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INLEIDING

Allereerst willen wij u feliciteren met uw keuze voor een kavel in het project Woonpark 

Diepstroeten. Een uniek project op een unieke locatie.

Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. heeft in samenwerking met Luc Bos 

Stedenbouwkundigen en de gemeente Assen een kwalitatief goede invulling gegeven aan het 

terrein waar voorheen het Vanboeijen gevestigd was.

Een plan dat mede bepaald is door u. Want door te luisteren naar de wensen in de markt is 

bepaald dat de onderhavige locatie het meest geschikt is voor kavels. Een ontwikkelconcept dat 

zeker navolging zal krijgen in de ontwikkeling van andere projecten door Van Wijnen.

Zelf uw eigen huis bouwen!

Uw eigen huis op maat en geheel naar eigen wens. Wie wil dat nou niet? In Woonpark 

Diepstroeten, fase ‘t Holtstuk, zijn 8 bouwkavels voor vrijstaande woningen beschikbaar om uw 

villa naar eigen inzicht te realiseren. Hier komt veel bij kijken. Zelf een huis (laten) bouwen kost 

tijd. Er moet een heel traject worden doorlopen en een goede voorbereiding is daarbij belangrijk. 

In dit document wordt algemene en voor Woonpark Diepstroeten specifieke informatie gegeven 

over het zelf bouwen van een huis. In hoofdstuk 1 staat de procedure voor het kopen en 

ontwikkelen van een kavel in Woonpark Diepstroeten in hoofdlijnen beschreven. De verschillende 

kostenposten om tot een budgettering te komen, worden in hoofdstuk 2 behandeld. In hoofdstuk 

3 worden de stappen en belangrijke onderdelen van het ontwikkelingsproces toegelicht. De bouw- 

en ontwerpregels komen in hoofdstuk 4 aan de orde.

Overweegt u zelf een huis te bouwen? Dan kunt u voor meer algemene informatie terecht bij 

Vereniging Eigen Huis. Op de website www.veh.nl kunt u een handboek bestellen. Dit handboek 

bereidt u zo goed mogelijk voor op de taak van opdrachtgever en gesprekspartner van 

verschillende partijen. In iedere fase wordt advies gegeven en gewezen op mogelijke valkuilen. 

1 PROCEDURE

1. Aan de gegadigden die de kavel krijgen toegewezen, wordt een optie voor een kavel verstrekt.

2. Vervolgens wordt er een koopovereenkomst afgesloten, waardoor de optie wordt opgezet 

naar een overeenkomst, die beide door beide partijen wordt ondertekend.  Na het vervallen van 

de ontbindende voorwaarden, van de overeenkomst, wordt deze opgezet in een Leveringsakte. 

Het ondertekenen van de koopovereenkomst vindt plaats bij de makelaar. Met het ondertekenen 

van de koopovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopsom. De betaling vindt 

plaats op het moment van levering van de kavel bij de projectnotaris. De verkoper verplicht 

zich - door medeondertekening van de koopovereenkomst - tot de levering van de grond aan u. 

Nadat de overeenkomsten door beide partijen zijn getekend, ontvangt u een kopie daarvan. De 

originele overeenkomsten worden door Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. naar de notaris 

gestuurd, zodat de notariële akte van levering (= eigendomsoverdracht) door de notaris kan 

worden opgemaakt.

3. De koper is vrij om zelf een architect te kiezen. Door de architect wordt een voorlopig 

ontwerp gemaakt dat, voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, aan Luc Bos 

(Stedenbouwkundige) en de Welstandscommissie kan worden voorgelegd. Het ontwerp wordt aan 

de ontwerpvoorschriften van het beeldkwaliteitsplan getoetst.

4. Nadat met Luc Bos overeenstemming over het ontwerp is bereikt, kan het ontwerp verder 

worden uitgewerkt en de omgevingsvergunning worden aangevraagd.  

5. De koper is ook vrij om zelf een aannemer te kiezen. Op basis van de tekeningen, een 

technische omschrijving en andere relevante uitgangspunten kan een aannemingsovereenkomst 

worden gesloten met een aannemer. Wij adviseren u om de woning te laten bouwen onder een 

erkende garantie- en waarborgregeling. 

