 
woning gereed is, dan moet de aannemer de riolering  aansluiten op de reeds 
aangelegde riolering en zorgdragen voor ontstopping sstukken.  
 
De aansluiting vraagt u aan bij de gemeente Rijswij k. Het aanvraagformulier  
kunt u downloaden via de website van de gemeente Ri jswijk. De aansluiting 
van het ontstoppingsstuk dient vervolgens plaats te  vinden onder toezicht 
van de gemeente. Het ontstoppingsstuk moet ten alle  tijden bereikbaar zijn. 



 

8.11 Grondboringen voor warmtepompen 

Voor nadere richtlijnen omtrent de aanvraag van ver gunningen voor en 
plaatsing van warmtepompen die in de bodem worden a angebracht dient u 
tijdig contact op te nemen met de gemeente.  
 
8.12 Maaiveldhoogte en peilmaat 
 
Het peil (kruin van de weg) van het maaiveld in het  gebied voor de 
Buitenkavels wordt bepaald op basis van de maaiveld hoogte. Bij het verlenen 
van de omgevingsvergunning wordt de vloerpeilhoogte  aangegeven. U dient 
er rekening mee te houden dat u na de realisatie va n uw woning de kavel 
mogelijk nog op hoogte dient te brengen. Voor de af voer van eventuele 
overtollige grond dient de koper zelf zorg te drage n. 

8.13 Straatnamen & huisnummers 

Voor de nieuwe straten in RijswijkBuiten stelt de g emeente Rijswijk 
straatnamen vast.  
De (nieuwe) huisnummers worden toegekend na de afgi fte van de 
omgevingsvergunning. De postcode wordt later door P ostNL toegekend. Tot 
dat moment is uw kavelnummer, indien reeds bekend i n combinatie met de 
straatnaam, het “adres” dat u aan de verschillende partijen kunt doorgeven. 

8.14 Huisvuil 

Op regionaal niveau vindt  onderzoek plaats naar de  wijze waarop er in de 
nabije toekomst om moet worden gegaan met het ophal en en verwerken van 
huisvuil. 
Zolang daarover nog geen duidelijkheid bestaat krij gen de bewoners van 
RijswijkBuiten 3 containers. Eén voor huishoudelijk  afval(restafval), één voor 
gft afval en één voor papier. 
Er komen bovengrondse verzamelplekken voor glas, te xtiel en plastic. 
 
 
8.15 Containers Avalex 
Zodra het moment van oplevering van uw woning beken d is geeft u dat door 
aan het Servicepunt Zelfbouw. Zij zullen ervoor zor gen dat het 
afvalverwerkingsbedrijf Avalex de drie bakken bij u  aflevert. 

 



 

8.16 Inmeting kavel 
Uw aannemer moet bij de gemeente Rijswijk (voor con tactgegevens zie 
hoofdstuk 9) melden wanneer er met de bouw van de w oning gestart wordt. 
De gemeente zal daarna op verzoek van de koper door  een medewerker van 
de gemeente uw kavel en uw woning laten inmeten. De  rooilijnen en een 
haakse hoek worden uitgezet met piketpaaltjes. In e erste instantie wordt er 
dus alleen met kavelnummers gewerkt.  
 
Op basis van de inschrijving van de kavel bij lever ing in de openbare registers 
van het Kadaster wordt een (voorlopig) kadastraal n ummer verstrekt en 
ontvangt u daarvan bericht. Na realisatie van uw wo ning wordt deze nogmaals 
ingemeten door het Kadaster. Het Kadaster stuurt ee n bericht voor de datum 
en tijd van de aanwijs waarbij verkoper (vertegenwo ordiger namens de 
gemeente) en koper aanwezig zijn. Koper en verkoper  wijzen dan de grenzen 
aan, het Kadaster noteert dit en wordt het kadastra al nummer toegekend.  
 
8.17 Bouwplanning en coördinatie  
In RijswijkBuiten zullen gelijktijdig zowel kavelko pers als professionele 
marktpartijen actief zijn die allen hun eigen aanne mers gaan inschakelen. 
Werken met meerdere partijen op een (relatief) klei n oppervlak vereist 
nauwkeurige onderlinge afstemming. In de omgevingsv ergunning zijn dan 
ook voorwaarden opgenomen aangaande het werkterrein . U ziet er als 
opdrachtgever op toe dat uw aannemer en onderaannem ers zich houden aan 
deze afspraken en voorwaarden. en aan de eventuele daaruit voortkomende 
bouwplanning en leveringsschema’s.  
 
