WIE BETREK
JE BIJ DE
BOUW?

Even een kap erbij bouwen. Je zegt
het in één zin, maar voordat het
zover is, ben je een waslijst
aan actiepunten verder. Van
nadenken over brandveiligheid en verzekeringen tot aan
het betrekken van medewerkers en omwonenden. Op deze
pagina’s zetten we wat stappen op
een rij.
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DE BANK EN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
Is de bank bereid de nieuwbouw te financieren? Wat is daarvoor
nodig? Breng in kaart aan welke eisen de onderbouwing voor de
financiering moet voldoen zodat je goed voorbereid het gesprek met
de bank aangaat. In het voortraject kan ook de financieel adviseur en/
of accountant een rol spelen in de advisering over de investering, en
wellicht over eventuele subsidies. Vergeet ook niet de verzekeraar tijdig te betrekken. Verzekeringsmaatschappijen stellen soms strengere
regels dan de gemeente hanteert. Denk bijvoorbeeld aan de eisen op
het gebied van brandveiligheid, waarvoor ruimtes in ‘compartimenten’ moeten worden onderverdeeld. Breng in kaart wat de eisen zijn
zodat je daar al in de planvorming en het ontwerp van de nieuwbouw rekening mee kunt houden.

SPECIALNIEUWBOUW

Nieuwbouw to do list

DE BUREN
Wie bouwplannen heeft, ziet deze
natuurlijk graag zo snel mogelijk gerealiseerd. Beroep- en bezwaarschriften
kunnen de procedure aanmerkelijk
vertragen. Juist op zulke momenten is het prettig om goed contact
te hebben met buren en omwonenden. Gewoon beginnen
met bouwen en denken dat
‘de buren het niet zullen zien’ is
vrij kansloos. Buren en omwonenden zullen zich dan niet
gehoord voelen en dat zet de
zaak alleen maar op spanning.
Het is dan ook aan te raden om
in een vroeg stadium de plannen
te delen met de buren. Overigens
biedt een goed contact met omwonenden sowieso voordelen, ook als het
gaat om het uitoefenen van de reguliere bedrijfswerkzaamheden. Daarbij: als
het contact in de basis goed is, is er ook
meer ruimte en begrip voor ontwikkelingen zoals nieuwbouw.

HET PERSONEEL

DE BOUWBEGELEIDER

Bij medewerkers zit vaak veel kennis, met name over wat wel en niet werkt in
het bedrijf en hoe processen slimmer kunnen worden georganiseerd. Medewerkers kunnen dan ook waardevolle input leverde waar de nieuwbouw/verbouw alleen maar beter van wordt. Daar komt bij: het zijn de medewerkers die
uiteindelijk met/in de nieuwbouw moeten werken. Bert Karel van Karel Bloembollen in Bovenkarspel heeft ervaren wat het oplevert om medewerkers bij de
bouw te betrekken. “Toen ik het plan eenmaal helder in mijn hoofd had, heb ik
het gedeeld met medewerkers en om input gevraagd. Daar is het eindresultaat
alleen maar beter van geworden. Doordat zij er ook een stukje van zichzelf in
stoppen en meedoen aan het proces, zijn ze betrokken en dat geeft een positieve stimulans. Tijdens de open dag waren ze allemaal net zo trots als ik op
de nieuwbouw, we hebben het samen gedaan. Dat geeft power in het bedrijf.
Daardoor gaat alles beter en werken we lekkerder.”

Tijdens de nieuwbouw blijft de winkel open, en als ondernemer heb
je in zo’n periode veel ballen in de lucht te houden. Dan is het fijn
als je taken kunt afstoten naar een partij die hierin is gespecialiseerd.
Zoals de bouwbegeleider. Sjaak Dol van Agrofocus: “Als bouwbegeleider zijn wij al vanaf de planvorming bij het nieuwbouwproject
betrokken. Wij inventariseren de wensen en problemen, denken
mee over het plan en brengen de haalbaarheid in kaart. Vervolgens
begeleiden wij het vergunning- en ontwerpproces, vragen offertes
aan bij aannemers en installateurs en begeleiden het gehele project. Als bouwbegeleider organiseren wij bouwvergaderingen zodat
alle partijen die zijn betrokken bij de bouw hun werkzaamheden op
elkaar kunnen afstemmen. Wij monitoren de voortgang en spreken
partijen aan daar waar dat nodig is.”
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Voor tonnen geïnvesteerd, maar wat klinkt het geluid hard, valt er weinig licht
naar binnen of is dat trapje naar dat zoldertje wankel. Adviseur Marcel van
Diepen van Stigas komt het allemaal tegen. De belangrijkste aspecten die een
nieuw gebouw ook een veilig gebouw maken.

