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Uniek buitenobject met paardenstallen, gastenverblijf, weidegrond en buitenbak. Deze helft van
een dubbele woonboerderij heeft je zoveel te bieden! 

Zodra je het hek passeert word je verwelkomd door de fraaie bomen en het binnenplein met de
stallen, de carport en de karakteristieke woning. Dit huis is in 2019 op vele fronten vernieuwd
waardoor een moderne woonboerderij met veel ruimte is ontstaan. Dat is merkbaar in de
woonkamer met open keuken van circa 75 m². De hoge balkenplafonds met het karaktervolle
gebinte maken een bijzondere sfeer. Dit wordt versterkt door de robuuste, in massief hout
uitgevoerde, luxe keuken (2019) met hardstenen blad en allerhande inbouwapparatuur. De fraaie
vloer, het strakke stucwerk, de ‘barndeur’ en de ‘stalraampjes’ maken het helemaal af. 

Aan afwerkingen van deuren, trappen en badkamer is veel aandacht besteed. De stijl van de
badkamer is precies zoals je mag verwachten; landelijk met luxe invloeden. Een douchecabine
met taatsdeuren en mooi vormgegeven waskommen in een houten meubel. Erg handig is de
bijkeuken met aansluiting voor wasmachine en droger. Natuurlijk is het huis voorzien van centrale
verwarming, deels vloerverwarming en deels radiatoren. De gevel, de vloer en het dak zijn
geïsoleerd. Het pand is gedeeltelijk voorzien van dubbel glas. 

Op naar buiten… Het perceel is maar liefst 5.145 m² groot en de woning is omgeven door een
lekker groene tuin met meerdere terrassen. Bovendien is het ingericht met een wei en paardenbak.
Prima voor de trainingen en het bos is voor een buitenrit lekker dichtbij. De stal is eigenlijk perfect
met 3 boxen en een zadelkamer. 

Er zijn meerdere bijgebouwen. De meest prominent aanwezige is het als gastenverblijf ingerichte
gebouw met woonkamer met open keuken, badkamer met toilet en douche en een slaapkamer.
Deze beschikt zelfs nog over een ruime zolder. 

Kortom: een perfect pand voor de paardenliefhebber op een prima plek!

INDELING
Begane grond: Hal, toilet, bijkeuken, woonkamer met open keuken en inloopkast.
1e Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers (4 mogelijk), badkamer.
2e Verdieping: Vaste trap naar grote zolder met slaapkamer. 

Aanvaarding: in overleg.
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Lijst van zaken behorend bij: Harderwijkerweg 422 te Hulshorst  
 

 

Zaken 
blijft 

achter 
gaat 
mee 

over te 
nemen 

n.v.t. verdere informatie 

Tuinaanleg / bestrating / beplanting  X    
Met uitzondering van 

bloembakken 

Buitenverlichting X     

Berging / los tuinhuisje     X  

Vlaggenmasthouder  X     

Voet droogmolen     X  

Antenne / schotel     X  

Brievenbus  X     

(Voordeur)bel  X     

Veiligheidssloten    X  

Alarminstallatie     X  

Rookmelders X     

Rolluiken / zonwering buiten     X  

Zonwering binnen (luxaflex / lamellen)  X     

Gordijnrails  X     

Gordijnen  X     

Vitrages  X     

Rolgordijnen  X     

Horren / hordeuren  X     

Vloerbedekking   X     

Parketvloer / laminaatvloer / plavuizen  X     

Zonnepanelen    X  

C.V.-ketel met toebehoren  X     

(Klok)thermostaat X     

Nadere informatie 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Zaken 
blijft 

achter 
gaat 
mee 

over te 
nemen 

n.v.t. verdere informatie 

Open haard met toebehoren   X    

Losse kachels    X    

Keukenblok met bovenkasten inclusief 
verlichting  

X     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:       

- Kookplaat X     

- Afzuigkap X     

- Koelkast  X     

- Vriezer X     

- Oven X     

- Vaatwasser X     

- Magnetron X     

Inbouwverlichting (spotjes) X      

Opbouwverlichting (losse lampen) X      

Inbouwkasten  X     

Legplanken  X     

Badkameraccessoires (spiegel, kranen, 
etc.) 

X     

Toiletaccessoires (toiletrolhouder, 
toiletbril, etc.) 

X     

Sauna met toebehoren    X   

Nadere informatie  
 
 
 
 

 
 

  
 



 
 

Informatielijst behorende bij: Harderwijkerweg 422 te Hulshorst  
 
 

1. Bouwkundige zaken / onderhoud 
1.1 Welke zichtbare en/of onzichtbare 

gebreken (zowel klein als groot) zijn u 
bekend? 
 Onder andere houtrot, lekkage, 
houtworm, problemen met vloeren of 
dak. 
 

Geen gebreken bekend, paar kleine 
zettingsscheuren. 

1.2 Zijn er de laatste jaren reparaties 
uitgevoerd en/of gebreken hersteld? 
 

In 2019 inwendig gerenoveerd 

1.3 Met welke reparaties en/of kosten zou 
de koper binnen enkele jaren 
geconfronteerd kunnen worden 
(behoudens normale slijtage)? 
 

Regulier onderhoud 

1.4 Wat is het bouwjaar van de woning? 
 

1942, gerenoveerd in 1996 en 2019. 

1.5 Wat is het bouwjaar van eventuele 
uitbouwen of dakkapellen? 
 

Niet van toepassing 

1.6 Wat is de bouwaard van het woonhuis? 
 

Vloeren: beton/hout. 
Buitengevels: steen. 
Dak: pannen. 
 

