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Samenvatting

Dit Programma van Eisen (PvE) vormt een geordende verzameling gegevens om te komen tot de

ontwikkeling en bouw van een woongebouw op een commerciële plint.

In dit PvE zijn de gebruikelijke omschrijvingen opgenomen van functionele en ruimtelijke aard (deel 1) en

van technische aard (deel 2). Dit PvE - deel 1 gaat over de vragen “Waar wordt gebouwd?”, ”Wat wordt

gebouwd?” en “Voor wie wordt gebouwd?”. Ook de planning en randvoorwaarden komen aan bod. In dit

PvE is een aantal tabellen en klassen opgenomen om de opdrachtgever het beeld van zijn wensen en

eisen te helpen vormen.

In deel 2 van dit PvE is het technische deel aan de orde, ofwel de vraag “Hoe gaat worden gebouwd?”.

Iedere opdrachtgever zal met dit PvE zijn wensen kunnen vertalen naar concrete uitgangspunten voor

zijn bouwopgave. De medewerkers van Nieman Consultancy B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs

zijn u daarbij graag van dienst.

Nieman Consultancy B.V. &

Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

Geachte gebruiker,

Hebt u suggesties voor verbeteringen?

Neem dan contact met ons op.

Bij voorbaat dank.

Nieman Consultancy B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

030 -241 34 27

info@niemanconsultancy.nl; info@nieman.nl
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Belang

Het maken van een goed Programma van Eisen (PvE) is nodig om een juiste start in het ontwerpproces

te kunnen maken. Het PvE vervult tijdens het ontwerp- en bouwproces verschillende functies:

 Alle partijen starten met dezelfde basisinformatie en weten wat er ontworpen en gebouwd moet

worden;

 Het PvE is uitgangspunt voor contractvorming met de architect, de adviseurs en de bouwer(s);

 Tijdens het ontwerpproces wordt het PvE gebruikt als basis voor besluitvorming en toetsing;

 Het PvE is de basis voor het maken van een begroting van de investeringskosten;

 In speciale gevallen, zoals bij turn-key overeenkomsten, kan het PvE tevens fungeren als

contractdocument.

Een PvE is dus een belangrijk element in het proces van idee tot realisatie van een gebouw.

1.2 Hulpmiddel

Niet alleen het uiteindelijke PvE is van belang. Het maken van een PvE is een methode om ideeën en

wensen om te zetten in ontwerpuitgangspunten.

Het PvE bevat behalve de wensen van de opdrachtgever ook de eisen waaraan moet worden voldaan. Dit

zijn in de eerste plaats de publiekrechtelijke eisen zoals vastgelegd in de bouwregelgeving. Dit is het

minimumniveau waaraan moet worden voldaan. Daarnaast kunnen privaatrechtelijke eisen van

toepassing zijn. Te denken valt hierbij aan eisen van SWK en woningnborg voor nieuwbouw van

koopwoningen of andere richtlijnen die geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.

1.3 Leeswijzer

Dit PvE bestaat uit twee delen. Deel 1 is het functionele en ruimtelijke deel. Deel 2 vormt het technische

deel. Beide delen samen vormen het PvE. Deze tekst betreft deel 1.

Deze splitsing is gemaakt, omdat het functionele en ruimtelijke deel normaal- gesproken door andere

personen wordt opgesteld dan het technische deel. Wanneer een opdrachtgever regelmatig projecten

realiseert, zal het technisch PvE in zekere mate standaard zijn. De onderverdeling maakt het mogelijk het

technische deel voor meerdere projecten te hanteren en het functionele en ruimtelijk deel per project aan

te maken.

1.3.1 Tabellen

In deel 1, het functionele en ruimtelijk deel van het PvE, dient een aantal keuzes te worden gemaakt. De

mogelijkheden op dit gebied zijn ongekend groot. Om de bruikbaarheid en overzichtelijkheid te vergroten

en om tijd te besparen, is gekozen voor het invullen van tabellen. De tabellen kunnen in eerste instantie

met de hand worden ingevuld en vervolgens worden verwerkt tot een projectgericht PvE.
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1.3.2 Keuze maken

Over veel onderwerpen zal voor elk specifiek project een keuze gemaakt moeten worden uit zaken die al

dan niet van toepassing zijn, of over het gewenste kwaliteitsniveau. Cursieve tekst bevat een toelichting,

of uitleg of geeft aan dat er een keuze gemaakt kan worden. In de definitieve (projectspecifieke) versie

van het PvE zal geen cursieve tekst meer voorkomen.

Dit PvE is bedoeld voor woningen in een woongebouw gelegen boven commerciële ruimten, zoals winkels,

praktijkruimten of kantoren. Het PvE is toegespitst op de woningen. Eventueel kan sprake zijn van een

parkeergarage onder de woningen of onder de commerciële ruimten. In de praktijk zullen de commerciële

ruimten als casco worden ontwikkeld, of zullen hiervoor specifieke eisen van toepassing zijn die worden

aangeleverd door de toekomstige gebruikers.