6. Er kan pas gebouwd worden als:

a. er een omgevingsvergunning van de woning is; 

c. de grond getransporteerd is bij de notaris en uw eigendom is; 

d. de grond bouwrijp is bij transport.
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2 BUDGETTERING

Op basis van de informatie die u heeft ontvangen bij het ondertekenen van de koopovereenkomst, 

start voor u het ontwikkelingsproces van uw woning. Het is van belang tot de juiste budgettering 

te komen. U dient rekening te houden met de navolgende kostenposten die niet zijn inbegrepen 

bij de koopsom van uw kavel: 

• Bouwkosten van uw woning

• Kosten tuinaanleg

• Honorarium architect

 o Schetsontwerp

 o Voorlopig ontwerp

 o Definitief ontwerp

 o Bestektekeningen /bouwvoorbereidingstekeningen

 o Uitvoeringstekeningen

 o Bouwbesluitberekeningen (o.a. daglicht, ventilatie en EPN-berekening)

• Honorarium constructeur

• Honorarium overige adviseurs

 o Bouwfysisch adviseur

 o Directie en toezicht

• Legeskosten

 o Kosten aanvraag omgevingsvergunning

• Aansluitkosten

 o Water

 o Elektra

 o Gas

 o Riolering/drainage

 o Kabeltelevisie (CAI)

 o Telefoon

 o Kosten alternatieve energiebron t.b.v. warmwater en warmte.

• Aanvraag Politiekeurmerk

• Notariskosten

 o Notarieel transport hypotheekakte

 o Notarieel transport grondakte is bij koopsom grond inbegrepen

• Rente over de grond vanaf datum dat het bestemmingsplan definitief is

• Kosten van S.W.K.

Kosten die wel zijn inbegrepen bij de koopsom van uw kavel zijn:

• De vermelde kosten in de prijslijst

• Levering bouwrijpe kavel

 

3 ONTWIKKELINGSPROCES

3.1 Programma van Eisen

Na het vaststellen van de benodigde budgetten worden de woonwensen vastgelegd in een 

Programma van eisen (PvE). In het kort is dat een beknopte omschrijving van uw woning. Het 

aantal kamers, de omvang van de kamers, de gebruiksmogelijkheden en de schakeling. Tevens 

wordt de beoogde uitstraling, de vormgeving en materiaalgebruik van uw woning vastgelegd.

3.2 Adviseurs

Voor het ontwikkelen van uw woning zijn adviseurs zoals een architect en een constructeur 

noodzakelijk. U bent geheel vrij in het selecteren en contracteren van deze adviseurs. Hierbij dient 

u onder andere rekening te houden met:

• Beoordeling capaciteit van adviseur

• Haalbaarheid van contractuele voorbereidings- en uitvoeringsplanning

• Compleetheid van de opdracht

• Advisering hoogte honorarium op basis van voorwaarden beroepsvereniging(en)

3.3 Sonderingen en funderingsadvies

In verband met het bepalen van de lengte en het aantal heipalen is een sondering noodzakelijk. 

Dit sonderingsonderzoek kan pas plaatsvinden als de vorm en de plaats van uw woning 

bekend is. Daar vaak al in de ontwerpfase een indicatie gewenst is van de paallengte zijn er een 

aantal proefsonderingen verricht. Deze dienen slechts als indicatie en worden op verzoek ter 

beschikking gesteld. De definitieve sonderingen dient u zelf te verzorgen, eventueel in overleg met 

en onderdeel uitmakend van de overeenkomst tussen u en de constructeur.
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3.4 Ontwerp en uitwerking

3.4.1 Schetsontwerp

Het schetsontwerp is een eerste vertaling van uw woonwensen zoals die zijn geformuleerd in 

het Programma van Eisen. Op basis van dit schetsontwerp kan een eerste globale toetsing 

plaatsvinden met het bouwbudget. Indien het schetsontwerp voldoet aan het Programma van 

Eisen en binnen het budget past, kan de architect het plan verder uitwerken naar een voorlopig 

ontwerp.