I

DE GEMEENTE
“Er komt nogal wat op een ondernemer af die een nieuw
pand wil laten bouwen”, weet Onno Persoon, teamcoördinator vergunningen van de gemeente Teylingen. Die complexiteit is voor deze gemeente aanleiding geweest om een
adviesgesprek aan te bieden als het gaat om de vergunningverlening bij nieuw- of verbouw. “Wij adviseren ondernemers
met bouwplannen om eerst eens langs te komen voor een
goed gesprek en een kop koffie. We zijn bewust aan de voorkant gaan zitten van het hele proces, omdat het traject van
vergunningverlening meestal complexer is dan ondernemers
denken.”
In zo’n eerste gesprek leggen de medewerkers van de afdeling
vergunningen uit hoe de procedures zijn en welke aspecten
een rol kunnen spelen. Dat loopt uiteen van een kapvergunning voor bomen, archeologisch onderzoek, brandveiligheid,
aanleg van wegen tot het handelen in strijd met de regels van
de ruimtelijke ordening. “In het bestemmingsplan staat waar
er wat mag worden gebouwd. Stel dat een ondernemer een
loods wil zetten op bollengrond, of wil bouwen op weiland,
dan is dat in strijd met de regels. Er zijn dan wellicht mogelijkheden, maar dan moeten in veel gevallen de gemeenteraad
en de provincie hierover een besluit nemen.”
Andere aspecten hebben betrekking op het milieu, zoals
geluid en het lozen van afvalwater. “Dat besteden wij
uit aan Omgevingsdienst Holland West. Die bekijkt de
bouwaanvraag op deze onderdelen en brengt verslag uit
aan de gemeente.” Tussen het moment van indienen van
de aanvraag en de vergunningverlening kan veel tijd zitten. Persoon onderscheidt twee procedures: de reguliere procedure van acht weken en de uitgebreide procedure van zes maanden. “Bij de reguliere procedure past de

SPECIALNIEUWBOUW

Licht, geluid, veiligheid

DE NUTSBEDRIJVEN
Zonder voldoende gas, water en stroom is het lastig om een bloembollenbedrijf te runnen. Inventariseer tijdig wat je nodig hebt om in de nieuwbouw aan
de behoefte te kunnen voldoen. Borst Bloembollen uit Obdam had er bij de
nieuwbouw van de kas en schuur in 2011 qua nutsvoorzieningen al rekening
mee gehouden dat er nog meer uitbreidingen zouden volgen. Daardoor waren
de aanpassingen voor de nieuwbouw in 2016 niet zo heel groot meer, vertelt
bedrijfsleider Glenn Vaars. “Wat ik ervan heb geleerd, is: leg op tijd contact met
de nutsbedrijven. Het loopt namelijk altijd anders dan je dacht. Zo liet Liander
een steek vallen, waardoor onze bestelling een maand vertraging opliep. Dat
hebben zij opgelost door tijdelijk een generator neer te zetten zodat we konden blijven draaien, maar ideaal is het allemaal niet. Het werk gaat namelijk
gewoon door. De droogwanden waren koud geïnstalleerd of de eerste bollen
werden al binnengereden. Vertraging kun je niet gebruiken.”

aanvraag binnen het bestemmingsplan of binnen het besluit
Omgevingsrecht waarop we uitzondering kunnen verlenen.
Bij de uitgebreide procedure past de aanvraag niet binnen de
regels van de overheden. Dan moet de gemeenteraad een
besluit nemen. Het bevoegd gezag bepaalt dan wat er op
het gebied van ruimtelijke ordening gebeurt.”
De acht weken respectievelijk zes maanden is de kortst
mogelijke periode, maar afhankelijk van het soort aanvraag
en de kwaliteit van de aangeleverde gegevens kan het sneller of langzamer gaan. “Na het besluit volgt een periode van
zes weken waarin bezwaar of beroep mogelijk is. Als er geen
reacties zijn, is daarna de aanvraag onherroepelijk. Komt er
wel een bezwaar, dan kan het veel langer gaan duren, soms
tot meer dan een jaar. Als de ondernemer toch wil gaan bouwen, is dat voor zijn eigen risico. Bij de uitgebreide procedure
volgt een periode van terinzagelegging van zes weken waarna nog direct beroep mogelijk is. Zeker bij de uitgebreide
procedure kan die zes maanden al gauw langer worden. In
die periode vergadert het college van B&W wekelijks, maar
de raadscommissie en de gemeenteraad maar drie tot vier
keer. Ook moet de provincie instemmen met de voorgenomen wijziging. De ervaring leert dat juist in het buitengebied
vrijwel alle aanvragen onder de uitgebreide procedure vallen.”
Kan de ondernemer die wil bouwen de lengte van deze procedures nog beïnvloeden? “Ja, dat kan. Veel hangt af van de
kwaliteit van de aanvraag. Die loopt nogal uiteen. Als er informatie ontbreekt, kunnen wij niet verder. Zorg dus dat een
aanvraag zo compleet mogelijk is.”