1.7 Wat is de bouwaard van de 
bijgebouwen? 
 

- Houten stal/loods 
- Stenen bijgebouw 

1.8 Zijn er in de bijgebouwen extra 
voorzieningen zoals gas, water, elektra 
of isolatie? 
 

Ja 

1.9 Is er in het pand mogelijk sprake van 
betonrot? 
 Kwaaitaal- of Mantavloeren 
 

Nee 

1.10 Is de woning geïsoleerd? 
 

Begane grondvloer: ja. 
Spouw: ja. 
Dak: ja. 
Dubbel glas: gedeeltelijk.  
 

1.11 Welk (voorlopig) energielabel heeft de 
woning? 
 

Energielabel B, geldig tot 13 juni 2028. 

1.12 Zijn er mogelijk dubbele ruiten ‘lek’? 
 

Nee 

1.13 Van welk jaar is de dakbedekking van 
de platte daken? 
 

Niet van toepassing 

  



 
 

1.14 Van welk jaar zijn de dakgoten? 
 

- Woning: 1996. 
- Bijgebouw: 2021. 
 

1.15 Wanneer is het buitenschilderwerk voor 
het laatst gedaan? 
 

- Woonhuis: 2020. 
- Bijgebouw: 2021. 

1.16 Is er een kruipluik aanwezig? 
 

Nee 

1.17 Is er een schoorsteenkanaal of 
aansluitmogelijkheid voor een kachel 
of haard aanwezig? 
 

Nee 

 

 

2. Technische installaties  
2.1 Hoe wordt de woning verwarmd? 

 
Middels c.v.-ketel. 

2.2 Wat is het merk en het bouwjaar van 
de c.v.-ketel? 
 

- Woning: Nefit uit 2019. 
- Bijgebouw: Remeha uit 1996. 

2.3 Is er een onderhoudscontract 
afgesloten? 
 

Ja 

2.4 Wanneer is de ketel voor het laatst 
schoongemaakt? 
 

Mei 2021 

2.5 Hoe is de warm watervoorziening 
geregeld? 
 

Middels c.v.-ketel. 

2.6 Is er mechanische ventilatie aanwezig? 
 

Nee 

2.7 Over hoeveel groepen beschikt de 
elektrische installatie? 
 

8 x 230v – 50Hz 
1 x 3 fase 400v – 50Hz 

2.8 Is er een speciale groep voor elektrisch 
koken aanwezig? 
 

Ja 

2.9 Is er ook een aardlekschakelaar? 
 

Ja 

2.10 Is er een glasvezelaansluiting 
aanwezig? 
 

Nee, wel mogelijk. 

2.11 Zijn er gebreken of bijzonderheden te 
melden over de technische installaties? 
 Bedrading, leidingwerk, riolering, 
c.v., enz. 
 

Nee 

 

 

3. Keuken / badkamer 
3.1 Wanneer is de keuken geplaatst? 2019 

 
3.2 Hoe oud is de keukenapparatuur? 

 
2019 



 
 

 

   

4. Kadastrale gegevens  
4.1 Wat is de kadastrale aanduiding van uw 

onroerende zaak en wat is de 
perceeloppervlakte? 
 

Gemeente Nunspeet 
Sectie H, nummer 5224 
Perceeloppervlakte 5.145 m² 

4.2 Kloppen, voor zover u bekend, de 
feitelijke erfgrenzen met de kadastrale 
grenzen? 
 

Ja 

4.3 Van wie zijn de erfafscheidingen? 
 

Eigendom 

4.4 Lopen er geschillen inzake erfgrenzen en 
dergelijke? 
 

Nee 

4.5 Wat is de ligging van de achtertuin? 
 

Op het zuidwesten. 

4.6 Wat is de breedte en diepte van de 
achtertuin? 
 

Perceeloppervlakte van totaal 5.145 m² 

   
   

5. Milieu 
5.1 Is er mogelijk asbesthoudend materiaal 

in of om uw woning toegepast? Zo ja, 
waar? (vanaf 2024 worden de regels voor het 
hebben van asbest in woningen verscherpt. Kijk 
voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl) 

 

Niet bekend (het is mogelijk dat er op het 
terrein lichte mate van asbest aanwezig is). 

5.2 Zit er nog een olietank in de grond of is 
er in het verleden een olietank 
verwijderd of buiten gebruik gesteld? Zo 
ja, is hier een certificaat van (K.I.W.A.)? 
 

Nee 

5.3 Ben u bekend met eventuele vervuiling 
van uw onroerende zaak (grond of 
grondwater) of omgeving? 
 

Nee 

 

 

6. Omgeving 
6.1 Hoe is de gezinssamenstelling van de 

buren? 
 

Een stel met 2 kinderen van 14 en 16 jaar. 

6.2 Hebben uw directe buren, voor zover u 
bekend, (ver-)bouwplannen? 
 

Nee 

3.3 Wanneer is de badkamer geplaatst? 
 

In 2022 gerenoveerd 

3.4 Functioneert alles naar behoren? 
 Lopen afvoeren goed door, werkt de 
apparatuur, enz.? 

Ja 

 



 
 

6.3 Zijn er bijzonderheden te vermelden 
over uw woonomgeving? 
 Stankoverlast, geluidsoverlast, etc. 
 

Nee 

6.4 Zijn u bepaalde ontwikkelingen in uw 
woonomgeving bekend welke voor 
koper wetenswaardig zijn? 
 

Nee 

6.5 Hoe is de parkeervoorziening in de 
omgeving? 
 

Goed, op eigen terrein. 

6.6 Is er een parkeervergunning vereist? 
 

Niet van toepassing 

   
   

7. Kwalitatieve zaken 
7.1 Rusten er, voor zover u bekend, op uw 

onroerende zaak bijzondere 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve 
verplichtingen of rechten, 
kettingbedingen, mandeligheden, anti-
speculatiebedingen of andere 
bijzondere bepalingen (zoals 
voorkeursrechten)? Zo ja, welke? 
 