1.3.3 Klasse-indeling

Nieman Raadgevende Ingenieurs/ Consultancy geeft in het technische deel van het PvE (deel 2) op een

aantal aspecten een niveau aan dat uitgaat boven het minimum zoals dat is vastgelegd in de

publiekrechtelijke bouwregelgeving. Op die onderdelen is Nieman, van mening dat het minimale niveau

ontoereikend is voor een aanvaardbare kwaliteit. Dit hogere niveau leidt tot meer tevreden gebruikers

en/of eigenaren door een betere prestatie op het gebied van gezondheid, energiegebruik of

duurzaamheid.

Voor een praktische uitwerking hiervan wordt aangesloten bij de indeling in kwaliteitsklassen uit NEN

1070 - Geluidwering van gebouwen. In deze privaatrechtelijke norm worden vijf kwaliteitsklassen

omschreven, waarbij klasse 3 overeenkomt met het niveau voorgeschreven door het Bouwbesluit. Klasse

1 is het hoogste niveau. Deze klasse-indeling is vanuit verschillende invalshoeken tot stand gekomen,

zoals Europese regelgeving, het aantal ontevredenen bij een bepaalde klasse en haalbare verbeteringen

gerelateerd aan financiële inspanning. Omdat er geen algemeen geldende klasse-indeling voor

comfortaspecten is, zal deze klasse-indeling worden gevolgd bij meer aspecten, zoals energiezuinigheid,

thermisch comfort in winter en zomer, daglichttoetreding en ventilatie.

Een korte toelichting op de gehanteerde klasse-indeling:

 Niveau 3 is het door het Bouwbesluit omschreven minimumniveau voor nieuwbouw;

 Klasse 1 is met de huidige stand der techniek het best haalbare gelet op (financiële) inspanning

en resultaat;

 Klasse 2 is met beperkte middelen haalbaar en geeft een duidelijke verhoging ten opzichte van

het Bouwbesluitniveau;

 Klasse 4 en 5 zijn niveaus voor renovatie en onderhoud die in dit PvE niet aan bod komen.
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Hoofdstuk 2 Inleiding

2.1 Opdracht

2.1.1 Opdrachtgever

Praktische informatie: naam, adres, contactpersoon opdrachtgever

2.1.2 Omschrijving van de opdracht

Korte omschrijving weergeven

2.1.3 Werkzaamheden adviseurs

Voor dit project de werkzaamheden van architect, constructeur, bouwfysisch adviseur, installatieadviseur

en eventueel overige betrokkenen aangeven.

2.1.4 Werkzaamheden Nieman Consultancy B.V./ Nieman Raadgevende Ingenieurs/

Nieman Valk technisch adviesbureau

Voor dit project de werkzaamheden aangeven die Nieman Consultancy B. V. en/of Nieman Raadgevende

Ingenieurs gaat verrichten, zoals regelgevingsdeskundige, bouwfysisch adviseur, installatieadviseur en

kwaliteitsinspecteur.

2.1.5 Organisatie schema en beslisprotocol

Alleen opnemen als deze van toepassing zijn.

2.1.6 Status huidig document

 Concept, definitief, beslisdocument

 Goedgekeurd door:

Het PvE vormt het afsluitende document van de definitiefase en is uitgangspunt voor de eerstvolgende

fase in het bouwproces: de ontwerpfase.

2.2 Programma van Eisen

2.2.1 Definitie Programma van Eisen

Het document ‘Programma van Eisen’ (PvE) bestaat uit een geordende verzameling gegevens om te

komen tot de ontwikkeling en bouw van woningen in een woongebouw boven commerciële ruimten. Een

parkeergarage kan deel uitmaken van het project.

Het PvE is het product van het proces van programmeren: een samenhangend geheel van activiteiten

voor het verzamelen, bewerken, evalueren en overdragen van informatie, dat nodig is om de behoeften,
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wensen en eisen van de opdrachtgever en de toekomstige gebruiker(s) voor de huisvestingsprestatie te

definiëren, evenals de uitgangspunten voor het ontwerp- en realisatieproces (voor zover mogelijk) vast te

stellen.

Teleurstellingen en discussies kunnen met een goed PvE worden vermeden. Daarnaast wordt in dit PvE

gestreefd naar volledigheid en actualiteit. Dit PvE kan worden vergezeld van een checklist waarmee

tijdens de opeenvolgende fasen van het ontwerpproces is te controleren of aan de eisen, wensen en

voorwaarden uit dit PvE is voldaan.

2.2.2 Structuur Programma van Eisen

Het gehele PvE is als volgt geordend:

Interne randvoorwaarden (deel 1)

Analyse van de door de opdrachtgever te stellen randvoorwaarden in termen van tijd, geld, organisatie

en kwaliteit (proces- en projectgebonden voorwaarden).

Externe randvoorwaarden (deel 1)

Analyse van de door derden (overheid en betrokken externe partijen) te stellen randvoorwaarden.