3.4.2 Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp wordt door Luc Bos getoetst aan de ontwerpvoorschriften. Om een goede 

toetsing te kunnen verrichten, dient het voorlopig ontwerp te bestaan uit de volgende onderdelen:

• Situatie 1:500, inclusief plaatsen inrit en twee parkeerplaatsen op eigen erf

• Plattegronden 1:100

• Gevels en doorsnede 1:100

• Materiaalgebruik exterieur

• Principedetails exterieur 1:5

 

Luc Bos verstrekt een advies binnen 4 tot 6 weken na het beschikbaar stellen van het voorlopig 

ontwerp. Vervolgens draagt u zelf zorg voor het aanleveren van een (eventueel herzien) voorlopig 

ontwerp aan de Welstandscommissie van de gemeente Assen. De gemeente toetst in beginsel 

aan het Beeldkwaliteitplan (BKP) en het  Bestemmingsplan. U bent zelf verantwoordelijk voor het 

verkrijgen van een positief advies. Bij een eventueel negatief advies van de welstandscommissie 

zal het ontwerp herzien dienen te worden.

3.4.3 Definitief ontwerp en omgevingsvergunning

Na het verkrijgen van een positief advies en technische uitwerking in het definitief ontwerp, 

kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. De koper is zelf verantwoordelijk voor de 

compleetheid van de omgevingsvergunningstukken en de indiening hiervan. De noodzakelijke 

stukken voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u opvragen bij de gemeente 

Assen of downloaden op www.rijksoverheid.nl. Een gebruikelijke termijn voor het verkrijgen van 

een onherroepelijke omgevingsvergunning bedraagt 8 weken behandelingstijd door de gemeente 

en 6 weken tervisielegging.

3.4.4 Aannemingsovereenkomst

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning worden op basis van deze tekening de exacte 

bouwkosten bepaald. Na overeenstemming over het definitieve ontwerp en de bouwkosten kan de 

aannemingsovereenkomst worden opgemaakt. 

3.4.5 Bestek-/uitvoeringstekeningen

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning kan worden gestart met het bouwen van 

uw woning. Alvorens te starten, dient u zorg te dragen voor het aanleveren van bestek-/

uitvoeringstekeningen voor de aannemer. 

3.5 Aansluitingen

Ten behoeve van de nutsaansluitingen van uw woning zal door u contact moeten worden 

opgenomen met de nutspartijen. De positie van de woning en de meterkast dienen dan definitief 

te zijn (definitief ontwerp). De aanvraag voor de definitieve aansluitingen en de bouwaansluitingen 

voor de realisatie van de woning worden door uzelf gedaan. In het terrein wordt een schoonwater- 

en vuilwaterriool aangelegd. De aansluitingen op dat riool (ook tijdelijke aansluitingen) op de 

eigen kavel dienen met Van Wijnen Projectontwikkeling B.V. te worden geregeld. De aanleg van de 

leidingen in het openbaar gebied komen ten laste van Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. 

De aansluitkosten van de riolering zijn voor rekening van de koper.

3.6 SWK-garantie

Het is verstandig om de woning te bouwen met SWK-garantie. De aanvraag hiervoor moet 

worden verricht door uw aannemer. Voor de aanvraag dient het definitief ontwerp en het bestek/

technische omschrijving door u beschikbaar te worden gesteld.

3.8 Start bouw

De aanvang van het bouwen van uw woning kan plaatsvinden nadat:

• De kavel en omringende locatie bouwrijp zijn;

• Het notarieel transport van de kavel heeft plaatsgevonden;

• De omgevingsvergunning onherroepelijk is;

• De aannemingsovereenkomst is getekend.
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3.9 Planning

Een goede en reële voorbereiding- en uitvoeringsplanning is noodzakelijk om het 

ontwikkelingsproces en de bouwtijd inzichtelijk te krijgen. Een royale gangbare bouwperiode van 

een vrijstaande woning bedraagt circa 6 maanden. Voor de voorbereiding tot start bouw moet u 

ook al gauw rekening houden met een dergelijke periode. 

