
   

3-6-2019 1 

 
 

 
Kavelpaspoort vrije kavel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

3-6-2019 2 

 

Inleiding kavelpaspoort 
 
 

U heeft interesse getoond in de vrije kavel gelegen in het plan Lindehoeve in Aduard. Van 
harte gefeliciteerd! 
Dit kavelpaspoort maakt onderdeel uit van de koopovereenkomst. Daarmee heeft u nu een 
officieel contractstuk in handen. Wij adviseren u de inhoud goed door te lezen. 

 
Documentatie 
De documentatie in deze map is nauwkeurig en met veel zorg samengesteld. De koop en de kavel gebeurt in 
overeenstemming met de inhoud van deze map en de voorschriften waar e.e.a. op gebaseerd is.  
Wij behouden ons het recht voor om geringe wijzigingen aan te brengen, zonder dat deze afbreuk doen aan de 
kwaliteit van de kavel. Ook maken wij een voorbehoud voor eventuele noodzakelijke wijzigingen die wetten en 
regels van de overheid ons opleggen. 

 

Verkoop en inlichtingen 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij één van de makelaars.  
 
Eelde, 3 juni 2019 
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Proces, ontwerp- en 
bouwregels 
 
Allereerst willen wij u feliciteren met uw interesse voor de kavel in het project Lindehoeve te 
Aduard. Een uniek project op een unieke locatie. Geveke Bouw & Ontwikkeling heeft in 
samenwerking met KAW Architecten een kwalitatief goede invulling gegeven aan de 
ontwikkellocatie. 
 

Zelf uw eigen huis bouwen! 
Uw eigen huis op maat en geheel naar eigen wens. Wie wil dat nou niet? Binnen Lindehoeve is één unieke 
bouwkavel voor een vrijstaande woning beschikbaar. Binnen de geldende kaders kunt u uw droomvilla 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 belangrijk. 
 
In dit document wordt algemene en voor Lindehoeve specifieke informatie gegeven over het zelf bouwen van 
een eigen huis. Eerst wordt de procedure voor het kopen en ontwikkelen van de kavel in Lindehoeve in 
hoofdlijnen beschreven. Vervolgens komen de kostenposten van de budgettering aan bod. 
Tot slot worden het ontwikkelproces en de bouwregels beschreven. 
Voor meer algemene informatie over het zelf bouwen van een eigen huis wordt verwezen naar 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. 
 

Procedure 
In hoofdlijnen worden de volgende stappen genomen om het bouwen van uw eigen huis mogelijk te maken: 
1. Aan de gegadigden die zich als eerste hebben ingeschreven, wordt een optie voor een kavel verstrekt. 
2. Vervolgens zal er een overeenkomst worden afgesloten, waardoor de optie wordt omgezet naar een 
 koopovereenkomst, die door beide partijen wordt ondertekend.  
3. Het ondertekenen van de koopovereenkomst vindt plaats bij één van de makelaars. 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 
overeenkomst door beide partijen is getekend, ontvangt u een kopie daarvan. De originele 
overeenkomst wordt door Geveke Bouw & Ontwikkeling naar de notaris gestuurd, zodat de notariële 
akte van levering door de notaris kan worden opgemaakt. 

4. De koper is vrij om zelf een architect te kiezen. Door uw architect wordt een voorlopig ontwerp 
gemaakt die, voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, aan de Welstandscommissie kan 
worden voorgelegd. Het ontwerp wordt aan de ontwerpvoorschriften van het beeldkwaliteitsplan 
getoetst. 

5. Nadat met Welstand overeenstemming over het ontwerp is bereikt, kan het ontwerp verder worden 
uitgewerkt en de omgevingsvergunning worden aangevraagd. 
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6. 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. 

7. Er kan pas gebouwd worden als: 
a. Er een omgevingsvergunning voor de bouw van de woning is; 
b. De grond is getransporteerd bij de notaris en uw eigendom is; 
c. De gehele projectlocatie en de kavel bouwrijp is gemaakt door Geveke Bouw & Ontwikkeling. 