Hieronder vallen zowel wet- en regelgeving als technische randvoorwaarden, bijvoorbeeld vooraf

noodzakelijke sloopactiviteiten, maar ook eisen van derden, zoals bijvoorbeeld door SWK en woningborg.

Nieman Raadgevende Ingenieurs hanteert bij haar gecertificeerde bouwplantoetsingen volledige

checklisten.

Functionele eisen (deel 1)

Beschrijving van de gebruikersorganisatie en activiteiten (doelgroepen) waarvoor de huisvesting wordt

ontwikkeld. Vanuit de functionele eisen zijn de ruimtelijke eisen te benoemen. De functionele eisen geven

aan voor wie gebouwd gaat worden.
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Ruimtelijke eisen (deel 1)

De verzameling van gegevens die betrekking heeft op de normatieve en functionele ruimtebehoefte en op

de relaties tussen de ruimtes.

Technische eisen (deel 2)

Beschrijving van de gewenste technische eisen. Het kwaliteitsniveau hiervan mag niet onder het

publiekrechtelijke niveau uitkomen. Privaatrechtelijk kan een hoger kwaliteitsniveau worden gesteld,

gericht op de wensen van de opdrachtgever. Het budget moet passend zijn voor het gekozen

kwaliteitsniveau.

2.2.3 Dynamisch karakter

Het PvE is een hulpmiddel om te communiceren over de te bouwen huisvesting voor opdrachtgever en

gebruikers enerzijds en voor de partners in het ontwerp- en bouwproces anderzijds. Tijdens een proces

kunnen inzichten wijzigen of doelstellingen worden aangepast. Dit impliceert dat het PvE tijdens de

ontwerpfase verder ontwikkeld kan worden. Het is daarom aan te raden na afronding van een fase te

toetsen of het PvE (waarmee de ontwerpfase is ingegaan) voor de volgende ontwerpfase dient te worden

aangepast. Bij deze check dient duidelijk te zijn welke eisen onveranderbaar vastliggen en dus niet

aangepast mogen worden.

Bij het werken met vervolgversies zal voor alle partijen duidelijk moeten zijn welke versie de actuele is.

Iedere belanghebbende krijgt vanzelfsprekend de beschikking over de actuele versie. Dit is vooral

belangrijk als het PvE deel uitmaakt van een contract.

Tijdens het ontwerpproces kunnen er ontwikkelingen zijn die vragen om aanpassingen of aanvullingen op

het basisprogramma. Te denken valt aan:

 aanpassing van de te huisvesten doelgroepen;

 veranderende technologische inzichten;

 wijzigingen in de regelgeving;

 ontwerpkeuzen die strijdig zijn met basisprogramma of aanvullende eisen vragen;

 detaillering van eisen zodat meer informatie ter beschikking komt voor het ontwerpproces.
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Om de effectiviteit van de werkzaamheden te waarborgen, is het niet raadzaam om het PvE permanent te

blijven bijstellen. Het meest duidelijk is om het PvE aan het eind van het voorlopig en definitief ontwerp

(VO en DO) te evalueren en zonodig aan te passen. Aanpassing na de DO-fase wordt afgeraden.

Proces voor het samenstellen van een PvE
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Hoofdstuk 3 Project

3.1 Uitgangspunten

Hierbij een globale omschrijving van het project geven.

Dit PvE gaat uit van woningen boven commerciële ruimten. Stallings- en parkeergarages kunnen deel

uitmaken van het project. Vermeldt het aantal woningen, de grootte en de categorie (huur of koop). Geef

in hoofdlijnen het voorzieningenniveau aan dat individueel of gemeenschappelijk wordt overwogen en

geef richtlijnen voor buitenruimten, bergruimten, etc. Geef aan of een stallings- of parkeergarage

aanwezig is. Indien mogelijk de bestemming van de commerciële ruimte aangeven.

Uitgangspunten

3.1.1 Ondernemingsstrategie van de opdrachtgever

Nadere informatie over strategische keuzes die de opdrachtgever als uitgangspunt neemt of overweegt;

bijvoorbeeld:

 bij huurwoningen in eigen beheer; de onderhoudsfilosofie, wel of geen huismeester;

 bij verkoop van het complex: de marktbenadering, verdeling algemene jaarlijkse lasten etc.

Deze zaken zodanig formuleren dat er huisvestingsconsequenties uit af te leiden zijn.

