AELDERHOOGHE
Bouwen met een authentiek dorpskarakter

Nieuwbouw Aelderhooghe
In het dorp Aalden zijn op de locatie van de voormalige lagere school en sporthal
bouwkavels gerealiseerd. Deze rustige, groene omgeving met de dorpsvoorzieningen van
Aalden en Zweeloo kan uw woonomgeving worden. Een unieke locatie om een nieuwe
woning te bouwen.
De gemeente Coevorden biedt de mogelijkheid om naar eigen ontwerp een
nieuwbouwwoning te laten bouwen.
De
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brochure geeft informatie over:
De bouwkavels en de prijzen
De verkoopmethode en de koopovereenkomst
Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan
Diverse overige onderwerpen
Het vergunningenproces; Op weg naar de omgevingsvergunning
Contactgegevens

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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1.

De bouwkavels en de prijzen

De acht beschikbare bouwkavels worden bouwrijp verkocht. Dit betekent dat wanneer de
koper in het bezit is van een onherroepelijke omgevingsvergunning en de bouwkavel in
eigendom heeft, gestart kan worden met de bouw van de woning. Alle nutsvoorzieningen,
gas/water/electra, zijn aanwezig. Via www.aansluitingen.nl kan een aanvraag om
aansluiting worden gedaan.
Op de bouwkavel kunt u een woning laten ontwerpen door een architect. Het plangebied
sluit qua sfeer en beleving aan bij het beschermde dorpsgezicht van Oud Aalden. De
acht bouwkavels variëren in grootte. Ook de nieuw te bouwen woningen variëren in
grootte, hoogte en volume. U heeft de keuze uit het bouwen van een schuurtype of een
boerderijtype. De twee types staan naast elkaar en gedraaid ten opzichte van elkaar,
zodat er een fraaie afwisseling ontstaat. Wij raden aan een deskundige in de arm te
nemen om te kunnen voldoen aan het beeldkwaliteitsplan.
Op alle bouwkavels kan een vrijstaande woning gebouwd worden. Twee bouwkavels
bieden de mogelijkheid om de woning te splitsen (nummers 3 en 4). Op deze kavels
dient een boerderijtype gebouwd te worden. Het hoofdgebouw is te splitsen in twee
woningen. Te denken valt bijvoorbeeld aan woningen waar ten behoeve van mantelzorg
twee gezinnen wonen. Beide woningen maken van één inrit gebruik.
Prijspeil 2016
Nummer

Aantal m2

Prijs (incl. 21% btw)

Woningtype (verplicht)

1

1665

€ 214.490,65

Boerderijtype

2

1355

€ 199.111,55

Schuurtype

3*

1510

€ 206.801,10

Boerderijtype

4*#

1150

€ 188.941,50

Boerderijtype

5#

1110

€ 186.957,10

Schuurtype

6#

1195

€ 191.173,95

Boerderijtype

7#

1220

€ 192.414,20

Schuurtype

8#

1045

€ 183.732,45

Schuurtype

* Mogelijkheid om te splitsen
# Op grond van het beeldkwaliteitsplan moet op deze kavels door de koper en zijn
rechtsopvolger een beukenhaag, te weten Fagus Sylvatica, worden aangeplant en in
stand gehouden. Dit wordt als verplichting opgenomen in de koopovereenkomst.
De koopsom van de bouwkavels is inclusief 21% btew en exclusief notaris- en
kadasterkosten, (bouw)leges en aansluitkosten nutsvoorzieningen. U dient ook rekening
te houden met:
• ontwerp- en bouwkosten van uw woning;
• onderzoekskosten, zoals een sonderingsonderzoek (dit is een onderzoek naar de
draagkracht van de bodem);
• leges. Dit zijn kosten voor de behandeling van bijvoorbeeld de aanvraag van
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•

de omgevingsvergunning. Voor de hoogte van deze kosten kunt u onze website
www.coevorden.nl raadplegen;
de kosten voor de aansluiting van nutsvoorzieningen, zoals riolering, centrale
antenne-inrichting, gas, elektra en water. Deze voorzieningen moet u zelf aanvragen
via www.aansluitinge.nl.