 

Budgettering 
Op basis van de informatie die u heeft ontvangen bij het ondertekenen van de koopovereenkomst, start voor u 
het ontwikkelingsproces van uw woning. Van belang is om te komen tot de juiste budgettering. 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, EPN-berekening, etc.) 

- Honorarium constructeur 
- Honorarium overige adviseurs 

o Bouwfysisch adviseur 
o Directie en toezicht 

- Legeskosten 
o Kosten aanvraag omgevingsvergunning 

- Aansluitkosten 
o Water 
o Elektra 
o Riolering/drainage 
o Cai 
o Telefoon 
o Eventuele kosten alternatieve energiebron t.b.v. warmwater en warmte 

- Notariskosten 
o Notarieel transport hypotheekakte 
o Notarieel transport grondakte is bij de koopsom grond inbegrepen 

- Kosten van S.W.K. (optioneel) 
 

Ontwikkelingsproces 
 

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 en de gebruiksmogelijkheden. Tevens wordt de beoogde uitstraling, de vormgeving en 
materiaalgebruik van uw woning vastgelegd. 
 
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 
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- Advisering hoogte honorarium op basis van voorwaarden beroepsvereniging(en) 
 
Sonderingen en funderingsadvies 
In verband met het bepalen van de lengte en het aantal heipalen is een sonderingsonderzoek noodzakelijk. Dit 
sonderingsonderzoek kan pas plaatsvinden als de vorm en de plaats van uw woning bekend is. De definitieve 
sonderingen dient u zelf te verzorgen, eventueel in overleg met en onderdeel uitmakend van de overeenkomst   
tussen u en de constructeur. 
 
Op de locatie is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat er in de bodem 
weliswaar enkele gehalten zijn aangetroffen die de streefwaarde overschrijden, maar niet zodanig dat de 
toetsingswaarde voor nader onderzoek wordt overschreden. Nader onderzoek wordt dan ook niet nodig 
geacht. Bij eventuele afvoer van grond zal rekening worden gehouden met de voorschriften van het 
Bouwstoffenbesluit, dan wel de gemeentelijke regelgeving met betrekking tot de toepassing van grond. U dient 
hier ook aan te voldoen indien er grond van uw kavel afgevoerd dient te worden. 
 

Ontwerp en uitwerking 
 

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. 
 
Voorlopig ontwerp 
Het voorlopig ontwerp wordt door Welstand 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 
Welstand 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. De gemeente toetst in beginsel aan de welstandsnota 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. 
 
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 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, maar deze termijn kan worden verlengd. 
 
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. 
 
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. 
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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 Geveke Bouw & Ontwikkeling te worden afgestemd. De aanleg 
van de leidingen in het openbaar gebied komen ten laste van Geveke Bouw & Ontwikkeling. De aansluitkosten 
van de riolering zijn voor rekening van de koper. 
 
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. 
 
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 
 
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. De planning voor de start van de bouw van uw woning is afhankelijk van de planning van Geveke 
Bouw & Ontwikkeling voor de ontwikkeling van de locatie. Deze planning is mede afhankelijk van de 
verkoopsnelheid. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor de gezamenlijke afstemming van de planningen. 

 

Bouwregels 
 
De ruimtelijke relevante zaken voor de herontwikkeling van de locatie aan de Kleiweg zijn in het 
bestemmingsplan Aduard, Kleiweg 2 vastgelegd. Het gaat hierbij om de ruimtelijke hoofdvorm van woningen 
(rooilijnen, nokrichting, aantallen aaneen te bouwen, hoogtes, dakhelling). De overige, meer welstandshalve 
aspecten (als materiaal, kleurgebruik, erfafscheiding, inrichting van de openbare ruimte, e.d.) worden op grond 
van het welstandsbeleid bereikt. Meer informatie hierover vindt u in de volgende paragraaf. Hieronder volgt 
een weergave van de bouwregels vanuit het bestemmingsplan. Onderstaande opsomming is indicatief. U bent 
te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het goed bestuderen van het bestemmingsplan. Meer informatie vindt 
u op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 

7.1. Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het wonen, al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf; 

met de daarbijbehorende bouwwerken, tuinen, (fiets)paden, parkeervoorzieningen, erven en terreinen. 