In woongebouw gelegen

Aantal huurwoningen stuks

Aantal koopwoningen stuks

Voorkomende typen

1-2 kamerwoningen stuks m2 bvo

3 kamerwoningen stuks m2 bvo

4 kamerwoningen stuks m2 bvo

>4 kamerwoningen stuks m2 bvo

Specifieke kenmerken

Vermeld onderscheidende kenmerken, bijvoorbeeld:

Ligging: uniek in stadscentrum

Woningtypen: ruime penthouses met wijds uitzicht

Uitrustingsniveau: voorzien van zwembad en sauna

Buitenruimte: woningen voorzien van loggia met privacy

Esthetische uitgangspunten uitstraling: (metselwerk, hightech) neem referenties op, foto’s
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3.1.2 Gebouwtype en –functies

Woongebouw met woningen *)

Woonfuncties bestemd voor

1-2 persoonshuishoudens

Gezinnen

Woongroepen

Woonfuncties voorzien van:

Buitenruimte

Meer dan één badkamer

Meer dan één toiletruimte

Kookruimte

Wasruimte

Bergruimte

Ruimte voor studie of hobby

Ruimte voor fitness/sauna

Opstelruimte voor installaties

Stallingsgarage

Stallingsgarage voor …

Ruimte voor afvalcontainer

Gemeenschappelijke voorzieningen

Centrale toegang

Gemeenschapsruimte

**met internet aansluiting

**met zithoek

**met pantry

Logiesruimte

Installatieruimte

Wasruimte (wasserette)

Huismeesterruimte

Zwembad

Ruimte voor sport/fitness/sauna

Atrium

Lift

Trappenhuis

Stallingsgarage

Kookruimte

Badruimte

Toiletruimte
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Woongebouw met woningen *)

Verplegerspost

Bergruimte

Stallingsruimte fietsen

Stallingsruimte scootmobielen

Containerruimte

Werkkast

Tuin

Tuin met tuinhuis

Tuin met terras

*) aankruisen wat van toepassing is

Commerciële ruimten *) **)

Er komen commerciële ruimten voor

Er is nog niet bekend welke gebruiksfuncties voorkomen

De volgende commerciële ruimten komen voor

Horecabijeenkomst

Kinderopvang/bijeenkomst

Bijeenkomst/overig

Logies

Winkel

Sport

Kantoor

Onderwijs

Gezondheidszorg

Industrie

*) aankruisen wat van toepassing is

**) NNB = nog nader te bepalen
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Stallings- en parkeergarage *) **)

Er komen commerciële ruimten voor

Er is nog niet bekend welke gebruiksfuncties voorkomen

De volgende commerciële ruimten komen voor

Horecabijeenkomst

Kinderopvang/bijeenkomst

Logies

Winkel

Kantoor

Onderwijs

Gezondheidszorg

*) aankruisen wat van toepassing is

**) NNB = nog nader te bepalen

3.1.3 Locatie

Locatie bekend

 Het project zal worden gerealiseerd in ………(vestigingsplaats) op ……… (situering). Een

plattegrond van de locatie en directe omgeving is gegeven in bijlage …

 De stedenbouwkundige locatie kan bindende randvoorwaarden stellen, zoals

bebouwingspercentages, bebouwingshoogten en overige ruimtelijke uitgangspunten, vastgelegd

in bestemmingsplannen of nota’s. Zie voor de locatie opgelegde randvoorwaarden document met

de datum noemen.

Locatie nog te kiezen

 Komt weinig voor, daarom niet uitgewerkt.

3.1.4 Voorafgaand onderzoek

Bijvoorbeeld woningmarktonderzoek, woningbehoeftenonderzoek, niet de onderzoeken zelf opnemen,

maar een verwijzing naar de rapportages.

Woongebouw met woningen *) d.d.

Woningmarktonderzoek

Woningbehoeftenonderzoek

Grondonderzoek

Stedenbouwkundig plan

Algemene richtlijnen opdrachtgever

Besprekingsverslagen/correspondentie

*) aankruisen wat van toepassing is

d.d. datum invullen
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3.2 Randvoorwaarden opdrachtgever

3.2.1 Financiële aspecten

 Investeringskosten / stichtingskosten (conform NEN 2631) (bedragen of document met datum

aangeven)

 Totaal maximale investeringskosten (met peildatum) / beschikbare financiële middelen (bedragen

of documenten met datum aangegeven)

 Exploitatiekosten (conform NEN 2632) (bedragen of document met datum aangegeven)

 Opgave van toelaatbare exploitatiekosten en/of te verwachten exploitatie-rendement (bedragen

of document met datum aangegeven)

 Financiering (bedragen of document met datum aangegeven)

 Huur- / verkoopprijzen (bedragen, bandbreedtes, categorieën aangeven of document met datum

aangegeven)

3.2.2 Organisatorische aspecten

 Management (door wie uitgevoerd, afbakening aangeven {bouwproces en/of ontwerpproces dan

wel bouwproject}, verantwoordelijkheden en taken omschrijven)

 Projectorganisatie (deelnemers ontwerpteam: organisatie / contactpersoon / vakgebied /

verantwoordelijkheid vermelden). N.B. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van een

taakstellend (deel-)budget wordt steeds vaker neergelegd bij deelnemers van het ontwerpteam)

 PvE (aangeven wie hier verantwoordelijk voor is)

 Ontwerp en toetsing (gecertificeerd toezicht, inspectie, kwaliteitsmanagementsysteem bouwen,

vastleggen op welke wijze het toezicht op de kwaliteit wordt geregeld.)