Wilt u meer inzicht in wat het kost om een huis te bouwen? www.watkostbouwen.
nl geeft daar snel en gratis antwoord op. Wilt u weten of u genoeg geld heeft voor
de koop, afwerking en inrichting van uw huis? Kijk dan op de website van Vereniging
Eigen Huis, www.eigenhuis.nl. Als u kijkt onder nieuwbouw, vindt u onderaan de tekst
‘budgetplanner’. U krijgt meteen antwoord op deze vraag.
In de bijlage van deze brochure is per bouwkavel een gemaatvoerde kaveltekening
opgenomen. Deze brochure bevat tevens een tekening van het gehele plangebied,
inclusief tekening van de groenstructuur en toegang voor het bouwverkeer
(tekeningnummer 15.074-01f). De bijlagen zijn te vinden via
www.coevorden.nl/aelderhooghe.

2.

Verkoopmethode en koopovereenkomst

Als u interesse heeft voor de bouwkavels en u geen optieperiode nodig heeft, dan kunt
u zich inschrijven tijdens de inschrijfperiode van woensdag 21 september 2016 tot en
met dinsdag 11 oktober 2016 (12.00 uur). Als aan het einde van de inschrijfperiode
blijkt dat er geloot moet worden onder de inschrijvers, dan vindt de verloting plaats
op woensdagavond 19 oktober 2016 om 19:30 uur op een nader te bepalen locatie.
Inschrijvers ontvangen hiervoor persoonlijk een schriftelijke uitnodiging. Als aan het
einde van de inschrijfperiode blijkt dat er geen loting plaats hoeft te vinden, dan
ontvangen inschrijvers een uitnodiging om de koopovereenkomst te ondertekenen.
Inschrijven
Als u zich wilt inschrijven dan doet u dit door gebruik te maken van het inschrijfformulier
in deze brochure. Uw inschrijving is definitief als wij de inschrijfkosten van 50
euro hebben ontvangen. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Per echtpaar,
geregistreerde partners of (toekomstig) samenwonenden is één inschrijving mogelijk. Er
zijn geen selectiecriteria van toepassing.
Inschrijven voor de te splitsen woningen
Als u zich met een medebewoner wilt inschrijven voor de te splitsen woningen, dan
schrijft u zich in als koppel. U doet als koppel mee aan de loting. De bouwkavel heeft één
kadastraal nummer.
Verloting
Als kort na afloop van de inschrijfperiode blijkt dat er een verloting noodzakelijk is bij de
verdeling van de bouwkavels, dan brengen wij de inschrijvers hiervan op de hoogte en
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nodigen de inschrijvers uit voor de verloten. De verloting wordt verricht door één van
de notarissen van notariskantoor Oosterhesselen. De loting gaat als volgt; alle namen
van de inschrijvers worden voorgelezen en als de inschrijver aanwezig is, eventueel per
volmacht, wordt zijn of haar naam in een kom gedaan. Als alle loten in de kom zitten,
trekt de notaris het eerste lot uit de kom. De inschrijver die als eerste zijn of haar naam
hoort, mag als eerste een keuze maken en zo verder. Er vindt geen separate loting