4. BOUWREGELS

• De bebouwing van Woonpark Diepstroeten wordt in principe door verschillende aannemers 

uitgevoerd met uitzondering van de projectmatig ontwikkelde delen. Deze delen worden 

gerealiseerd door Van Wijnen. De vrije kavels worden als bouwrijpe kavels individueel 

verkocht. De bebouwing van deze kavels zal door de desbetreffende kopers aan een door 

hen te kiezen aannemer worden gegund. Om de bouwactiviteiten in het gebied goed te laten 

verlopen heeft Van Wijnen een aantal regels en aanbevelingen opgesteld:

• In verband met veiligheid, aansprakelijkheden en bescherming van de bouwmaterialen en 

bouwwerken bent u verplicht om de eigen bouwplaats van een (tijdelijke) afrastering te 

voorzien. 

• Het plaatsen van keten, loodsen of reclameborden dient op de eigen kavel plaats te vinden. 

• Van Wijnen verzorgt de coördinatie van het woonrijp maken (aanleg van tijdelijke of definitieve 

bestrating en inrichting van het openbaar gebied). De planning van e.e.a. wordt in hoofdzaak 

bepaald door de bebouwing en oplevering van de woningen die wel of niet in opdracht van 

Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. wordt uitgevoerd. 

• Indien het openbaar gebied woonrijp is en aan uw woning nog gebouwd wordt/moet worden 

dan zullen er in overleg met de aannemer van de infra voorzieningen moeten worden getroffen 

om de bestrating en inrichting te beschermen. Deze voorzieningen zijn voor rekening van de 

koper.

• Het openbaar gebied dient tijdig vrij te zijn van materiaal en materieel om de inrichting en 

inplanting in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. mogelijk te maken. 

Omtrent de planning daarvan zal ca. 4 weken voor de uitvoering daarvan een bericht uit 

worden gedaan. Met uitgelopen of verlate bouwactiviteiten kan bij de inrichting en inplanting 

geen rekening worden gehouden.

• Het gebruik van de bouwwegen ten behoeve van de bouw is met regulier (bouw)transport 

geoorloofd over de aangelegde bouwwegen. Het is niet toegestaan om de bouwwegen te 

gebruiken voor opslag van bouwmaterialen of anderszins het gebruik van de bouwwegen 

feitelijk te beperken of onmogelijk te maken. 

• Eventuele beschadigingen aan de beschikbare bouwwegen dienen te worden gemeld aan de 

infra-aannemer die de reparatie zal verzorgen en de kosten daarvan rechtstreeks met u zal 

afhandelen.

• In het terrein wordt een schoonwater- en vuilwaterriool aangelegd. De aansluitingen op dat 

riool (ook tijdelijke aansluitingen) op de eigen kavel dienen met de infra-aannemer te worden 

geregeld. Alle gebruikelijke regels van de gemeente Assen zijn van toepassing. De aanleg 

van de leidingen in het openbaar gebied komen ten laste van Van Wijnen Projectontwikkeling 

Noord B.V. De aansluitkosten van de riolering zijn voor rekening van de koper.

• De nutsaansluitingen moeten rechtstreeks met de desbetreffende nutsbedrijven worden 

geregeld zoals dat ook elders in Assen gebruikelijk is.

• Afval dient volgens de regels van de gemeente Assen gescheiden te worden afgevoerd. Op het 

bouwterrein mag geen afval worden begraven of verbrand. Eventueel tijdelijke opslag van afval 

moet zodanig geschieden dat zwerfvuil wordt voorkomen.

• Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. en/of diens vennoten en/of personen of bedrijven 

direct of indirect werkend voor Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. is/zijn niet 

aansprakelijk voor schade of vermissing aan/van eigendommen van kopers van vrije kavels of 

van personen/bedrijven werkend voor of namens deze kopers.
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ARTIKEL 9  WOONGEBIED

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Woongebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;

b. aan huis gebonden beroepen tot ten hoogste 50% van de bebouwde oppervlakte met een 

maximum van 40 m² van de totale vloeroppervlakte van de woning, met dien verstande dat:

 1. de bewoner/gebruiker het zelf moet uitoefenen;

 2. het gebruik zowel naar als voor wat betreft de visuele aspecten ervan met het 

woonkarakter in overeenstemming is en de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft.

c. verkeers-, verblijfs- en parkeervoorzieningen;

d. geluidswerende voorzieningen;

e. groenvoorzieningen, waaronder bermen en planten;

f. waterlopen en waterpartijen;

g. waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

h. gebouwen en overige bouwwerken;

i. tuinen en erven;

j. speel- en trimvoorzieningen;

k. verhardingen;

l. kunstwerken;

m. straatmeubilair;

n. bruggen en tunnels.