- Aan de zuidzijde persriool. 
- Een regeling inzake een erfdienstbaarheid bij  
  de dam van de woning, de eigenaar van het  
  aanliggende perceel mag hier overheen  
  (artikel 7 eigendomsbewijs); deze is  
  vervallen.  
- Er is een bepaling opgenomen over de  
  voormalige voordeur dat deze alleen in  
  noodgevallen en bij het wassen van de  
  ramen gebruikt mag worden.  
- De grondwaterboring bevindt zich op het  
  terrein van de buren, het gedeelte bij de  
  voormalige voordeur. De pomp zelf staat in  
  de gang van het huis.  
- Verder zie eigendomsbewijs.  

 
7.2 Is er voor de verkoop toestemming of 

goedkeuring vereist van derden? 
 Gemeente, curator, erfverpachter, 
parkeigenaar, Vereniging van 
Eigenaren. 
 

Niet van toepassing 

7.3 Zijn er fiscale bijzonderheden? 
 B.T.W., bouwgrond, voordeel 
overdrachtsbelasting. 
 

Niet van toepassing 

7.4 Is er sprake van aanwijzing in het kader 
van de Monumentenwet? 
 Beschermd stads- of dorpsgezicht, 
gemeentelijk of rijksmonument. 
 

Er zijn een aantal monumentale bomen.  

  



 
 

7.5 Rust er volgens het bestemmingsplan 
een bijzondere bestemming op de 
onroerende zaak? 
 

Nee, verkoper gebruikt het geheel conform 
zijn wensen. Er is een vergunning voor 
mantelzorgbewoning van het gastenverblijf. 
Deze is niet overdraagbaar. Het gebruik als 
zodanig is dus niet gegarandeerd. Toekomstig 
gebruik is voor risico van koper. Koper dient 
zichzelf ervan te vergewissen of het door hem 
beoogde gebruik is toegestaan. 
 

7.6 Is er gebouwd of verbouwd zonder de 
vereiste vergunning en/of melding? 
 

Nee 

7.7 Voldoet de onroerende zaak aan de 
eisen van de nutsbedrijven/brandweer? 
 

Ja 

7.8 Zijn er aanschrijvingen en/of 
herstellingen voorgeschreven door 
overheid of nutsbedrijven? 
 

Nee 

   
   

8. Financiële zaken 

8.1 Wat is de W.O.Z.-waarde? 
 

€ 582.000,-- 

8.2 Wat is de waardepeildatum? 
 

1 januari 2021 

8.3 Hoe hoog is de aanslag van de 
onroerende zaakbelasting op jaarbasis? 
 

€ 905,-- 
 

8.4 Welke voorschotbedragen betaalt u per 
maand aan energiekosten (gas en 
elektra)? 
 

Gas en elektra voor 2 woningen: € 571,-- 
Water voor 2 woningen: € 29,84 

 

 

9. Overig 
9.1 Zijn er nog lopende garanties 

overdraagbaar? 
 Bijvoorbeeld keukenapparatuur 
 

Ja, 2 jaar op de keuken. 

9.2 Waar zit de wasmachineaansluiting? 
 

Bijkeuken 

9.3 Zijn er bepaalde zaken in uw woning 
gehuurd of geleast? 
 

Nee 

9.4 Zijn er buitenkranen aanwezig? 
 

4 stuks 

9.5 Is u verder nog informatie bekend die 
voor een koper van belang kan zijn? 
 

Nee 

 



 
 

 

Artikel 23 Wonen 

Zie voor de uitleg van de bestemming paragraaf 5.4.2.8 Wonen in de toelichting. 

23.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ' Wonen ' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen in een woning of een woonhuis al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden beroep 

en/of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit; 

b. het wonen in combinatie met bedrijfsmatige activiteiten op de wijze van: 

0. een rijtuigenhandel voor de paardensport, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van detailhandel - rijtuigenhandel paardensport'; 

1. een huisartsenpraktijk, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk 

- huisartsenpraktijk'; 

2. opslag, ter plaatse van de aanduiding 'opslag'; 

3. een parkeerruimte met laden en lossen voor drie vrachtauto's, ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - parkeerruimte 3 vrachtauto's' en laden en 

lossen; 

4. reparatie van landbouwmachines en opslag van goederen,  ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - reparatie landbouwmachines en opslag 

goederen'; 

5. saunabouw, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - saunabouw'; 

6. een gastenverblijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

gastenverblijf'; 

7. bed & breakfast, ter plaatse van de aanduiding 'bed & breakfast'; 



 
 

8. houthandel, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - houthandel'; 

9. meubeldetailhandel met aanverwante artikelen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van detailhandel - meubeldetailhandel met aanverwante artikelen'; 

10. rijtuigenverkoop, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel 

- rijtuigenverkoop'; 

11. het bewerken van vlees, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 

bewerken vlees'; 

12. een praktijkruimte voor psychologie en advies en coaching, ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - praktijkruimte voor psychologie en 

advies en coaching'; 

13. een groothandel, ter plaatse van de aanduiding 'groothandel'; 

14. een galerie, kookstudio en vergader- en trouwlocatie, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van cultuur en ontspanning - galerie, kookstudio, vergader- en trouwlocatie'; 

15. forensisch onderzoek, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 

forensisch onderzoek'; 

16. een stratenmakersbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf 

- stratenmakersbedrijf'; 

17. catering, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - catering'; 

18. een hoveniersbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'hovenier'; 

19. een fysiotherapie voor dieren, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

maatschappelijk - fysiotherapie voor dieren'; 

20. een homeopathiepraktijk, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

maatschappelijk - homeopathiepraktijk'; 

21. meubelopslag, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - meubelopslag'; 

22. opslag hulpgoederen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 

opslag hulpgoederen'; 

23. reparatie landbouwvoertuigen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf 

- reparatie landbouwvoertuigen'; 

24. een tandtechnicus, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk 

- tandtechnicus'; 

25. logistieke ruimte, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - logistieke 

ruimte'; 