plaats voor de te splitsen woningen. Het maken van een keuze tijdens de loting is niet
verplicht. Inschrijvers kunnen zich voor of tijdens de loting terugtrekken van deelname.
De inschrijfkosten worden dan niet teruggestort. Als u mee wilt loten, dient u bij de
loting aanwezig te zijn. Bij verhindering is het mogelijk om, ruim van te voren, iemand
te machtigen om namens u een keuze te maken en te tekenen. De notaris verzorgt deze
volmacht.
Als er een keuze wordt gemaakt tijdens de loting dan wordt diezelfde avond getekend
voor de aankoop van de bouwkavel.
Tijdens de loting wordt doorgeloot onder alle inschrijvers. Deze volgorde is bepalend
indien er een bouwkavel uit de verkoop terug komt. Belangstellenden die zich, na sluiting
van de inschrijfperiode of na de loting melden, worden opgenomen op een wachtlijst.
Deze wachtlijst wordt gehanteerd als er een bouwkavel uit de verkoop terug komt en als
alle belangstellenden die meegedaan hebben aan de loting een kans gehad hebben, dan
wel een keuze gemaakt hebben.
Een kavel kiezen
De keuze voor een bouwkavel is afhankelijk van uw wensen. De volgende afwegingen
kunnen voor u belangrijk zijn bij het maken van een keuze:
• De ligging van de kavel ten opzichte van de stand van de zon, wegen, aanwezige
groenstructuur (blijft behouden);
•
Afmetingen van de kavel;
• Groenstructuur op de kavel;
• Locatie inrit (reeds bepaald);
• Bouwmogelijkheden (boerderij- of schuurtype);
• Prijs.
U kunt zich bij het maken van een keuze laten adviseren door een bouwkundig tekenaar,
architect en/of makelaar.
Na de verloting
Een week na de verloting wordt de koopovereenkomst ondertekend. Na ondertekening
door koper en verkoper treedt een wettelijke bedenktijd van drie dagen voor koper in
werking. Ondertekening van de koopovereenkomst houdt in dat de kavel daadwerkelijk
wordt afgenomen. Er is geen optietermijn van toepassing. In de overeenkomst is een
termijn van tien weken voor voorbehoud van financiering opgenomen. De bouwkavel
dient binnen twaalf weken na ondertekening door beide partijen, tevens verkoopbesluit,
te zijn afgenomen. De koopsom van de bouwkavel wordt voldaan bij aktepassering. De
aktepassering is door koper na deze genoemde twaalf weken met maximaal zes maanden
uit te stellen tegen betaling van de (wettelijke) dagrente over de koopsom van de
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bouwkavel voor elke dag dat verlenging noodzakelijk is. Met andere woorden, de eerste
twaalf weken zijn kosteloos daarna wordt per dag rente betaald.
Na de loting kan koper zijn of haar bouwplannen uitwerken. Om een indicatie te geven
van de stappen die vervolgens gezet worden, is onderstaand schema opgenomen. De
termijnen zijn indicatief en verschillen per situatie.
Duur/termijnen