8.18 Bouwwegen 
De kavels zullen zoveel mogelijk via zogenaamde bou wwegen voor vracht- en 
werkverkeer toegankelijk gemaakt worden. U draagt z elf zorg voor de 
aansluiting op uw erfgrens.  Een bouwweg bestaat ui t een tijdelijke (half-
)verharding. Vaak volgen bouwwegen het uiteindelijk  aan te leggen stratennet, 
maar soms worden ook bouwwegen aangelegd over een g ebied dat in latere 
fasen bebouwd gaat worden. Het bouwverkeer zal zove el mogelijk geweerd 
worden van de bestaande wegen. Pas als al het zware  bouwverkeer uit het 
gebied verdwenen is, zal de definitieve bestrating worden aangelegd. De 
bouwweg wordt beschouwd als openbare weg waarop de reguliere regels van 
toepassing zijn. 
 
8.19 Bouwterrein 
Het bouwterrein is gelijk aan het oppervlakte van u w kavel. Dit betekent dat 
alle bouwplaats voorzieningen, zoals de bouwkeet, d e opslag van materialen 
en het parkeren, op uw eigen kavel moeten plaatsvin den. Alleen na overleg en 
schriftelijke toestemming van de gemeente kan hierv an worden afgeweken. 
Uw aannemer is verplicht een tekening te maken van de inrichting van de 



 

bouwplaats. Deze tekening maakt onderdeel uit van h et bouwveiligheidsplan 
dat u bij de aanvraag om omgevingsvergunning moet a anleveren.  
 
Het bouwterrein moet met hekken afgescheiden worden  zodat, wanneer er 
niet gewerkt wordt, onbevoegden het terrein niet ku nnen betreden.  
 
8.20 Bouwvoorzieningen 
Voor de bouw van uw woning heeft uw aannemer doorga ans bouwwater en 
bouwstroom nodig. Dit worden bouwaansluitingen geno emd. Een 
bouwaansluiting wordt altijd doorgetrokken naar een  definitieve aansluiting in 
de meterkast. Als u de bouwaansluiting na de opleve ring van de woning wilt 
gebruiken voor een definitieve aansluiting, dan die nt u de definitieve 
aansluiting en de bouwaansluiting gelijktijdig aan te vragen. Anders vraagt u 
alleen een tijdelijke aansluiting aan. Zowel de bou waansluitingen als de 
definitieve aansluitingen kunnen via het Centraal M eldpunt Aansluitingen 
worden aangevraagd. Maak met uw aannemer goede afsp raken wie de 
aanvraag indient. 
 
8.21 Kabels en leidingen 
De bouwkavels liggen in een omgeving waar al divers e kabels en 
hoofdleidingen aanwezig zijn. Het is daarom niet to egestaan om opslag en/of 
werkzaamheden met zwaar materieel op de openbare we g te plaatsen zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de toezichthouder. W aar nodig dient u, in 
overleg met de toezichthouder, beschermingsmaatrege len voor de kabels en 
leidingen te treffen zodat het bouwterrein toeganke lijk is. U bent 
verantwoordelijk voor de bescherming van de aftakki ngen van de kabels en 
leidingen op uw bouwterrein of voor de hoofdleiding en en kabels als u 
(tijdelijk)  het bouwterrein ontsluit. Eventuele be schadigingen, verzakkingen, 
of andere calamiteiten moet u direct melden bij de toezichthouder. Ook dient u 
zich te houden aan de Voorwaarden Structin met betr ekking tot 
gecombineerde aanleg van kabels en leidingen. 
 
8.22 Bouwafval 
U dient uw bouwafval zelf op te slaan in containers   binnen de eigen kavel en 
deze ook zelf af te voeren. 
 
8.23 Veiligheid 
In het hele gebied geldt dat de veiligheid van pers onen voorop staat. De 
arbeidsinspectie houdt op basis van de ARBO-wet toe zicht op de veiligheid 
op de bouwplaats. De toezichthouder en Bouw- en Won ingtoezicht houden op 
basis van het bouwveiligheidsplan en de voorschrift en uit de 
bouwverordening toezicht op de veiligheid van mense n op en in de directe 
omgeving van het bouwterrein. U bent als opdrachtge ver verantwoordelijk 
voor de veiligheid op uw kavel. 