26. een gastenverblijf/logiesverblijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie 

- gastenverblijf/logiesverblijf'; 

27. groothandel in hout en plaatmateriaal, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

bedrijf - groothandel in hout en plaatmateriaal'; 

28. stalling van drie vrachtwagens, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 

stalling drie vrachtwagens'; 

29. autohandel, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autohandel'; 

30. caravanstalling, ter plaatse van de aanduiding "caravanstalling"; 

31. opslag testgewichten, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 

opslag testgewichten'; 



 
 

32. een longeerbak en een trainingsmolen, ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm 

van agrarisch - longeerbak' en 'specifieke vorm van agrarisch - trainingsmolen'; 

33. een stacaravanterrein voor maximaal 5 stacaravans ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van recreatie - stacaravanterrein'; 

34. een gastenverblijf/logiesfunctie als overloop van Hotel Landgoed Het Roode Koper, Jhr. Dr. 

D.J. Sandbergweg 82 te Ermelo, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

'logies'; 

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarde, ter plaatse van de 

aanduiding "cultuurhistorische waarden"; 

d. een geluidwal, ter plaatse van de aanduiding 'geluidwal'; 

e. de gronden mede zijn bestemd voor landschappelijke inpassing en/of erfbeplanting; 

met daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, andere werken, tuinen en erven. 

23.2 Bouwregels 

Op de voor ' Wonen ' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden 

gebouwd. 

23.2.1 Bouwwerken 

Voor het bouwen van bouwwerken geldt de volgende regel: 

• ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - bebouwing ' mogen geen 

bouwwerken worden gebouwd. 

23.2.2 Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van een hoofdgebouw gelden de volgende regels: 

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd; 

b. per bestemmingsvlak mag niet meer dan één woonhuis worden gebouwd, tenzij ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum aantal aaneen te bouwen wooneenheden' in welk geval het aantal te bouwen 

woonhuizen niet meer of minder mag bedragen dan het aangegeven aantal; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal aaneen te bouwen wooneenheden' moeten 

woonhuizen aaneen worden gebouwd; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' mag geen woonhuis worden gebouwd; 

e. de afstand van een woonhuis ten opzichte van de weg zal ten minste de bestaande afstand bedragen; 

f. de oppervlakte van een woonhuis mag niet meer dan 120 m2 bedragen met dien verstande dat ter 

plaatse van de aanduiding 'maximum aantal aaneen te bouwen wooneenheden' de oppervlakte per 

woonhuis niet meer mag bedragen dan 100 m2 . Indien de bestaande oppervlakte groter is dan 120 

m2 respectievelijk 100 m2 mag de oppervlakte van een woonhuis (inclusief, indien van toepassing, niet 

woongedeelten binnen het oorspronkelijke boerderijpand) ten hoogste de bestaande oppervlakte 

bedragen. 

In afwijking van het hierboven gestelde geldt dat: 

0. ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte hoofdgebouwen (m2)' de oppervlakte 

per woonhuis ten hoogste de ter plaatse aangegeven oppervlakte zal bedragen; en 

1. ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m²)' de daar genoemde maximale 

oppervlakte is toegestaan; 



 
 

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf' de oppervlakte ten hoogste de ter 

plaatse aangegeven oppervlakte zalbedragen; 

g. de inhoud van een woonhuis mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding 

- afwijkende maatvoering' niet meer bedragen dan 300 m3 of de bestaande inhoud, met dien verstande 

dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum inhoud (m³)' de daar genoemde maximale inhoud is 

toegestaan; 

h. de goothoogte mag niet meer dan 4 m bedragen, tenzij de bestaande goothoogte hoger is, in welk geval 

de goothoogte ten hoogste de bestaande goothoogte mag bedragen; 

i. de bouwhoogte mag niet meer dan 9 m bedragen, tenzij: 

0. de bestaande bouwhoogte hoger is, in welk geval de bouwhoogte ten hoogste de bestaande 

bouwhoogte mag bedragen; 

1. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', in welk geval de bouwhoogte ten 

hoogste de aangegeven bouwhoogte mag bedragen; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf' de oppervlakte ten hoogste de ter 

plaatse aangegeven oppervlakte zal bedragen; 

j. de dakhelling mag niet minder dan 15° bedragen; 

k. kelders mogen uitsluitend worden gerealiseerd loodrecht onder het woonhuis, inclusief de aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken, tot een diepte van niet meer dan 3,50 m; 

l. de afstand tot de bouwperceelgrens moet ten minste 3 m bedragen. 

23.2.3 Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk bij een woning gelden de volgende regels: 

a. een bijbehorend bouwwerk moet worden gesitueerd op een afstand van ten minste 1 m achter 

de voorgevel van het woonhuis, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, in welk geval de afstand 

tenminste de bestaande afstand mag bedragen; 

b. een vrijstaand bijbehorend bouwwerk moet worden gesitueerd op een afstand van ten hoogste 25 m van 

het dichtstbijzijnde punt van het woonhuis, met uitzondering van bouwwerken ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - parkeerruimte 3 vrachtauto's'; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag per woning niet meer bedragen dan 

110 m². Indien het bebouwingsgebied groter is dan 500 m², mag de gezamenlijke oppervlakte worden 

vermeerderd met 10% van de oppervlakte van het bebouwingsgebied vanaf 500 m² tot een maximum 

van 150 m². Waarbij geldt dat: 

0. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende maatvoering' de 

gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 40 m2; 

1. ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)' de gezamenlijke 

oppervlakte ten hoogste de ter plaatse aangegeven oppervlakte zal bedragen;  en 

2. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken per woning niet meer mag 

bedragen dan 200 m², indien sprake is van het houden van dieren, waarbij minimaal 50 m2 

wordt gebruikt voor het stallen van vee, en waarbij aansluitend aan het bestemmingsvlak 

minimaal 5.000 m2 agrarische grond als zodanig in gebruik is bij de bewoner van de woning, 

welk gebruik aantoonbaar van langere duur moet zijn en waarbij tevens sprake moet zijn van 

een beperkte veebezetting; 



 
 

d. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3,50 m bedragen, tenzij 

de bestaande goothoogte hoger is, in welk geval de goothoogte ten hoogste de bestaande goothoogte 

mag bedragen; 

e. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 6 m bedragen, tenzij 

de bestaande bouwhoogte hoger is, in welk geval de bouwhoogte ten hoogste de bestaande 

bouwhoogte mag bedragen; 

f. de afstand tot de bouwperceelgrens moet ten minste 3 m bedragen; 

g. vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen niet worden voorzien van een kelder. 