Activiteit/Stappen

Wie?

3 weken

Ontwerper kiezen

Koper

4 weken

Ontwerpen woning

Architect i.o.v. koper

4 weken

Vooroverleg gemeente
(toets welstand en
bestemmingsplan)

Architect en gemeente

5 weken

Uitwerken definitieve
aanvraag

Architect i.o.v. koper

1 week

Indienen
omgevingsvergunning

Architect i.o.v. koper

Minimaal 8 weken
Maximaal 14 weken

Behandeling aanvraag
omgevingsvergunning

Gemeente

6 weken

Termijn voor bezwaar tegen
vergunning

Derden

1 week

Indienen geen bezwaar;
vergunning onherroepelijk

Koper en gemeente

Kort na onherroepelijk
worden vergunning

Aktepassering en betaling
koopsom bij notariskantoor

Koper/
Hypotheekverstrekker/
notaris

Periode na aktepassering

- Voorgevel uitzetten
- Start bouw

- Gemeentelijke landmeter
- Bouwbedrijf i.o.v. koper

De bouw van de woning start, afhankelijk van de doorlooptijd van de stappen in
bovenstaand schema, ongeveer 35 weken (eventueel plus zes weken afhankelijk van
behandeltijd omgevingsvergunning) na ondertekening van de koopovereenkomst.
Hypotheekverstrekkers verlenen over het algemeen hypotheek voor de aankoop van de
bouwkavel en de nieuw te bouwen woning als de omgevingsvergunning voor de woning
onherroepelijk is.
De termijnen die in bovenstaand schema worden genoemd, geven ruimte voor een
goede voorbereiding. Deze termijnen hoeven niet afgewacht te worden voordat de kavel
wordt aangekocht. Onze voorkeur gaat uit naar spoedige levering van de bouwkavel aan
koper(s).
Optie op resterende kavels
Er is sprake van zogenaamde ‘restkavels’ als geen van de belangstellenden bereid is om
de koopovereenkomst te tekenen. De kavels die vervolgens beschikbaar zijn, zijn in optie
te nemen voor een periode van maximaal drie maanden tegen betaling van 270 euro. Dit
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bedrag wordt verrekend met de koopsom van de bouwkavel als deze wordt aangekocht.
Na afloop van de optieperiode maakt u een keuze; u koopt de kavel en tekent de
koopovereenkomst (zoals hiervoor omschreven wordt), u ziet van de kavel af of u maakt
gebruik van een verlenging van maximaal twee maanden tegen betaling van (wettelijke)
reserveringsrente over de koopsom van de kavel. Als er geen andere geïnteresseerde
is, dan kunt u opnieuw een optie nemen. Het bedrag dat u voor de optie betaald, wordt
eenmalig verrekend met de koopsom van de bouwkavel bij aankoop.
De resterende kavels zijn vanaf donderdag 20 oktober 2016 van 9.00 tot 9.30 uur
in optie te nemen aan de balie van het Hof van Coevorden. Als er die ochtend meer
gegadigden voor dezelfde kavel melden dan wordt er geloot. Vervolgens zijn kavels in
optie te nemen volgens het principe ‘wie het eerst komt...’.
Koopovereenkomst
Voordat de kavel wordt aangekocht, is het van belang dat koper kennis neemt van de