 Uitvoering

 Overlegstructuren

3.2.3 Tijdsaspecten

Overall tijdschema (meest simpele vorm van een planning, zie onderstaand)
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Planning

Fase Duur in weken Start datum

PvE

VO

DO

Bestek

Aanbesteding

Uitvoering

Metingen

Oplevering

Nazorg

PvE

Beslispunten:

 Na VO wordt haalbaarheid getoetst (eventueel methode aangeven of de betrokken externe

kostendeskundige);

 Na DO wordt haalbaarheid getoetst (eventueel methode aangeven of de betrokken externe

kostendeskundige);

 Voor gunning vindt opnieuw controle haalbaarheid plaats aan de hand van de

aanbestedingsresultaten.

3.3 Beeldverwachting

Verwachtingen en wensen met betrekking tot esthetica zijn in sterke mate subjectief. Een

beeldverwachting is altijd aan de orde, dus is het noodzakelijk dit bespreekbaar te maken. Daarbij is

gebruik te maken van SBR 258 (PvE, instrument voor kwaliteitsbeheersing).

Foto’s, schetsen en/of tekeningen kunnen worden opgenomen om de beeldverwachting uit te drukken.

De selectie van de architect doet ook een architectuurbeeld vermoeden. Indien sprake is van een

beeldkwaliteitsplan of een bijzondere externe toetsing (‘beeldregie’), dit expliciet vermelden.

3.3.1 Stedenbouwkundige kwaliteit

De huisvesting dient in te spelen op en bij te dragen aan de stedenbouwkundige en/of landschappelijke

omgeving. Verder moet het in overeenstemming zijn met de vastgestelde stedenbouwkundige

randvoorwaarden.

Neem hier ook eisen/richtlijnen op het gebied van stedenbouwfysica op. Gedacht kan worden aan

Windhinder (NEN 8100), beschaduwing van de bestaande omgeving of het voorkomen van de

mogelijkheden van verblinding van verkeer.

3.3.2 Architectonische kwaliteit

Mate van representativiteit
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De verschijningsvorm, de architectuur en de inrichting van de algemene en centraal gebruikte ruimten

dienen in overeenstemming te zijn met de doelgroep voor wie gebouwd gaat worden. Tevens zal het

gebouw inpasbaar moeten zijn in de omgeving.

Sfeeraanduiding exterieur (uiterlijk gebouw)

Identiteit

 Sterke voorkeur voor … (hier kunnen bijvoorbeeld materialen genoemd worden of een

ontsluitingsprincipe. Let op: iedere eis/wens kan een architectonische beperking opleggen)

Soort architectuur

 Modern/traditioneel; introvert/extravert, terughoudend/opvallend, statig/speels, populair

Uitstraling naar omgeving

 Verlichting ondersteunt de ruimtelijke structuur en de uitstraling van het gebouw naar de

omgeving, zowel overdag als ’s avonds.

Oriëntatie

 Zon, wind, verhouding tot bebouwde en onbebouwde omgeving

Sfeeraanduiding interieur (uiterlijk gebouw)

 Gemeenschappelijke ruimten (privacy, onderscheid, kwaliteitsniveau)

 Aankleding van bergingen, garages, parkeerplaatsen

 Afwerkingsniveau

3.4 Overige kwaliteitsaspecten

3.4.1 Verhuur / verkoop –marktconformiteit

Woningen commerciële ruimten en parkeergarage

Om goede verhuurbare of verkoopbare ruimten te creëren, dient het gebouw te voldoen aan de

‘marktconforme uitgangspunten’ die gelden voor dergelijke projecten geënt op de bewoners die tot de

doelgroep behoren.

De corporatie of ontwikkelaar heeft op dit punt meestal duidelijke ideeën /richtlijnen. Die kunnen

hieronder worden opgenomen.

Marktconforme uitgangspunten

Woongebouw
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Marktconforme uitgangspunten

Commerciële ruimten

Marktconforme uitgangspunten

Garage

3.4.2 Containerruimte

Containerruimte *)

Er komt geen ruimte voor containers

Er wordt door de gemeente in de nabije omgeving een ondergrondse vuilopslag

gerealiseerd

Deze ruimte mag geen overlast geven (geur, geluid etc.)

Deze ruimte dient voor bewoners goed bereikbaar te zijn

*) aankruisen wat van toepassing is

3.4.3 Duurzaam bouwen

Alleen opnemen wanneer de opdrachtgever hier bijzondere waarde aan hecht en dit tot uitdrukking wil

laten komen met een certificaat (bijvoorbeeld BREEAM) of een hogere prestatie (lagere EPC-eis).

Duurzaam bouwen is bouwen met extra aandacht voor de gezondheid van mens en milieu. De

opdrachtgever hecht waarde aan een ‘gezond gebouw’ en voert een energie- en milieuvriendelijk beleid.