23.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. indien zij vóór de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde 

daarvan worden opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1,5 m bedragen; 

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen. 

23.3 Afwijken van de bouwregels 
23.3.1 Afwijking afstand woonhuis tot de weg 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.2 onder e in die zin dat een 

woonhuis dichter naar de weg wordt gebouwd, met dien verstande dat: 

a. dit stedenbouwkundig aanvaardbaar is; 

b. voor zover het geluidgevoelige functies betreft, wordt gebouwd met inachtneming van het bepaalde 

in Artikel 40 Algemene bouwregels ; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

23.3.2 Afwijking oppervlakte woonhuis bij nieuwbouw of verbouw 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.2 onder f in die zin dat de 

oppervlakte van een woonhuis niet meer dan 140 m2 mag bedragen, met dien verstande dat: 

a. het boerderijvormen betreft met cultuurhistorische en/of architectonische waarde en een lage goot- en 

bouwhoogte; 

b. de vergroting van de oppervlakte bijdraagt aan de cultuurhistorische waarde; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de natuurlijke, landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden. 

23.3.3 Afwijking oppervlakte woonhuis ten behoeve van inwoning 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.2 onder f in die zin dat de 

oppervlakte van een woning niet meer dan 140 m2 mag bedragen, met dien verstande dat de uitbreiding plaatsvindt 

ten behoeve van inwoning waarvoor afwijking is of wordt verleend als bedoeld in 23.5.6. 

23.3.4 Afwijking bouw erkers en serres 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.2 onder f in die zin dat de 

oppervlakte van een woonhuis wordt vergroot ten behoeve van de bouw van erkers of serres, met dien verstande 

dat de oppervlakte van een erker of een serre niet meer bedraagt dan 12 m². 

23.3.5 Afwijking goothoogte bij waardevol pand 



 
 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.2 onder h en 23.2.3 onder d ten 

behoeve van een afwijkende goothoogte indien deze bijdraagt aan de historische, cultuurhistorische en/of 

architectonische waarde, met dien verstande dat de goothoogte niet meer zal bedragen dan 6m en de afwijking in 

ondergeschikte mate voor delen van het gebouw wordt toegepast. 

  

23.3.6 Afwijking bouwhoogte woonhuis 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.2 onder i in die zin dat de 

bouwhoogte van een woonhuis wordt vergroot tot niet meer dan 10 m, met dien verstande dat: 

• geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

23.3.7 Afwijking dakvorm 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.2 onder j ten behoeve van een 

afwijkende dakvorm, met dien verstande dat het bebouwingsbeeld daardoor niet onevenredig wordt aangetast. 

23.3.8 Afwijking afstand bijbehorend bouwwerk tot voorgevel woonhuis 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.3 onder a in die zin dat een 

bijbehorend bouwwerk op minder dan 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw dan wel vóór de voorgevel 

van het hoofdgebouw wordt gebouwd, met dien verstande dat: 

a. dit stedenbouwkundig aanvaardbaar is; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

23.3.9 Afwijking afstand vrijstaand bijbehorend bouwwerk tot woonhuis 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.3 onder b in die zin dat een 

vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebouwd op een afstand van meer dan 25 m vanaf het dichtstbijzijnde punt 

van het woonhuis, met dien verstande dat: 

a. er binnen de afstand van 25 m redelijkerwijs geen ruimte aanwezig is voor de bouw van het vrijstaande 

bijbehorende bouwwerk; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

23.3.10 Afwijking vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken bij landgoed 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.3 onder c ten behoeve van een 

grotere gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken, met dien verstande dat: 

a. gebouwd wordt ten behoeve van bed and breakfast of voor een aan huis verbonden beroep e.e.a ten 

behoeve van de duurzame instandhouding van een landgoed; 

b. gebouwd wordt ten behoeve van de dubbelbestemming Waarde - Landgoed; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken (de met afwijking toegestane bebouwing 

inbegrepen) niet meer bedraagt dan 200 m2; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, het straat- en 

bebouwingsbeeld, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 



 
 

23.3.11 Afwijking sanering bijbehorende bouwwerken die niet zijn gebouwd ten behoeve van het wonen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.3 onder c ten behoeve van de 

gehele of gedeeltelijke vervanging van meerdere bijbehorende bouwwerken waarvan de gezamenlijke oppervlakte 

meer bedraagt dan 150 m2 door één of meerdere bijbehorende bouwwerken met dien verstande dat: 

a. de vervanging bijdraagt aan een aanmerkelijke verbetering van de landschappelijke situatie ter plaatse; 

b. met de vervanging een vermindering (sanering) van de oppervlakte plaatsvindt, voor zover die 

oppervlakte meer bedraagt dan 150 m2, met tenminste 50% van hetgeen meer aanwezig is dan 150 m2, 

waarbij na sanering gezamenlijk niet meer dan 300 m² aanwezig is; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