voorwaarden op basis waarvan de koop tot stand komt. U ontvangt een voorbeeld van de
koopovereenkomst. Wij adviseren u om deze bepalingen goed door te nemen en indien
nodig om uitleg te vragen. Wij willen u in elk geval wijzen op de artikelen 8, 9, 12 13 van
de overeenkomst.
•
Artikel 8 bepaalt dat de koper de kavel binnen zes maanden na datum van
inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie op het nieuwe adres niet zonder
meer mag doorverkopen. In dit artikel zijn tevens een aantal ontheffingsgronden
opgenomen.
•
Artikel 9 bepaalt dat de koper moet gedogen dat werken (b.v. lantaarnpalen)
voor openbare doeleinden op, in, aan of boven de bouwkavel en daarop geplaatste
gebouwen/bouwwerken worden aangebracht en onderhouden. - Artikel 12 bepaalt dat
de koper te allen tijde verplicht is om mee te werken aan de vestiging van het recht
van opstal op de kavel ten behoeve van nutsbedrijven, voor het leggen, hebben,
onderhouden, vernieuwen en opruimen van de openbare nutsleidingen.
• Artikel 13 bepaalt dat er een erfdienstbaarheid wordt gevestigd ten laste van de kavel
en ten behoeve van de gemeente Coevorden. De erfdienstbaarheid houdt in dat de
gemeente het recht heeft om te allen tijde rioolbuizen, dienstleidingen en kabels met
toebehoren te leggen, te houden, te gebruiken, te controleren, te vervangen en te
verwijderen in/uit de kavel.

3.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

De nieuw te bouwen woningen in het plangebied Aelderhooghe worden getoetst aan het
bestemmingsplan Aelderhooghe, beeldkwaliteitsplan Aelderhooghe en de Welstandsnota
van de gemeente Coevorden (2009). Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn
digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De welstandsnota van de gemeente
Coevorden is via de website www.coevorden.nl te bekijken.
In deze brochure is het proces tot verkrijgen van een omgevingsvergunning uitgewerkt
bij ‘op weg naar een omgevingsvergunning’.
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Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Aalden-Aelderhooghe is onherroepelijk vastgesteld op 7 maart
2016.
Welstandscriteria
De locatie Aelderhooghe ligt naast het beschermde dorpsgezicht van Oud Aalden en
is onderdeel van een waardevolle, landschappelijke omgeving. Samen met enkele
dorpsbewoners en een stedenbouwkundig bureau zijn de ruimtelijke uitgangspunten
bepaald. Op basis hiervan is het beeldkwaliteitsplan tot stand gekomen. De twee
verschillende woningtypes, te weten het boerderijtype en schuurtype, zijn in het
beeldkwaliteitsplan verder uitgewerkt.
Naast de welstandscriteria die in het Beeldkwaliteitsplan zijn opgenomen, zijn de
algemene welstandscriteria volgens de Welstandsnota van de gemeente Coevorden van
toepassing.