Dit dient binnen redelijke financiële normen in het ontwerp tot uiting te komen.

N.B. Per 01-01-2013 dient een Milieuprestatieberekening bij de bouwaanvraag te worden ingediend.

Echter publiekrechtelijk worden (nog) geen eisen gesteld. De opdrachtgever kan natuurlijk wel eisen

bepalen.

Alternatief:

In dit PvE worden geen aparte eisen over Duurzaam Bouwen gesteld. In de aangereikte kwaliteitsklassen

zijn ook aspecten van mens- en milieuvriendelijk bouwen opgenomen.
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Hoofdstuk 4 Externe Randvoorwaarden

4.1 Van toepassing zijde wet- en regelgeving

4.1.1 Publiekrechtelijk

Het PvE omvat als minimum de door de overheid of door nutsbedrijven te stellen eisen (Woningwet,

Bouwbesluit, etc.).

Van toepassing zijnde specifieke wet- en regelgeving *)

Bestemmingsplan

Specifieke juridische en planologische procedures

Grondverwerving en overdracht

Milieuwetgeving

Termijnen waarbinnen door instanties vereiste procedures plaatsvinden

Eventuele noodzakelijke ontheffingen

Erfdienstbaarheden

Wet op de Monumentenzorg

*) aankruisen wat van toepassing is

4.1.2 Privaatrechtelijk

Van toepassing zijnde specifieke wet- en regelgeving *)

SWK eisen (2010)

Handboek bouwfysica (Rgd-bouwfysisch PVE)**

NEN-normen, niet door het Bouwbesluit aangestuurd

Eventueel bepaalde NEN’s benoemen

NPR’s

Eventueel bepaalde NPR’s benoemen

Overige van toepassing zijn de eisen, zoals:

Duurzaam bouwen classificaties (BREEAM, GPR, GreenCalc e.d.)

Woonkeur

Politie Keurmerk (PWVW)

Handboek Toegankelijkheid

*) aankruisen wat van toepassing is

**) Handboek bouwfysica is op initiatief van de Rgd (Rijksgebouwendienst) en de NVBV (Nederlands
Vlaamse Bouwfysica Vereniging) samengesteld door een aantal bouwfysische bureaus en is te vinden op
de website van de NVBV, www.nvbv.org).
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4.2 Technische aspecten

Als van onderstaande onderwerpen gegevens bij de opdrachtgever bekend zijn, kunnen die hier worden

opgenomen.

Technische aspecten *)

Bodemgesteldheid

Waterhuishouding

Bodemverontreiniging

Rioleringsstelsel

Aansluiting nutsvoorziening

Asbestverwijdering en ander

Sloopwerk

Erfdienstbaarheid

Wijze van bouwrijp maken

Groenvoorziening

Bouwplaatsinrichting

Afwikkeling bouwverkeer

Aanwezigheid van obstakels

*) aankruisen wat van toepassing is

4.3 Financiële aspecten

De volgende externe randvoorwaarden op het gebied van financiële aspecten gelden:

Technische aspecten *)

Subsidies

Financieringsregelingen

Kostensystemen

Budgetten

*) aankruisen wat van toepassing is
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Hoofdstuk 5 Programma van functie-eisen

5.1 Omgeving

5.1.1 Locatie

De nieuwbouw van de woningen zal plaatsvinden op een nog nader te bepalen locatie.

Omdat de locatie vaak al vastligt, wordt hieraan geen nadere uitwerking gegeven. Is dit niet het geval,

dan kunnen hier de voorwaarden worden aangegeven.

5.2 Object

5.2.1 Functionele eisen aan het woongebouw

Flexibiliteit

Alleen als dit een expliciete wens is van de opdrachtgever.

Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met mogelijke veranderingen en uitbreidingen in de

toekomst. Nader omschrijven aan welke mate van flexibiliteit wordt gedacht en met welke frequentie

wijzigingen verwacht worden. Aangeven als een nadere scheiding van draagconstructie en afbouw

gewenst wordt. In dat geval ook aangeven welke consequenties dat heeft voor de installaties (opnemen

van leidingen in het casco).

Aanpasbaar bouwen

Woningen dienen aangepast te kunnen worden voor bewoners met een handicap. Indien van toepassing

aangeven of er rekening gehouden moet worden met de huisvestingseisen van specifieke categorieën,

zoals rolstoelgebruikers of visueel gehandicapten.

Toegankelijkheid

Woningen dienen toegankelijk te zijn voor minder validen en ouderen (rolstoelen, scootmobielen en

rollators). Om de toegankelijkheid voor mindervaliden te waarborgen, dienen het gebouw en de

woningen te voldoen aan de eisen van Woonkeur uit paragraaf A1 en A2. Op de parkeerplaatsen zijn de

paragrafen A3 en A8 van Woonkeur van toepassing.