23.3.12 Afwijking sanering bijbehorende bouwwerken die zijn gebouwd ten behoeve van het wonen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.3 onder c ten behoeve van de 

gehele of gedeeltelijke vervanging van meerdere bijbehorende bouwwerken die zijn gebouwd ten behoeve 

van wonen waarvan de gezamenlijke oppervlakte meer bedraagt dan 110 m² door één of meerdere bijbehorende 

bouwwerken met dien verstande dat: 

a. de vervanging bijdraagt aan een verbetering van de landschappelijke situatie ter plaatse; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

23.3.13 Afwijking afstand tot bouwperceelgrens 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.2 onder l en 23.2.3 onder f in die 

zin dat de afstand van een gebouw tot de bouwperceelgrens minder bedraagt dan 3 m, met dien verstande dat 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

23.3.14 Afwijking vergroten woonruimte 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.2 en 23.2.3 ten behoeve van het 

vergroten van de woonruimte met behoud van de waarde van het kleine woonhuis, afgeweken wordt van de vereiste 

ondergeschiktheid van bijbehorende bouwwerken qua afmetingen aan het hoofdgebouw, mits: 

a. er sprake is van een architectonisch hoogwaardig bouwplan waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de 

waarden van het kleine woonhuis; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken ten hoogste 200 m² 

zal bedragen; 

c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk ten hoogste 4,50 m zal bedragen; 

d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk ten hoogste 9,00 m zal bedragen; 

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de landschappelijke waarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

23.3.15 Afwijken aangebouwd bijbehorend bouwwerk aan een woonhuis 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.3 onder c ten behoeve van het 

vergroten van een woonhuis dat kleiner is dan 120m2 door middel vaneen aangebouwd bijbehorend bouwwerk, 

mits: 



 
 

a. het aan te bouwen bijbehorende bouwwerk wordt gebruikt voor de uitbreiding van een primaire 

woonfunctie (uitbreiding woonkamer, keuken, badkamer of slaapkamer); 

b. het aan te bouwen bijbehorende bouwwerk ten hoogste 25 m2 bedraagt; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van het woonhuis en het aan te bouwen bijbehorende bouwwerk niet meer 

bedraagt dan de in 23.2.2 onder f genoemde maximale oppervlakte; 

d. de toegestane oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken als bedoeld in 23.2.3 onder c al volledig is 

benut; 

e. de goothoogte van het aan te bouwen bijbehorende bouwwerk ten hoogste 3,5 m zal bedragen; 

f. de bouwhoogte van het aan te bouwen bijbehorende bouwwerk ten hoogste 7,5 m zal bedragen; 

g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de landschappelijke waarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

23.4 Specifieke gebruiksregels 
23.4.1 Strijdig gebruik 

Tot een met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden ten behoeve van een grondwal; 

b. het gebruiken of laten gebruiken van een woonhuis en de daarbijbehorende bouwwerken voor een aan 

huis verbonden beroep en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, met dien verstande dat dit is 

toegestaan indien: 

0. ten hoogste 40% van de gezamenlijke oppervlakte van het woonhuis met de daarbijbehorende 

bijbehorende bouwwerken wordt gebruikt ten behoeve van het aan huis verbonden beroep 

en/of de kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, mits deze gezamenlijke oppervlakte niet meer 

bedraagt dan 50 m², 

1. de uitstraling als woning intact blijft; 

2. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu; 

3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale ontwikkeling van het verkeer en geen 

nadelige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt; 

4. geen detailhandel wordt uitgeoefend; 

5. geen sprake is van reclame-uitingen en buitenopslag; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van een woonhuis voor meer dan één woning, tenzij ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gesplitst', in welk geval een woonhuis mag worden gebruikt 

voor te hoogste twee woningen; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardenbak; 

e. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van bewoning; 

f. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 

doeleinden, behalve ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie – logies'; 

g. het gebruiken of laten gebruiken van een woonhuis ten behoeve van een extra huishouden; 

h. het gebruiken of laten gebruiken ten behoeve van bewoning van bijbehorende bouwwerken - die al dan 

niet omgevingsvergunningvrij zijn gerealiseerd - waarin de bewoning in verband met mantelzorg niet 

binnen drie maanden is beëindigd; 

i. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

wonen - voorwaardelijke verplichting' voor de bouw van een bijbehorend bouwwerk indien de 

ruimtelijke inpassing door middel van een houtsingel, ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel', zoals 



 
 

weergegeven in het met de aanvrager overeengekomen inrichtingsplan, niet wordt gerealiseerd en in 

stand gehouden; 

j. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

wonen - voorwaardelijke verplichting 1' ten behoeve van het wonen en voor de bouw van een 

bijbehorend bouwwerk, zolang de verplichtingen zoals weergegeven in de met de aanvrager 

overeengekomen overeenkomst 'Planologische maatregel Klarenweg 2 in Hulshorst', onder artikel 3 

leden 1 tot en met 4, van 13 februari 2017, niet volledig zijn uitgevoerd en blijvend zijn afgerond; 

k. het gebruiken of laten gebruiken van de woonhuizen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van wonen - voorwaardelijke verplichting 2' voor wonen indien de landschappelijke inpassing zoals 

genoemd in de overeenkomst van 12 januari 2016, niet is gerealiseerd en in stand wordt gehouden; 

23.4.2 Instandhoudingsbepaling 

De gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - instandhouding' mogen in stand 

worden gehouden. 

23.5 Afwijken van de gebruiksregels 
23.5.1 Afwijking aanleg grondwallen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.4.1 onder a voor de aanleg van 

grondwallen met een hoogte van niet meer dan 4,50 m, met dien verstande dat: 

a. de gronden zijn gelegen binnen 200 m van de Rijksweg A28 en de spoorlijn Zwolle-Harderwijk; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden. 