n de 25 jaar dat Marcel van Diepen adviseur is van Stigas, heeft hij menig nieuwbouw- en verbouwproject
gezien. Soms betrok de ondernemer hem al voor de
bouw erbij, meestal pas erna. Een gemiste kans, vindt Van
Diepen. Voor de bouw zijn aanpassingen vaak goedkoper
dan erna. Die aanpassingen gaan altijd over gezondheid,
veiligheid en welzijn, want dat is zijn werkterrein. De ervaring van de afgelopen 25 jaar heeft een kort, maar krachtig lijstje met onderwerpen opgeleverd waar de ondernemer mee aan de slag kan.

GELUID
• G ebruik geperforeerde platen. Die verminderen de
nagalm aanzienlijk.
• Beoordeel nieuwe machines op hinderlijke tikken en piepen. Ga vooraf kijken bij collega’s en stel eisen bij leveranciers, bijvoorbeeld maximaal 75 dB(A).
• Zorg voor kleine speakers waaruit muziek komt met
regelbaar volume.

LICHT
• Daglicht is het allerbeste, maar niet in het hele gebouw
te realiseren.
• Let bij tl-balken op de lichtkleur. Hoe neutraler, hoe
beter, maar koel licht is niet prettig. Na verloop van tijd
neemt de hoeveelheid licht af. Kijken kost meer moeite
en de productie daalt.
• Led vormt een goed alternatief, maar let op de juiste
armaturen. Led-licht gedraagt zich anders dan tl-licht.
Voordeel: direct licht, ook in cellen.

ZOLDERS EN TRAPPEN
• Is er opslagruimte boven kantoor of kantine, leg er alleen
materiaal op dat op een pallet ligt en met de heftruck is te
plaatsen. Als er toch iemand moet zijn, zorg voor een hek
van 1 meter hoog en een tussenregel van 50 centimeter.
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• Werk zo min mogelijk met losse trappen. Elk jaar vinden
er ongelukken plaats met trappen die wegglijden of zijwaarts omvallen, soms met blijvend letsel tot gevolg.

SNEL EN LANGZAAM VERKEER
• Zorg voor een goede routing, waarbij heftrucks en voetgangers zoveel mogelijk gescheiden zijn. Breng duidelijke strepen aan om rij- en looppaden te scheiden. Zorg
voor een aparte loopdeur.
• Hang bolle spiegels op waarmee heftruckchauffeurs
kunnen zien of er ander verkeer aankomt.

HYGIËNE EN RUST
• Investeer in een kantine waar medewerkers rustig kunnen koffiedrinken en eten. Plaats toiletten en wasbakken
voor de kantine.
• Zorg voor lockers waar medewerkers hun persoonlijke
eigendommen en hun werkkleding in kunnen opbergen.

KLIMAAT
• Investeer in vloerverwarming, maar let op de volgende
aspecten. Denk vooraf goed na of er later nog in de vloer
geboord moet worden en besef dat het praktisch is als
verwerkingslijnen zoveel mogelijk op dezelfde plek blijven staan.
• Probeer grote klimaatverschillen tot een minimum te
beperken. Dus lossen en laden in een aparte ruimte.

STOF EN STOFAFZUIGING
• Zorg voor gladde vloeren, die goed zijn schoon te maken.
• Investeer in goede afzuigapparatuur van stof.

LICHAMELIJKE BELASTING
• Let op de tilhoogte bij machines. Investeer waar mogelijk in automatische kistenstapelaars.

INFO OVER HET BOUWBLOK
Op www.ruimtelijkeplannen.nl vind je informatie over bouwblokken, hier staat precies beschreven hoe groot het bouwblok is waarop
gebouwd mag worden. Deze site geeft ook informatie over het bestemmingsplan, waarin bijvoorbeeld is vastgelegd wat de voorgeschreven nok- en goothoogte is, de afstand tot de woning, etcetera. Check dit vooraf om helder te krijgen wat de (on)mogelijkheden
zijn van het bouwblok en te voorkomen dat er aannames worden gedaan die niet gerealiseerd kunnen worden. Gemeentes herzien
hun bestemmingsplannen elke tien jaar. Wie bouwplannen heeft, doet er goed aan te onderzoeken wanneer er een herziening plaatsvindt en of het mogelijk is om mee te liften op veranderingen die de gemeente toch al wil doorvoeren. Dat bespaart tijd en kosten.
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