Technische aspecten *)

Woningen bereikbaar vanaf galerij

Woningen bereikbaar vanuit portiek

Woningen bereikbaar vanuit binnengang

Woningen bereikbaar vanuit inwendige verkeersruimte

Woningen niet toegankelijk vanuit binnengang

Woongebouw integraal toegankelijk voor gehandicapten

Woningen en commerciële ruimten gescheiden toegangen

*) aankruisen wat van toepassing is
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Rekening houden met eisen m.b.t. bereikbaarheid door brandweer, nutsbedrijven en vuilophaaldienst, en

ontsluiting door toeleverende bedrijven. Laad- en losmogelijkheden voor goederen en afval van

commerciële ruimten, maar ook voor afvalcontainers woningen.

Gebouwindeling **) *)

Aantal lagen van het totale gebouw

Aantal lagen commerciële ruimten

Aantal lagen garage

Aantal lagen woongebouw

Woningen met dakterras komen voor

Stallingsgarage via binnen bereikbaar voor bewoners

Stallingsgarage uitsluitend voor bewoners toegankelijk

Garage voor woongebouw en commerciële ruimte

Garage en commerciële ruimte op een laag

Garage onderste gebouwlaag

Commerciële ruimte onderste gebouwlaag

Technische ruimten woningen en commerciële ruimten gescheiden

Technische ruimte bovendaks

Technische ruimte op onderste gebouwlaag

Technische ruimte op parkeerlaag

Technische ruimte op laag met commerciële ruimten

Er komt een gemeenschappelijke verkeersruimte voor

Er komt een atrium voor

Er komt een (open) binnenplaats voor

Bergruimte op straatniveau

Gemeenschappelijke fietsenstalling

Fietsenstalling in berging per woning

**) aantallen invullen

*) aankruisen wat van toepassing is
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5.2.2 Woningindeling

Keuzes maken, als globale handleiding voor de woningindeling kunnen onderstaande tabellen worden

gebruikt:

Aantal kamers *) Aantal woningen Aantal woningtypen

1 kamerwoning

2 kamerwoning

3 kamerwoning

4 kamerwoning

5 kamerwoning

>6 kamerwoning

*) aankruisen wat van toepassing is

Buitenruimten *) Aantal woningtypen

Per woning één buitenruimte

Per woning twee buitenruimten

Per woning loggia

Per woning (dak) terras

Woning met tuin

Per woning een buitenruimte

*) aankruisen wat van toepassing is

Woningindeling *)

Eventueel per woningtype invullen

Woning met in één gevel te openen ramen

Woning met in twee gevels te openen ramen

Woning gelijkvloers

Woning niet gelijkvloers

Woonkamer aan galerij

Woonkamer niet aan galerij

Woonkamer aan zonzijde

Woonkamer niet aan zonzijde

Keuken aan galerij

Keuken niet aan galerij

Tenminste één kamer niet aan galerij

Woonkamer naast keuken

Woonkamer niet naast keuken

Woonkamer gescheiden van keuken

Open keuken

Één badruimte zonder toilet
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Woningindeling *)

Één apart toilet

Toilet in badruimte

Badruimte toegankelijk vanuit hoofdslaapkamer

Badruimte uitsluitend toegankelijk vanuit verkeerruimte

Badruimte

Één buitenruimte aan zonzijde

Één buitenruimte niet aan zonzijde

Één buitenruimte aan straatzijde

Één buitenruimte niet aan straatzijde

Bergruimte en ruimte voor installaties gescheiden

Bergruimte niet grenzend aan kamers

Installatieruimte niet grenzend aan kamers

Installaties in afsluitbare opstellingsruimte (kast)

*) aankruisen wat van toepassing is

Openbare veiligheid

Ter verhoging van het veiligheidsgevoel van de bewoners dienen een aantal maatregelen genomen te

worden, zoals:

 vermijd donkere hoeken op straatniveau;

 zorg voor terreinverlichting;

 voorkom hoeken waar zwerfafval zich kan ophopen;

 herkenbare toegangen en uitgangen.

(Politiekeurmerk Veilig Wonen kan worden geraadpleegd)

5.2.3 Parkeren

De parkeerbehoefte op het terrein voor personenauto’s is geraamd op ... plaatsen per woning voor de

woningen en ... plaatsen voor de commerciële ruimten.

Voor het terrein kan een gemeenschappelijke norm gelden van maximaal ... parkeerplaats per woning.

Voor een eventuele garage kan een norm gelden van ... per woning. In combinatie met commerciële

ruimten kan een voorwaarde worden opgelegd dat de parkeerplaatsen van woningen gescheiden dienen

te zijn van parkeerplaatsen van de commerciële ruimten.

