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ONDERWERP Antwoorden op vragen ex artikel 41 RvO gemeenteraad over 

Geachte heer Jumelet, 

Met deze brief beantwoorden wij de vragen die u op 3 oktober 2013 stelde over de 
bouwhoogtes bij volledige bebouwing totaal bouwvlak kavels Sprokkelenburg. 
Eerst herhalen wij elke vraag, daaronder volgt het bijbehorend antwoord. 
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Vraag: 
Wat is de maximale (gemiddelde) bouwhoogte per kavel, wanneer het totale 
bouwvlak wordt benut? Dat wil zeggen de bouwvlakken van het hoofdvolume en het 
bijvolume tezamen. 

Antwoord: 
U verzoekt ons berekeningen uit te voeren voor kavels die nog niet uitgegeven zijn. In 
het definitief ontwerp is immers gewerkt met een indicatieve verkaveling. Daarnaast is 
nu niet bekend wat de betreffende kavelkoper wil bouwen. Heeft de koper de wens 
een bungalow te bouwen met een platdak, een puntdak, een extra hoge 
verdiepingshoogte, een mansarde kap, voorgaande ideeën al dan niet over het gehele 
bouwvlak en dergelijke. Verder dienen woningen te voldoen aan het bouwbesluit 
(minimale verdiepingshoogte) en kunnen eventueel resterende m3 dus niet zomaar 
over een bouwoppervlak verdeeld worden. 
Indien er nog niet veel over een woning bekend is wordt vaak gerekend met een 
verdiepingshoogte van 3,00m1. Stel dat de op bladzijde 17 aangegeven maximale 
volumes worden gedeeld door 3.00m1 dan kan alleen op kavel 19 niet het gehele 
bouwvlak benut worden. 
Stel dat het maximale bouwvolume wordt gedeeld door het totale bouwvlak dan 
levert dat, zoals u in de bijlage behorende bij uw art. 41 vraag ook heeft uitgerekend, 
de volgende gemiddelde bouwhoogtes (iets schuin dak of extra hoge 
verdiepingshoogte in de gehele woning) per kavel op: 

1. 3.89 ml 
2. 3.27 ml 
3. 3.47 ml 
4. 3.33 ml 
5. 3.74 ml 
6. 3.85 ml 
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7. 3.48 m1 
8. 3.59 ml 
9. 3.52 ml 
10. 3,90 ml 
11. 3.30 ml 
12. 3.09 ml 
13. 4.48 ml 
14. 3.83 ml 
15. 3.78 ml ( 15b = 3.32 ml) 
16. 4.10 ml 
17. 4.21 ml 
18. 3,06 ml 
19. 2.65 ml 
20. 3.20 ml (20b = 3,17 ml) 
21. 3.09 ml 
22. 3.38 m1 
23. 4.16 ml 
24. 3.84 m1 
25. 3.57 ml 
26. 3.31 ml 
27. 3.74 ml 

Vraag: 
Wat is de gemiddelde maximale bouwhoogte over alle kavels bezien, wanneer het 
totale bouwvlak wordt benut? 

Antwoord: 
Bij de beantwoording van uw eerste vraag hebben wij, net zoals u in de bijlage 
behorende bij uw art. 41 ook heeft gedaan, voor u het maximale bouwvolume gedeeld 
door het totale bouwvlak. Dat leverde de gemiddelde bouwhoogtes per kavel op. Deze 
gemiddelde bouwhoogtes opgeteld en gedeeld door 27 levert het gemiddelde 
maximale bouwhoogte over alle kavels bezien op. Zijnde: 3.59m1. 	 . 
De door u uitgerekende hoogte is 3.56m1, omdat u ook de kavels 15b en 20b in uw 
berekening heeft opgenomen. 

Vraag: 
Is het mogelijk om (een enkel kavel daargelaten, m.n. kavel 19) op vrijwel alle kavels 
bewoonbare bungalows te plaatsen, die het totale bouwvlak benutten. 

Antwoord: 
Het is mogelijk op alle kavels, behalve op kavel 19, bungalows te bouwen die het 
totale bouwvlak benutten. Inderdaad is tijdens het raadsdebat van 26 september 2013 
een hoogte van 1,00m1 genoemd. Dit was echter overdrachtelijk bedoeld om het 
verschil tussen de maximaal toegestane bouwhoogte en de hoogte van een bungalow 
te benadrukken. 

Zoals eerder gesteld vinden wij dat, ook indien het maximale bouwvlak wordt benut, 
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Bijlagen: - 
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Sprokkelenburg door de ligging van de bouwvlakken (diepe voortuin e.d.) en de 
brede groen / water zones, de brede bermen met groen parkeerplaatsen en de groene 
open ruimte aan de rand van de wijk een meer dan gemiddelde groene uitstraling 
blijft houden. 

In zowel het document Kavelpaspoorten en ambitiedocument als in het definitiéf 
ontwerp wordt telkenmale melding gemaakt van het feit dat in deze documenten 
sprake is van een indicatieve verkaveling met indicatieve woningen. 
De door u aangegeven 17% wordt nergens als eis gemeld. Dit kan ook niet omaat ons 
nu niet bekend is welke woningen de kavelkopers gaan bouwen. Het rode vlak in de 
tekening op bladzijde 5 is dan ook slechts een indicatie van het mogelijke bouwvolume 
op Sprokkelenburg. Het is ingetekend om te laten zien dat de 25.000 m2 uit te geven 
gebied uit zowel woningen als tuin bestaat. Het feit dat er bijvoorbeeld in het 
openbaar gebied geen wegen of water staan in getekend of in het als tuin aangegeven 
deel geen verharding betekent ook niet dat die er niet komen. Het plaatje geeft de 
beoogde sfeer van Sprokkelenburg weer. 

Wij vertrouwen er op, u hiermede afdoende te hebben geantwoord. 

DE GEMEENTE CULEMBORG GEBRUIKT UW GEGEVENS IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ALLEEN VOOR DE 
IN DEZE BRIEF GENOEMDE DOELEN. 
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