4.

Overige informatie

Bodemonderzoek
Om een indruk te krijgen over de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in
de grond en in het grondwater, is de bouwlocatie in februari 2008 door Oranjewoud
onderzocht. Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd
dat er zowel in grond als grondwater geen overschrijdingen van de streefwaarden
uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond. De resultaten van het onderzoek
vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen milieuhygiënische
belemmering in relatie tot de woonbestemming van het terrein en vormen derhalve geen
belemmering voor de voorgenomen kaveluitgifte en woningbouw. De resultaten van
het bodemonderzoek zijn samengevat in een rapport. Het rapport is als bijlage bij het
bestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Fundering/uitgraven woning
De wijze waarop en de mate waarin, in verband met de toestand van de grond,
funderingswerkzaamheden moeten worden verricht zijn geheel voor rekening en risico
van de koper. Uit de kavel vrijkomende grond dient op eigen terrein opgeslagen te
worden. Indien er na het aanvullen van de kavel grond overblijft dient de eigenaar zelf
zorg te dragen voor de afvoer van deze grond. De gemeente heeft geen opslagterrein
voor deze grond.
Inritten en parkeren
Alle inritten (met uitzondering van kavel 8) worden gesitueerd aan de relatief smalle
ontsluitingswegen in het gebied. Alle inritten hebben een breedte van maximaal vijf
meter. Er is één inrit per bouwkavel mogelijk. Doorsteken door boswallen worden niet
toegestaan. Er worden geen parkeerplaatsen in het gebied aangelegd. Bewoners moeten
op eigen erf zelf voldoende parkeervoorzieningen treffen. Bezoekers kunnen langs de
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doorgaande wegen parkeren en in geen geval langs de ontsluitingswegen. De nieuw
aangelegde smalle kronkelweg door het plangebied wordt aan één zijde afgesloten zodat
deze vrij blijft van doorgaand verkeer.
Bouwverkeer
Aelderhooghe is door de smalle en kronkelige ontsluitingswegen slecht bereikbaar
voor bouwverkeer en ander groot/zwaar verkeer als verhuiswagens. Kopers moeten
hiermee rekening houden. Op de verkavelingsschets is aangegeven waar bouwverkeer
de kavel kan bereiken zonder dat er bomen schade ondervinden. Deze plekken moeten
na gereedkomen van de bouw in de originele staat hersteld worden. Dit worden geen
toekomstige inritten.
Oppervlakte bouwkavel
De bouwkavel is in opdracht van de gemeente kadastraal gesplitst en heeft een eigen
kadastraal nummer. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste kan hiermee het exacte aantal
te verkopen vierkante meters worden aangegeven en ten tweede heeft koper een
voordeel in het kadastrale tarief.
Fundering
De wijze waarop en de mate waarin in verband met de toestand van de grond,
funderingswerkzaamheden moeten worden verricht is geheel voor rekening en risico van
de koper.
Perceel aanduiding.
De kavelgrenzen zijn aangewezen en zichtbaar afgepaald door de gemeentelijke
landmeter. Bij aankoop van de kavel is het de verantwoordelijkheid van koper om er
zeker van te zijn dat de grenspalen aanwezig zijn. Het afpalen geschiedt éénmalig door
verkoper. Zoekgeraakte of in ongerede geraakte grenspunten kunnen op verzoek van
koper of moeten als de landmeter dit eist worden herplaatst. Voor ieder punt zal € 50,=
in rekening worden gebracht aan de koper.
Riolering
De kavels in het bosgebied (nummers 1,2 en 3) krijgen geen aansluiting voor afvoer
van het regenwater. Net als in het buitengebied moeten bewoners ervoor zorgen dat
het regenwater in het eigen gebied in de bodem infiltreert. Dit kan bijvoorbeeld door
het via het maaiveld weg te laten lopen. Hierdoor wordt verdroging van het bosgebied
tegengegaan. De overige kavels (nummers 4, 5, 6, 7 en 8) krijgen wel de mogelijkheid
om het regenwater via het riool af te voeren, al is een oplossing zoals in het bosgebied
beter voor de omliggende beplanting. Voor het aansluiten van uw woning op de riolering
dient minimaal twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden de gegevens van de
ligging van de gemeentelijke riolering op te vragen bij de gemeente (14-0524).
Bomen en groen
Aelderhooghe ontleent zijn unieke karakter aan de hoeveelheid groen. Wij gaan er
vanuit dat kopers dit waarderen en er met respect mee omgaan. Schade toebrengen aan
bomen en struiken die niet op het eigen perceel staan, is niet toegestaan. Wij verzoeken
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uitdrukkelijk om het grondwerk op de kavels met respect voor het groen uit te voeren en
geen grondwerk uit te voeren in de buurt van de bomen ter bescherming van de wortels.
Laat regenwater zoveel mogelijk op de eigen kavel om verdroging van de bodem te
voorkomen.
In de brochure is een tekening opgenomen met als titel ´belemmeringen´ (nummer
15.074-03). Hierop is onder andere te zien op welke wijze het bouwverkeer toegang
heeft tot de bouwkavels en waar de nieuw aan te leggen weg wordt afgesloten.
Beginnen met de bouw
Er mag met de bouw worden gestart, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Omgevingsvergunning is verleend;
• De akte van levering is gepasseerd en de koopsom is voldaan;
• De woning is uitgezet.