Buitenruimten Aantal *)

Woningen

Parkeerplekken woningen totaal

Parkeerplekken in stallingsgarage

Parkeerplekken eigen terrein
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Buitenruimten Aantal *)

Parkeerplekken openbare weg

Parkeerplekken voor gehandicapten

Parkeerplekken bij een woning

Commerciële ruimten

Parkeerplekken in commerciële ruimten totaal

Parkeerplekken in stalingsgarage

Parkeerplekken eigen terrein

Parkeerplekken openbare weg

Parkeerplekken voor gehandicapten

Woningen en commerciële ruimten

Geen gezamenlijke parkeerplekken

Aantal gezamenlijke parkeerplekken

In garage

Op eigen terrein

*) aantal invullen

Overige ontwerpaspecten

keuze maken:

 dient geschikt te zijn voor auto’s voorzien van LPG;

 parkeergarage (eventueel gedeeltelijk verdiept) bij voorkeur natuurlijk ventileren;

 rook/ warmte afvoer bij voorkeur via natuurlijke voorzieningen - parkeergarage gelijkvloers

zonder hinderlijke obstakels;

 toegangscontrole voor de parkeerplaatsen op terrein of garage;

 gereserveerde parkeerplaatsen voor mindervaliden, bijvoorbeeld in de vorm van: ...

parkeerplaats(en) direct voor gebouw c.q. goed toegankelijk.

Eisen voor parkeerterreinen en parkeergarage zijn opgenomen in NEN 2443:2000 - ‘Parkeren en stallen

van personenauto’s op terreinen en in garages’.

Stallingvoorzieningen voor fietsen, brommers en motoren.

Het totale aantal stallingplaatsen voor fietsers is geraamd op .../per woning een eigen stallingsplaats.
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Hoofdstuk 6 Programma van ruimte-eisen
Verzameling van gegevens die betrekking hebben op de normatieve en functionele ruimtebehoefte en op

de relaties tussen de ruimten.

6.1 Omgeving

6.1.1 Locatie

De inpassing van de huisvesting in de omgeving moet blijken uit een locatie- onderzoek, een

structuurschets (schaal 1:500), een massastudie (schaal 1:200 en 1:500) en situatietekeningen (schaal

1:1000 en 1:2000).

6.1.2 Terrein

Beschikbaar terrein

Terrein afmetingen

Max. lengte

Max. breedte

Max. hoogte verschil

Oriëntatie op tekening aangegeven

Uitbreidingsmogelijkheden komen voor

*) aankruisen wat van toepassing is

**) afmeting in meters invullen

6.2 Woongebouw

6.2.1 Ruimtenormen woningen

De gebruikte begrippen voor oppervlakten zijn afkomstig uit NEN 2580:2007.

Gewenste woninggrootte Per type onderstaand model invullen (zie ook 5.2.2)

Woningtype *) Afmetingen in m

Min. breedte Min. diepte

Totaal oppervlak m²

Oppervlak woonkamer m²

Oppervlak slaapkamer 1 m²

Oppervlak slaapkamer 2 m²

Oppervlak slaapkamer 3 m²

Oppervlak slaapkamer 4 m²

Oppervlak slaapkamer 5 m²
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Gewenste woninggrootte Per type onderstaand model invullen (zie ook 5.2.2)

Minimaal oppervlak badruimte 1 m²

Minimaal oppervlak badruimte 2 m²

Oppervlak hobby m²

Oppervlak fitness m²

Oppervlak berging m²

Oppervlak verkeersruimte m²

6.2.2 Ruimtelijke uitgangspunten gebouw

Gebouwafmetingen Maten in m

Diepte Lengte Hoogte

Totaal gebouw

Woongebouw

Commerciële ruimten

Garage

Oppervlakken per bouwlaag

Laag 1 (onderste laag)

Laag 2

Laag 3

Laag 4

Laat 5 (bovenste laag)

Hoogten

Voor de vrije hoogte van de woonruimte geldt een vrije hoogte van ten minste 2,60 m. Vrije hoogte

boven trappen bedraagt ten minste 2,30 m. Voor de vrije hoogte in de commerciële ruimten geldt een

hoogte van ten minste 2,60 m (onder een eventueel verlaagd plafond).

 voor de verdiepingshoogte in de commerciële ruimten geldt: ... m

 voor de vrije hoogte in parkeergarage geldt: ... m

Aantal verdiepingen

 het aantal verdiepingen commerciële ruimten bedraagt: ...

 het aantal parkeerlagen is: ...
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Minimaal aantal personen per m2 verblijfsgebied in commerciële ruimten

Aantal personen commerciële ruimten *)

Horeca/bijeenkomst

Kinderopvang/bijeenkomst

Bijeenkomst

Logies

Winkel

Sport

Kantoor

Onderwijs

Gezondheidszorg

Industrie

*) ten minste aan te houden aantal personen per m2 verblijfsgebied

6.3 Elementen

Terreintoegangen (en eventuele toegangen tot parkeergarage) moeten een vrije doorgang hebben van ...

m en een minimale breedte van ... m.

Intern transport

Ten behoeve van intern transport dienen de deuropeningen in verkeersruimten (gangen, lift en/of

trappenhuis) een netto vrije doorgang te hebben van minimaal 1,20 m breed en 2,10 m hoog (hiermee is

vrije doorgang mogelijk met een beladen Europallet en met een patiënt op brancard).
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