 

 
8.24 Fundering 
Ten aanzien van de funderingswerkzaamheden zijn er enkele punten van 
aandacht tijdens de uitvoering die in het bijzonder  gelden voor kavels voor 
woningen in de rij. Het verdient echter aanbeveling  om hier al tijdens het 
ontwerp zoveel mogelijk mee rekening te houden. Dit  zijn: 

• Mate waarin trillingsvrij gefundeerd moet worden al s grenzend aan 
reeds opgerichte belendingen gefundeerd moet worden . 

• Aanwezigheid van eerder gerealiseerde palen en mini male afstand 
daarvan. 

• Toegankelijkheid van het bouwterrein voor de (hei)s telling (ook van 
toepassing voor vrije kavels die met een brug worde n ontsloten). 



 

 

9. Adressenlijst 

Informatiecentrum RijswijkBuiten/servicepunt Zelfbo uw 
Postbus 5305 
2280 HH Rijswijk 
telefoon: 070-3261975 (bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur) 
e-mail: rijswijkbuiten@rijswijk.nl  
bezoekadres: 
Informatiecentrum RijswijkBuiten 
Van Rijnweg 3b 
2286 KC Rijswijk 
 
De openingstijden van het informatiecentrum kunt u vinden op 
www.rijswijkbuiten.nl/contact . 
 
Stadhuis Gemeente Rijswijk 
Postbus 5305 
2280 HH Rijswijk 
bezoekadres 
Bogaardplein 15 
2284 DP Rijswijk 
telefoon: 070-3261000 
 
De receptie van het stadhuis is elke werkdag open v an 8.30 tot 17.00 uur. 
Het inzien van bouwtekeningen kan op werkdagen tuss en 08:30 en 14:00 uur. 
 
Bezoektijden Team Vergunningen  
Bezoek op afspraak via Wabo@rijswijk.nl  of telefoonnummer 070-3261987. 

Nutsvoorzieningen 
Centraal Meldpunt Aansluitingen 
telefoon 0900 1101234 
op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur. 
www.mijnaansluitingen.nl   

Garanties en Keurmerken  
Woningborg N.V. 
Postbus 805 
2800 AV Gouda  
telefoon: 0182 - 580 004  



 

www.woningborg.nl   
Woonkeur  
SKW Certificatie 
Postbus 202 
4190 CE Geldermalsen 
www.woonkeur.nl   
 
Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 
www.politiekeurmerk.nl   
  
Dossier duurzaam bouwen 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen-en -verbouwen   
 
Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen 
Gelegen aan de RDM Dokloods (haven 2600) 
Directiekade 2 
3089 JA Rotterdam 
Telefoon 010-4157244 
www.icdubo.nl  

Overige 
Bond van Nederlandse Architecten - BNA 
Jollemanhof 14, 1019 GW Amsterdam 
Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam  
telefoon: 020 - 555 36 66 
www.bna.nl    
 
Vereniging Eigen Huis 
Postbus 735 
3800 AS Amersfoort 
Telefoon: 033 4507750 
www.eigenhuis.nl   



 

Colofon 

Deze projectdocumentatie is een uitgave van de geme ente Rijswijk, 
Programmabureau RijswijkBuiten. 
 
Aan het tot stand komen van de documentatie werkten  mee: 
Programmabureau RijswijkBuiten, gemeente Rijswijk 
Olsthoorn Makelaars  
Hoogenraad Makelaars 
 
Programmabureau RijswijkBuiten: 
Van Rijnweg 1d 
Postbus 5305 
2280 HH  Rijswijk 
telefoon 070 - 326 1975 
rijswijkbuiten@rijswijk.nl 
www.rijswijkbuiten.nl   
 
Olsthoorn Makelaars 
Santiagosingel 1 
2548 HN Den Haag 
070 308 4656 
nieuwbouw@olsthoornmakelaars.nl 
www.olsthoornmakelaars.nl  
 
Hoogenraad Makelaars 
Haagweg 177 
2281 AJ Rijswijk 
070 399 3634 
rijswijkbuiten@hoogenraad.nl 
www.hoogenraad.nl  
 

 