9.2 Bouwregels

Op de voor ‘Woongebied’ aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd. 

9.2.1 Bouwperceel

Voor een bouwperceel geldt de volgende regel:

a. het bebouwingspercentage van het bouwperceel bedraagt ten hoogste 65%, met dien verstande 

dat ter plaatse van de aanduiding ‘gestapeld’ het bouwperceel volledig mag worden bebouwd.

9.2.2 Hoofdgebouw

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouw mag uitsluitend een woonhuis worden gebouwd, met dien verstande dat ter 

plaatse van de aanduiding ‘gestapeld’ een woongebouw is toegestaan;

b. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

c. de voorgevel of een gedeelte van de voorgevel van het hoofdgebouw wordt in de ter plaatse van 

de figuur ‘gevellijn’ aangegeven gevellijn gebouwd of op ten hoogste 5 m achter die gevellijn;

d. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - gevel’ dient de voorgevel van het 

hoofdgebouw in de gevellijn te worden gebouwd;

e. in afwijking van het bepaalde onder c geldt dat ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 

bouwaanduiding - voorgevel’ de voorgevel of een gedeelte van de voorgevel van het hoofdgebouw 

in de ter plaatse van de figuur ‘gevellijn’ aangegeven gevellijn wordt gebouwd of op ten hoogste 8,5 

m achter die gevellijn;

f. ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ is maximaal het aantal 

aangegeven woningen toegestaan;

g. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt:

 1. bij vrijstaande woningen ten minste 3,00 meter;

 2. bij twee-aaneengebouwde woningen ten minste 1,50 meter aan één zijde;

 3. bij hoekwoningen ten minste 1,00 meter aan één zijde.
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h. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt niet meer dan 12,00 meter, met dien verstande 

dat ter plaatse van de aanduiding ‘gestapeld’ een maximale bouwhoogte van 16,00 meter is 

toegestaan;

i. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - dove gevel’ dienen hoofdgebouwen 

te worden gebouwd met een dove gevel;

j. een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning kan slechts worden verleend indien 

wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig de volgende parkeernormering:

Type woning   Parkeerplaatsen per woning

Vrijstaand   1,8

Twee-onder-een-kap  1,7

Tussen/hoek   1,5

Etage (appartementen) 1,6

k. in aanvulling op het bepaalde onder j geldt dat de afstand tussen de woning en de 

parkeerplaats(en) niet meer dan 100,00 meter mag bedragen en bijbehorende bouwwerken in de 

vorm van een garage niet worden gerekend als parkeerplaats.

9.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 3,00 meter achter de voorgevel van het 

hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd;b. de gezamenlijke oppervlakte van 

de bijbehorende bouwwerken per hoofdgebouw mag ten hoogste 65 m² bedragen;

c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 3,50 meter bedragen, met 

dien verstande dat de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag worden verhoogd tot ten 

hoogste de hoogte van de begane grondverdieping van het hoofdgebouw;

d. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag ten hoogste 5,00 meter bedragen, met dien 

verstande dat de bouwhoogte ten minste 2,00 meter minder bedraagt dan de bouwhoogte van het 

hoofdgebouw;

e. in afwijking van het bepaalde onder a t/m d geldt voor het bouwen van bijbehorende 

bouwwerken in de vorm van erkers en serres de volgende bepalingen:

  1. erkers en serres dienen op minimaal 0,50 meter van de zijdelingse bouwperceelgrens te 

worden gebouwd met uitzondering van twee aaneengesloten erkers of serres, welke op de 

gemeenschappelijke bouwperceelgrens mogen worden gebouwd; 

  2. de breedte een erker of serres mag niet meer bedragen dan 75% van de breedte van de 

voorgevel van het hoofdgebouw met een maximum van 4,00 meter; 

  3. de diepte van een erker mag niet meer bedragen dan 75% van de breedte van de erker 

met een maximum van 1,50 meter; 

  4. de diepte van een erker mag niet meer bedragen dan 75% van de diepte van de strook 

grond voor de voorgevellijn; 

  5. de bouwhoogte van een erker mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste 

verdiepingsvloer vermeerderd met 0,30 meter.