7.2. Bouwregels 
Algemeen 
a. er mag alleen binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. per bouwperceel is maximaal 1 woonhuis toegestaan; 
c. maximaal 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd, tenzij het rijenwoningen betreft, in welk geval 60% van een 

bouwperceel mag worden gebouwd; 
d. de gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande gebouwen en overkappingen is maximaal 50 m², woonhuizen niet 

meegerekend. 
Woonhuis 
e. het maximum aantal aaneen te bouwen woonhuizen bedraagt 2; 
f. in afwijking van het bepaalde in sub e. mag het aangegeven aantal ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

aaneen te bouwen wooneenheden' worden gebouwd; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0056.BPAD11UITBR1-VA01/r_NL.IMRO.0056.BPAD11UITBR1-VA01_2.7.html
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g. in afwijking van het bepaalde in sub e. wordt een woonhuis vrijstaand gebouwd ter plaatse van de aanduiding 

'vrijstaand'; 
h. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' wordt één gevel van een woonhuis geheel of gedeeltelijk in de voorgevelrooilijn 

gebouwd. Ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' waar een maximale goot- en bouwhoogte 
van 3,00 m respectievelijk 8,00 m is toegestaan mogen delen van woonhuizen met een bouwhoogte groter dan 3,50 m 
ook tot 2,50 m achter de 'gevellijn' worden gebouwd. Ter plaatse van aanduiding 'maximum aantal een te bouwen 
wooneenheden' waar een aantal van 9 is aangegeven mogen delen van maximaal 4 woonhuizen met een bouwhoogte 
groter dan 3,50 m ook tot 2,50 m achter de 'gevellijn' worden gebouw; 

i. de goot- en bouwhoogte van een woonhuis is maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en 
bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte; 

j. delen van een woonhuis met een bouwhoogte van meer dan 3,50 m: 
1. mogen maximaal 17,00 m achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd zij het dat deze delen nooit op minder 

dan 7,00 m afstand van de achterliggende grens van het bijbehorende bouwperceel mogen worden gebouwd. 
Ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' waar een maximale goot- en bouwhoogte 
van 3,00 en 8,00 m is toegestaan geldt een maximale diepte van 15,00 m achter de voorgevelrooilijn; 

2. moeten met een kap worden afgedekt met een dakhelling van minimaal 30° en maximaal 60°; 
3. moeten met de niet aan een ander woonhuis gebouwde zijde minimaal 3,00 m vanaf de zijdelingse 

perceelgrens worden gebouwd, tenzij het de gronden betreft ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand', in 
welk geval de afstand tot de zijdelingse perceelgrens aan de westzijde van het bouwperceel minimaal 5,00 m 
bedraagt. Voor de oostzijde van het bouwperceel geldt een minimale afstand van 2,00 meter; 

k. delen van een woonhuis met een bouwhoogte die lager of gelijk is aan 3,50 m: 
1. mogen plat worden afgedekt; 
2. mogen met een kap worden afgedekt; 
3. moeten worden gebouwd op minimaal 10,00 m achter de gevellijn van (delen van) het woonhuis dat hoger is 

dan 3,50 m. Deze regel is niet van toepassing ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand'. Op die gronden geldt 
een afstand van minimaal 1,00 m; 

4. mogen met elkaar een maximaal oppervlakte hebben van 50 m². 
Vrijstaand gebouw (geen woonhuis) 
l. Een vrijstaand gebouw dat geen woonhuis is: 
1. moet worden gebouwd minimaal 10,00 m achter de gevellijn. Deze regel is niet van toepassing ter plaatse van 

de aanduiding 'vrijstaand'. Op die gronden geldt een afstand van minimaal 1,00 m; 
2. heeft een maximale goothoogte van 3,50 m; 
3. heeft bij een platte afdekking een maximale bouwhoogte van 3,50 meter; 
4. heeft bij afdekking met kap een maximale bouwhoogte van 6,00 m. 
Overkappingen 
m. een overkapping heeft een maximale bouwhoogte van 3,00 m; 
n. per bouwperceel is de gezamenlijke oppervlakte van overkappingen maximaal 25 m²; 
o. een overkapping moet op minimaal 1,00 m achter de dichtsbijzijnde naar de weg gekeerde gevel van een, op hetzelfde 