23.5.2 Afwijking woningsplitsing 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.4.1 onder c in die zin dat twee 

woningen in 1 woonhuis worden gevestigd (woningsplitsing), met dien verstande dat: 

a. de inhoud van de twee woningen tezamen niet minder dan 700 m3 bedraagt; 

b. de woningsplitsing uit milieu-oogpunt toelaatbaar is, waaronder begrepen geluid en externe veiligheid; 

c. door de woningsplitsing de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden niet 

onevenredig worden geschaad; 

d. de afwijkingsbevoegdheid passend is in het geldende woningbouwbeleid; 

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden. 

23.5.3 Afwijking paardenbak 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.4.1 onder d ten behoeve van het 

gebruik en de bouw van 1 paardenbak voor eigen hobbymatig gebruik, met dien verstande dat: 

a. de paardenbak moet zijn gesitueerd bij een woning, waarbij geldt dat de paardenbak voor niet minder 

dan 20% moet zijn gelegen in het bestemmingsvlak waarin de woning is gelegen. In geval een deel van 

de paardenbak buiten het bestemmingsvlak waarin de woning is gelegen wordt aangelegd, de afwijking 

wordt toegepast in combinatie met de afwijking opgenomen onder 3.5.3; 

b. de paardenbak moet zijn gesitueerd achter de voorgevel van de woning; 

c. de oppervlakte van de paardenbak niet meer mag bedragen dan 800 m2; 

d. daarbij tevens de bouw van lichtmasten kan worden toegestaan tot een bouwhoogte van niet meer dan 6 

m; 



 
 

e. de afstand tot een andere woning: 

0. niet minder dan 50 m mag bedragen, indien palen en masten ten behoeve van de paardenbak 

aanwezig zijn; 

1. niet minder dan 30 m mag bedragen, indien geen palen en masten ten behoeve van de 

paardenbak aanwezig zijn; 

f. palen en masten ten behoeve van de paardenbak niet zijn toegestaan buiten het bestemmingsvlak; 

g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

23.5.4 Afwijking mantelzorg 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.4.1 onder e ten behoeve van 

mantelzorg in een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk of een aparte unit bij een woning, met dien 

verstande dat: 

a. de zorgbehoefte objectief aannemelijk is gemaakt; 

b. verzekerd is dat na beëindiging van de mantelzorg het bijbehorend bouwwerk ongeschikt wordt gemaakt 

voor bewoning ten behoeve waarvan een overeenkomst wordt gesloten; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeerssituatie en de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden. 

23.5.5 Afwijking bed & breakfast 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.4.1 onder f ten behoeve van bed & 

breakfast, met dien verstande dat: 

a. bed & breakfast uitsluitend mag plaatsvinden in een legaal aanwezige woning, waarbij geldt dat ook de 

deel van een (voormalige) boerderij wordt geacht deel uit te maken van de woning; 

b. de gezamenlijke oppervlakte voor bed & breakfast niet meer mag bedragen dan 40% van de 

gebruiksoppervlakte van de woning en tevens niet meer dan 120 m², waarbij onder de oppervlakte voor 

bed & breakfast worden begrepen: 

0. slaapkamers; 

1. bad-, douche- en toiletruimten, die niet gedeeld worden met bewoners; 

2. een gemeenschappelijke ruimte van niet meer dan 30 m2; 

c. niet meer dan vier slaapkamers met elk maximaal twee bedden (exclusief kinderbedjes) zijn toegestaan; 

d. een kookvoorziening niet is toegestaan; 

e. parkeervoorzieningen op eigen terrein moeten worden gerealiseerd, waarbij geldt dat het aantal 

parkeerplaatsen ten minste gelijk dient te zijn aan het aantal slaapkamers dat voor bed & breakfast 

wordt aangewend; 

f. bed & breakfast uitsluitend mag worden geëxploiteerd door de bewoner(s) van de woning; 

g. in geval van een dubbelbestemming 'Waarde - Landgoed' mag bed and breakfast ook worden 

uitgeoefend in een bijbehorend bouwwerk; 

h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, het 

straatbeeld, de verkeerssituatie, de ontwikkelingsmogelijkheden van nabij gelegen bedrijven en de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

23.5.6 Afwijking inwoning 



 
 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.4.1 onder g in die zin dat een 

woonhuis wordt gebruikt voor meer dan één huishouden ten behoeve van inwoning, met dien verstande dat: 

a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van één extra huishouden 

van één of twee personen; 

b. de vloeroppervlakte van het inwoondeel niet meer dan 60 m² mag bedragen; 

c. de inwoning wordt gerealiseerd op de begane grond waarbij minimaal 30 m² in het architectonische 

hoofdgebouw wordt gerealiseerd. 

23.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden 
23.6.1 Vergunningsplicht 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist: 

• het vellen of rooien van houtopstanden, houtwallen, singels, bomenrijen, boomgroepen en bos, 

voorzover dat in de Bomenverordening 2016 is bepaald. 

23.6.2 Uitzondering 

Het bepaalde in 23.6.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die; 

a. normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden betreffen; 

b. worden uitgevoerd krachtens een vastgesteld beheersplan. 

23.6.3 Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk en werkzaamheden als bedoeld in 23.6.1 kan slechts 

worden verleend, met dien verstande dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke 

inpassing en/of erfbeplanting. 