9.2.4 Overige bouwwerken

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1,00 meter bedragen, met 

dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het 

hoofdgebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m mag bedragen;

b. in overige gevallen dan genoemd in sub a mag de bouwhoogte van overige bouwwerken niet 

meer dan 2,00 meter bedragen.

9.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de cultuurhistorische en landschappelijke waarden;

c. de milieusituatie;

d. externe veiligheid;

e. de sociale veiligheid;

f. de verkeerssituatie;

g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
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9.4 Afwijken van de bouwregels

9.4.1 Afwijking

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. lid 9.2.2 sub g in die zin dat de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse 

bouwperceelgrens kan worden verkleind tot 0 m; 

b. lid 9.2.3 sub a in die zin dat een bijbehorend bouwwerk tot ten minste 1,00 m achter de 

voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd;

c. lid 9.2.3 sub a en b in die zin dat een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een carport deels 

vóór de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd, mits:

 1. de oppervlakte van een carport ten hoogste 20 m² bedraagt;

  2. de carport ten hoogste 1,00 meter vóór de voorgevel van het hoofdgebouw dan wel het 

verlengde daarvan wordt gebouwd;

d. lid 9.2.3 sub b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken 

per hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 80 m², met dien verstande dat het 

bebouwingspercentage van een bouwperceel niet meer dan 65% mag bedragen.

9.4.2 Afwegingskader

De in lid 9.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, indien geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de milieusituatie;

c. externe veiligheid;

d. de sociale veiligheid;

e. de verkeerssituatie;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

9.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen:

a. het gebruik van een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een vrijstaand bijgebouw

voor bewoning;

b. het gebruik van woonhuizen als woongebouw.

9.5.1 Voorwaardelijke verplichting

a. tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het 

in gebruik laten nemen van de direct aangrenzende bouwpercelen ter plaatse van de aanduiding 

‘pad’, overeenkomstig de in lid 9.1 opgenomen bestemmingsomschrijving, voor zover er nog geen 

pad aanwezig is ter plaatse van de aanduiding ‘pad’ ten behoeve van langzaamverkeer; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen de direct aangrenzende bouwpercelen 

overeenkomstig de in lid 9.1 opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de 

voorwaarde dat binnen 24 maanden na het in gebruik nemen van de woningen uitvoering wordt 

gegeven aan de aanleg van een pad.

9.6 Afwijken van de gebruiksregels

9.6.1 Afwijken woninggebonden bedrijvigheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor de uitoefening van een aan 

huis gebonden bedrijf in een woning en daarbij bijbehorende bouwwerken, tot ten hoogste 50% 

van de bebouwde oppervlakte en tot een maximum van 40 m².

9.6.2 Afwegingskader

De in lid 9.6.1 genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, indien:

a. de bewoner/gebruiker de bedrijfsactiviteit zelf moet uitoefenen;

b. het gebruik zowel naar aard als voor wat betreft de visuele aspecten ervan met het 

woonkarakter in overeenstemming is en de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft;

c. het gebruik geen onevenredige parkeerdruk met zich brengt;

d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het woon-, werk- en leefklimaat van 

aangrenzende gronden door hinder en/of gevaar;

e. het een activiteit betreft genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in 

bijlage 1 van dit bestemmingsplan.

9.6.3 Bed & Breakfast voorziening

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor de uitoefening van een bed & 

breakfast in een woning en de daarbij bijbehorende bouwwerken, mits:

a. er een directe relatie bestaat tussen de activiteit en de (hoofd)bewoner(s) van de woning;

b. de activiteit een ondergeschikt medegebruik van de woning en/of de bijbehorende bouwwerken 
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betreft en zowel naar aard als voor wat betreft de visuele aspecten ervan met het woonkarakter in 

overeenstemming is;

c. de activiteit beperkt blijft tot een ruimte (of ruimten) met een totale bruto-vloeroppervlakte van 