bouwperceel gelegen, woonhuis worden gebouwd. 
Erf- en terreinafscheiding 
Een erf- en terreinafscheiding: 
p. heeft een maximale bouwhoogte van 1,00 m; 
q. mag maximaal 2,00 m hoog zijn als hij op minimaal 1,00 m achter de, dichtstbijzijnde, naar de weg gekeerde gevel van 

een woonhuis wordt gebouwd. 
Overige bouwwerken 
Een bouwwerk dat niet kan worden aangemerkt als een gebouw, overkapping of erf- en terreinafscheiding: 
r. heeft een maximale oppervlakte van 1 m²; 
s. heeft een maximale bouwhoogte van 5,00 m. 
 

7.3. Afwijken van de bouwregels 
Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van: 
a. het bepaalde in artikel 7, lid 2, sub j, onder 2 in die zin dat ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' de dakhelling van 

een woonhuis wordt verlaagd tot 0° dan wel wordt verhoogd tot maximaal 80°; 
b. het bepaalde in artikel 7, lid 2, sub j, onder 3 in die zin dat ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' de afstand van delen 

van een woonhuis met een bouwhoogte groter dan 3,50 m tot de zijdelingse perceelgrens uitsluitend aan de oostzijde 
van het bouwperceel wordt verkleind; 

c. het bepaalde in artikel 7, lid 2 sub k in die zin dat deze planregel betrekking heeft op delen van een woonhuis met een 
bouwhoogte die lager of gelijk zijn aan 4,00 m; 

d. het bepaalde in artikel 7, lid 2, sub k, onder 3 in die zin dat ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' delen van een 
woonhuis met een bouwhoogte die lager of gelijk is aan 3,50 m, of 4,00 m na toepassing van het bepaalde in artikel 7, lid  

e. 3, sub c, op minder dan 1,00 m achter de dichtstbijzijnde, naar de weg gekeerde gevel van een woonhuis mogen worden 
gebouwd, zij het dat deze delen nooit voor deze naar de weg gekeerde gevel mogen worden gebouwd; 
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f. het bepaalde in artikel 7, lid 2, sub k, onder 4 in die zin dat delen van een woonhuis met een bouwhoogte die lager of 

gelijk is aan 3,50 m, of 4,00 m na toepassing van het bepaalde in artikel 7, lid 3, sub c, een maximale oppervlakte van 75 
m² mogen hebben; 

g. het bepaalde in artikel 7, lid 2, sub l onder 1 in die zin dat ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' een vrijstaand 
gebouw dat geen woonhuis is op minder dan 1 m achter de dichtstbijzijnde, naar de weg gekeerde gevel van een 
woonhuis mag worden gebouwd, zij het dat dit gebouw nooit voor deze naar de weg gekeerde gevel mag worden 
gebouwd; 

h. het bepaalde in artikel 7, lid 2, sub l onder 2, in die zin dat een maximale goothoogte van 4,00 m is toegestaan; 
i. het bepaalde in artikel 7, lid 2, sub l onder 3, in die zin dat een maximale bouwhoogte van 4,00 m is toegestaan; 
j. het bepaalde in artikel 7, lid 2, sub l onder 4, in die zin dat een maximale bouwhoogte van 7,00 m is toegestaan; 
k. het bepaalde in artikel 7, lid 2, sub m, in die zin dat een maximale bouwhoogte van 3,50 m is toegestaan; 
l. het bepaalde in artikel 7, lid 2 sub n in die zin dat een maximale oppervlakte van 50 m² is toegestaan; 
m. het bepaalde in lid 7 lid 2 sub o. in die zin dat een overkapping gebouwd mag worden op minder dan 1 meter achter de 

dichtstbijzijnde, naar de weg gekeerde gevel van een op hetzelfde bouwperceel gelegen woonhuis, zij het dat een 
overkapping nooit voor deze gevel gebouwd mag worden. 
 