5.

Op weg naar een omgevingsvergunning!

U hebt plannen om in de nieuwbouwlocatie Aelderhooghe in Aalden een bouwkavel
te kopen. Voordat u zich inschrijft en een kavel koopt adviseren wij u goed naar
de bouwmogelijkheden te informeren. Bijvoorbeeld, u hebt een bepaalde kavel
op het oog en u wilt een woning met een goothoogte van 5,5 meter, maar de
bestemmingsplanvoorschriften geven aan dat op deze kavel een lagere goothoogte van
toepassing is. Uw plan past dan niet binnen de voorschriften.
Zodra u een bouwkavel heeft gekocht, kunt u beginnen met de ontwikkeling van een
bouwplan. Het is verstandig om al in dit vroege stadium, dus vóór het tot stand komen
van een ontwerp van een bouwplan, contact op te nemen met de klantmanagers
Vergunningen van het team Omgevingsontwikkelingen! Daarom nodigen wij u uit om een
afspraak te maken zodat u uw plannen kunt bespreken. Op de website www.coevorden.
nl vindt u de openingstijden en kunt u online een afspraak maken. Het voordeel hiervan
is dat u hierna een gericht bouwplan kunt laten maken en dat misverstanden worden
voorkomen.
Omgevingsvergunningsprocedure
Op de betreffende kavel wilt u een woning laten bouwen. Om dit te kunnen realiseren
heeft u eerst een omgevingsvergunning van de gemeente Coevorden nodig.
In Nederland gelden, op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
(Wabo), regels. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van
een woning, moet een vergunningsplichtig bouwwerk voldoen aan o.a. de voorschriften
van:
• het bestemmingsplan;
• redelijke eisen van welstand;
• het Bouwbesluit;
• de bouwverordening.
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Vooroverleg
Voordat u definitief een omgevingsvergunning aanvraagt, is er de mogelijkheid
uw schetsontwerp eerst voor een principe uitspraak voor te leggen aan de
welstandscommissie. Tegelijkertijd wordt uw bouwplan aan het bestemmingsplan
getoetst. Wij raden dit zogenaamde “vooroverleg” ten zeerste aan. Dit heeft
namelijk als voordeel dat u al een bepaalde zekerheid heeft voor wat betreft de toets
bestemmingsplan en welstand, voordat u uw plan verder laat uitwerken om tot een
definitieve aanvraag om omgevingsvergunning te komen. Bovendien zou dit het verlenen
van de omgevingsvergunning kunnen bespoedigen. Voor de behandeling van het
vooroverleg bent u op grond van de legesverordening kosten verschuldigd. De actuele
hoogte van de leges vindt u op onze website. Het bedrag aan leges dat u verschuldigd
bent voor het vooroverleg wordt verrekend met de leges die u betaald voor de ingediende
aanvraag om omgevingsvergunning.
Advies: maak gebruik van het vooroverleg!
Toets bestemmingsplan
Op uw bouwkavel zijn de voorschriften van het bestemmingsplan Aelderhooghe van
toepassing. Dit plan geeft onder meer aan wat, waar en hoe u mag bouwen en hoe
groot bijvoorbeeld de maximale bebouwde oppervlakte en hoe hoog de maximale
bouwhoogte is. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze brochure bij
“Bebouwingsvoorschriften”.
Toets welstand
Uw bouwplan wordt getoetst aan redelijke eisen van welstand. Eén van de belangrijkste
eisen is dat het ontwerp in zijn omgeving moet passen. De woning moet voldoen aan de
bepalingen uit de Welstandsnota en het Beeldkwaliteitsplan, opgenomen in de bijlage.
Bouwbesluit
Uw woning zal ook moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit
omvat technische voorschriften voor het bouwen, met betrekking tot (brand)veiligheid,
gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Het is dan ook zaak dat de bouwkundige
gegevens op tekeningen en in berekeningen volledig, duidelijk en op elkaar afgestemd
zijn.
Toets bouwverordening
In de gemeentelijke bouwverordening wordt onder andere het volgende geregeld over:
• de brandveiligheid;
• de plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een
bouwwerk;
• overige gebruiksbepalingen.
Wij raden u aan een deskundige in de arm te nemen die op de hoogte is van deze regels!
Hoe lang duurt de behandeling van uw aanvraag? Vanaf het moment dat de aanvraag
om omgevingsvergunning compleet bij de gemeente is binnengekomen, beslist het
college van burgemeester en wethouders op grond van de Wabo binnen 8 weken op
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uw aanvraag. Is uw bouwaanvraag niet volledig en wordt u verzocht ontbrekende
gegevens te overleggen dan schort de behandeling van de aanvraag op. Verder kan
de beslistermijn eenmalig met zes weken verlengd worden. Indien uw bouwplan in het
vooroverleg is geweest en uw bouwaanvraag is volledig en bouwkundig goed uitgewerkt
(i.v.m. toets Bouwbesluit), zal uw aanvraag wellicht versneld kunnen worden behandeld.
Leges (kosten)
Zodra u een aanvraag om vooroverleg of omgevingsvergunning indient, bent u op grond
van de legesverordening kosten verschuldigd. Meer informatie hierover kunt u vinden op
onze website www.coevorden.nl.

6.

Contactgegevens

Verkoop/optie bouwkavels
Team Vastgoed en Infrastructuur
mevr. R.F.M. Orsel-Kanne
mevr. J. Wesselink
bouwkavels@coevorden.nl
Vergunningverlening
Team omgevingsontwikkelingen
Contact via de Klantmanagers Vergunningen
Civiel/landmeter/aansluiting riool/inrit
Team Vastgoed en Infrastructuur
Diverse medewerkers
Bereikbaar via het algemene nummer 14 0524
Zie website www.coevorden.nl voor openingstijden of het online maken van een afspraak.
Notariskantoor Oosterhesselen
Burgemeester de Kockstraat 21
7861 AA Oosterhesselen
info@notariskantooroosterhesselen.nl
Tel. 0524 – 581543
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