maximaal 35% van de bruto-vloeroppervlakte van de woning en alle bijbehorende bouwwerken 

tot een maximum van 40 m²;

d. er tegelijkertijd aan niet meer dan vier personen in maximaal 4 kamers bed and breakfast wordt 

geboden;

e. het gebruik geen onevenredige parkeerdruk met zich brengt;

f. een aparte kookgelegenheid bij de voorziening niet is toegestaan;

g. in de woning of het bijhorende bouwwerk waarin de bed and breakfast wordt gerealiseerd geen 

detailhandel plaatsvindt;

h. op of nabij de woning of het bijbehorende bouwwerk waarin de bed and breakfast wordt 

gerealiseerd geen reclame-uitingen, anders dan die welke zijn vrijgesteld in het gemeentelijke 

reclamebeleid, worden aangebracht.

9.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen:

a. en de in dit plan voorkomende aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ aanpassen 

teneinde de realisatie van de in het stedenbouwkundig plan opgenomen ontwikkelingen mogelijk 

te maken, dit met inachtneming van het volgende:

 1. het aantal woningen mag ten hoogste 420 bedragen; 

  2. de geluidsbelasting op de gevels van de nieuwe woningen niet hoger zal zijn dan de 

voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere grenswaarde.

 

9.7.1 Afwegingskader

Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van een wijziging vindt een evenredige belangenafweging 

plaats, waarbij betrokken worden:

a. de in het plangebied voorkomende waarden; 

b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden; 

c. de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, waterhuishoudkundige-

,archeologische-, ecologische-, verkeerstechnische toelaatbaarheid, de

stedenbouwkundige inpasbaarheid en de economische uitvoerbaarheid.

Erfafscheiding

Voor de erfafscheiding van de voortuin wordt ervan uitgegaan dat deze in de vorm van beplanting 

wordt uitgevoerd (groene erfafscheiding/beukenhaag). Op alle plekken in het plan waar zij- en 

achtertuinen grenzen aan de openbare ruimte (straten, voetpaden en groenvoorzieningen) is het 

plaatsen van schuttingen niet gewenst. Erfafscheidingen dienen hier te worden uitgevoerd in de 

vorm van beplanting of begroeide hekwerken. (zie kavelkaarten) Het plaatsen van erfafscheidingen 

is voor eigen rekening van de koper van de kavel.
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KAVELS LANDELIJKE STIJL

De landelijke stijl kenmerkt zich door overheersende, grote dakoverstekken, 

smalle kozijnen en luiken. De woningen zijn klassiek en statig en doen denken 

aan boerderijen.

Uitgangspunten 

De woning bestaat uit 1 of 2 woonlagen met een kap. In de kappen kunnen variaties en 

geledingen zitten. De lage goten en lange dakvlakken zijn prominent in het gevelbeeld.

Materialen 

Het metselwerk van de gevel bestaat uit 

genuanceerde, aardse tinten zoals rood 

en bruin, eventueel gecombineerd met 

houten geveldelen of kwalitatief hoog-

waardige materialen met een natuurlijke 

uitstraling. Wit keim- of pleisterwerk 

wordt beperkt toegepast. Kozijnen en 

betimmering worden uitgevoerd in hout of 

in ander materialen met een vergelijkbare 

uitstraling. De dakbedekking bestaat uit 

ongeglazuurde, keramische pannen of 

ander materiaal met een zelfde uitstraling. 

De kleuren zijn rood of antraciet, eventueel 

gecombineerd met riet. Wanneer zon-

nepanelen worden gebruikt, moeten deze 

worden afgestemd op de architectonische 

vormgeving. 
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ontwikkelaar

Van Wijnen
Projectontwikkeling Noord B.V.

kiJk oP woonParkDIEPSTROETEN.nl
volg ons oP: /diepstroeten

verkooP

Javastraat 10-18, Assen
T 0592 33 84 10 
nieuwbouw@lamberink.nl

Disclaimer

Deze brochure is met zorg samengesteld. De op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten. De artist 

impressions, vogelvlucht en plattegronden zijn een voorbeeld van hoe de woningen er straks uit kunnen 

zien. Aan deze brochure worden geen rechten ontleend.

Pronkridder