7.4. Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van vrijstaande gebouwen, die geen woonhuis zijn, voor bewoning; 
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf, zodanig dat: 
1. het bedrijfsvloeroppervlak voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf meer bedraagt dan één derde deel 

van het vloeroppervlak van de gebouwen op een bouwperceel; 
2. het bedrijfsvloeroppervlak voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf meer bedraagt dan 30% van de 

grondoppervlakte van het woonhuis; 
3. het bedrijfsvloeroppervlak ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf meer bedraagt dan 50 

m²; 
4. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, geen hoofdbewoner van de woning is; 
5. de woonfunctie niet in overwegende mate behouden blijft; 
6. er detailhandel plaatsvindt, anders dan detailhandel die ondergeschikt is aan en verbonden aan met het aan-

huis-verbonden beroep of bedrijf; 
7. de activiteiten qua aard, omvang en uitstraling niet passen in een woonomgeving; 
8. de activiteiten meldingplichtig of vergunningplichtig zijn ingevolge de Wet milieubeheer respectievelijk de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, tenzij er aantoonbaar geen sprake zal zijn voor overlast voor de 
(woon)omgeving; 

9. de verkeersaantrekkende werking van het beroep of bedrijf leidt tot verkeersoverlast in de omgeving en/of 
vereist dat er verkeersmaatregelen genomen moeten worden; 

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor een bed-and-breakfast; 
d. het ophogen van oevers en het plaatsen van damwanden grenzend aan de gronden met de bestemming 'Water'. 
 

7.5. Afwijken van de gebruiksregels 
Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 
artikel 7 lid 4 sub a. in die zin dat vrijstaande gebouwen die geen woonhuis zijn worden gebruikt als afhankelijke woonruimte, mits: 
a. een verzoek om toepassing van deze afwijkingsmogelijkheid schriftelijk wordt ingediend en uit de aanvraag de behoefte 

aan mantelzorg blijkt van de persoon of personen voor wie de afhankelijke woonruimte is bedoeld; 
b. geen sprake is van zelfstandige bewoning; 
c. verzekerd is dat na beëindiging van de mantelzorg de daarvoor aangewende oppervlakte niet als zelfstandige woning of 

bed-and-breakfastaccommodatie in gebruik wordt genomen; 
d. geen splitsing van eigendom van het betreffende perceel plaatsvindt. 

 
Naast de bouwregels gelden nog een aantal aanvullende zaken welke ook in de akte van levering opgenomen 
zullen worden: 
- Aanleggen en instandhouden parkeerplaatsen conform eisen gemeente 
- Aanleggen en instandhouden haag aan voorzijde van de kavel conform overige hagen in Lindehoeve 
- Beheer en onderhoud talud / sloot 

 
Welstandsrichtlijnen 
 
De welstandscriteria waaraan het ontwerp van uw woning dient te voldoen zijn vastgelegd in de welstandsnota 
(bijlage 4). Voor de omgevingsvergunning zal dit het toetsingskader zijn naast het bestemmingsplan. Hieronder 
zijn enkele richtlijnen vanuit het bestemmingsplan opgesomd. 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0056.BPAD11UITBR1-VA01/r_NL.IMRO.0056.BPAD11UITBR1-VA01_2.6.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0056.BPAD11UITBR1-VA01/r_NL.IMRO.0056.BPAD11UITBR1-VA01_2.7.html
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Alle bebouwing op het erf heeft een zadeldak. De nokken van alle bebouwing op het erf hebben dezelfde 
richting (oost-west). Hierdoor ontstaat er een sterke eenheid van alle losse bouwwerken op het erf. Zowel de 
boerderijvolumes, de twee-onder-een-kap woningen, de eventuele garages, alsmede carports en schuurtjes 
hebben de nok in dezelfde richting. 
 
De parkeeroplossing is een combinatie van parkeerpockets en parkeren op het erf, die gezamenlijk voldoet aan 
een parkeereis van 1,7 parkeerplaats per woning. Andere belangrijke onderdelen van het plan zijn:  
- De veranda’s aan de zuidzijde van de woningen om te komen tot een optimale zonoriëntatie  
- De lage goten in aansluiting op het publieke gedeelte van het erf om het informele karakter te 

bewaren 
- De groene hagen 
 

Bouwplaatsregels 
 
De bebouwing van de projectmatige woningen in het project Lindehoeve wordt door Geveke Bouw & 
Ontwikkeling uitgevoerd. De vrije kavel wordt als bouwrijpe kavel verkocht. U bent vrij om zelf een aannemer 
te kiezen voor de bouw van uw woning. Om de bouwactiviteiten goed te laten verlopen heeft Geveke Bouw & 
Ontwikkeling een aantal regels en aanbevelingen opgesteld: 
 
- Het voorgenomen bouwproces van uw woning en de planning hiervan dient vooraf besproken en 

goedgekeurd te worden met/door Geveke Bouw & Ontwikkeling. 
- Verkeer van toeleverende en uitvoerende bedrijven zoveel mogelijk beperken. 
- Verkeer van toeleverende en uitvoerende bedrijven vooraf informeren over route en huisregels. 
- In verband met veiligheid, aansprakelijkheden en bescherming van de bouwmaterialen en 

bouwwerken dient de eigen bouwplaats van een (tijdelijke) afrastering te worden voorzien. 
- Na het betreden of verlaten van de eigen bouwplaats worden de in- en uitrit direct weer afgesloten. 
- Het plaatsen van keten, loodsen en reclameborden dient op eigen kavel plaats te vinden. 
- Geveke Bouw & Ontwikkeling verzorgt de coördinatie en de planning van het bouw- en woonrijp 

maken. De planning van de werkzaamheden wordt in hoofdzaak bepaald door de bebouwing en de 
oplevering van de projectmatige woningen. 

- Indien het openbaar gebied woonrijp is en uw woning nog gebouwd moet worden of in aanbouw is 
dan zullen er, in overleg met de aannemer van de infra, voorzieningen moeten worden getroffen om 
de bestrating en richting te beschermen. Deze voorzieningen komen voor rekening van u als koper. 

- Het openbaar gebied dient tijdig vrij te zijn van materiaal en materieel om de inrichting en inplanting 
in opdracht van Geveke Bouw & Ontwikkeling mogelijk te maken.  

- Het gebruik van bouwwegen ten behoeve van de bouw is met regulier (bouw)transport geoorloofd. 
Het is niet toegestaan om de bouwwegen of het openbaar gebied te gebruiken voor opslag van 
bouwmaterialen of anderszins het gebruik van de bouwwegen feitelijk te beperken of onmogelijk te 
maken. 

- Eventuele beschadigingen aan de bouwwegen dienen te worden gemeld aan de aannemer van de 
infra. Deze zal de reparatie verzorgen en de kosten rechtstreeks met u verrekenen. 

- In het terrein wordt een schoonwater- en vuilwaterriool aangelegd. De aansluitingen op dat riool (ook 
tijdelijke aansluitingen) dienen met de aannemer van de infra te worden geregeld. Alle regels van de 
gemeente Westerkwartier zijn hierop van toepassing. De aanleg van de leidingen in het openbaar 
gebied komt ten laste van Geveke Bouw & Ontwikkeling. De aansluitkosten op de riolering komen voor 
rekening van u als koper. 

- De nutsaansluitingen moeten rechtstreeks met de desbetreffende nutspartijen worden geregeld zoals 
dat ook elders in de gemeente Westerkwartier gebruikelijk is. 

- Het peil van de woning dient afgestemd te worden met de gemeente. De afwerking en peil van de vrije 
kavel is in overeenstemming met de omliggende kavels van de projectmatige woningen. 

- Afval dient volgens de regels van de gemeente Westerkwartier gescheiden te worden afgevoerd. OP 
het bouwterrein mag geen afval worden begraven of verbrand. Eventuele tijdelijke opslag van afval 
moet zo gebeuren dat zwerfvuil wordt voorkomen. 

- Geveke Bouw & Ontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade of vermissing aan/van eigendommen 
van kopers van vrije kavels of van personen/bedrijven die werken voor of namens deze kopers. 
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Bijlagen 
 
De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit kavelpaspoort: 
 
- Bijlage 1: Situatietekening project Lindehoeve Aduard d.d. XX-XX-XXX 
- Bijlage 2: Situatietekening vrije kavel d.d. XX-XX-XXX 
- Bijlage 3: Welstandsnota 
 

 
 
 
 
 