23.7 Wijzigingsbevoegdheid 
23.7.1 Wijziging naar agrarisch hulp-/loonbedrijf 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Wonen' wordt gewijzigd in 

de bestemming 'Bedrijf', waarbij tevens de aanduiding 'agrarisch loonbedrijf' wordt gelegd, mits: 

a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast, ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - 

wijzigingsgebied 2'; 

b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 7 van overeenkomstige toepassing 

zijn; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 1.200 m² 

bedraagt; 

d. de bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 8,00 m bedraagt; 

e. de bedrijfseconomische noodzaak met een bedrijfsplan aannemelijk is gemaakt; 

f. de landschappelijke inpassing is verzekerd; 

g. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden niet onevenredig worden 

geschaad; 

h. de uitvoerbaarheid is aangetoond, waaronder begrepen de toelaatbaarheid op het gebied van milieu, 

externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie; 



 
 

i. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

Artikel 3 Agrarisch 

Zie voor de uitleg van de bestemming paragraaf 5.4.1.1 Agrarisch en agrarische functies in de toelichting. 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ' Agrarisch ' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de uitoefening van het agrarisch bedrijf; 

b. het weiden van vee, anders dan in het kader van de uitoefening van het agrarisch bedrijf; 

c. bos- en/of natuurelementen met een oppervlakte van minder dan 2 hectare; 

d. bestaande wegen, wandel-, fiets- en ruiterpaden, toegangswegen; 

e. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve 

van het vasthouden, bergen, aan- en afvoeren van water, niet zijnde voorzieningen ten behoeve van 

ijsbanen of siervijvers; 

f. een parkeerterrein, ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'; 

g. een paardenbak, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenbak'; 

h. een mestsilo, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - mestsilo'; 

i. een kleinschalig kampeerterrein, landschappelijk ingepast, ter plaatse van de aanduiding 

'kampeerterrein'; 

j. teeltondersteunende voorzieningen; 

k. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarde en de landschappelijke waarde van 

de gronden; 

l. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarde, ter plaatse van de 

aanduiding "cultuurhistorische waarden"; 

m. een ijsbaan, ter plaatse van de aanduiding "ijsbaan"; 

n. opslag ten behoeve van een hoveniersbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "opslag"; 

o. caravanstalling, ter plaatse van de aanduiding "caravanstalling"; 

p. houtopslag uitsluitend ten behoeve van het naastgelegen houthandelsbedrijf op het perceel Bergweg 

109, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - houtopslag"; 

q. een boogschietbaan inclusief kantine, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 

- boogschietbaan"; 

r. opslag van hout, hooi en stro ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - opslag 

1', waarbij geldt dat de oppervlakte die mag worden aangewend voor opslag ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - opslag 1' niet meer mag bedragen dan de bestaande 

oppervlakte; 

met daarbijbehorende veldschuren, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en andere werken. 

3.2 Bouwregels 

Op de voor ' Agrarisch ' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd. 

3.2.1 Gebouwen 

Er mogen, behoudens veldschuren, gebouwen ten behoeve van een ijsbaan en gebouwen ten behoeve van een 

boogschietbaan, geen gebouwen worden gebouwd. 

3.2.2 Veldschuren 



 
 

Voor het bouwen van veldschuren gelden de volgende regels: 

a. een veldschuur mag uitsluitend worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm 

van agrarisch - veldschuur"; 

b. de oppervlakte, goothoogte en bouwhoogte van een veldschuur mag ten hoogste de bestaande 

oppervlakte, goothoogte en bouwhoogte bedragen. 

3.2.3 Gebouwen ten behoeve van een ijsbaan 

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van een ijsbaan gelden de volgende regels: 

a. de gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding "ijsbaan" op het 

perceel Stakenbergweg 70 te Elspeet; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag ter plaatse van de aanduiding "ijsbaan" ten 

hoogste 115 m² bedragen; 

c. de goothoogte van een gebouw mag ten hoogste 3 m bedragen; 

d. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste 6 m bedragen. 

3.2.4 Gebouwen ten behoeve van een boogschietbaan 

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van een boogschietbaan gelden de volgende regels: 

• de gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van 

bedrijf - boogschietbaan'; 

• de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van 

bedrijf – boogschietbaan' mag ten hoogste 400 m2 bedragen; 

• de goothoogte van een gebouw mag ten hoogte 3 meter bedragen; 

• de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste 6 meter bedragen.” 

3.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, geldt de volgende regel: 

a. de bouwhoogte van teeltondersteunende voorzieningen mag niet meer dan 0,3 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van een ijsbaan mag niet meer dan 10 m bedragen; 

c. een mestsilo mag uitsluitend worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm 

van agrarisch - mestsilo"; 

d. de bouwhoogte van een mestsilo mag niet meer dan 6 m bedragen; 

e. de bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 1,5 m bedragen. 

3.3 Afwijken van de bouwregels 
3.3.1 Afwijking nieuwe schuilgelegenheden 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 in die zin dat nieuwe 

schuilgelegenheden voor het bieden van schuilgelegenheid voor vee worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a. het gaat om de huisvesting van hobbymatig te houden dieren; 

b. is aangetoond dat de schuilgelegenheid noodzakelijk en doelmatig is in het kader van dierenwelzijn; 

c. de schuilgelegenheid een oppervlakte van niet meer dan 30 m2 mag hebben; 



 
 

d. de omvang van het perceel waarop de schuilgelegenheid wordt gebouwd niet minder bedraagt dan 

2.000 m2 en als zodanig in gebruik is bij de aanvrager; 

e. het perceel waarop de schuilgelegenheid wordt gebouwd niet grenst aan het huisperceel van de 

aanvrager; 

f. het huisperceel waarop door de aanvrager wordt gewoond niet meer dan één schuilgelegenheid mag 

worden gebouwd; 

g. aanvrager woont niet in de buurt van het weiland waar het vee loopt/graast waardoor er niet aangehaakt 

kan worden bij bestaande bebouwing en er een behoefte bestaat aan een solitaire stal; 

h. de schuilgelegenheid aan de rand of in een hoek van het perceel wordt gesitueerd en waar mogelijk 

aansluitend bij bestaande houtopstanden; 

i. de schuilgelegenheid landschappelijk wordt ingepast; 

j. ten minste tweederde van één zijde van de schuilgelegenheid open moet zijn; 

k. de bouw van een schuilgelegenheid binnen de gebieden met de dubbelbestemming 'Waarde 

- Dekzandrug', 'Waarde - Randmeerkust', 'Waarde - Oude bouwlanden', 'Waarde - 

Oude bouwlanden enclaves' en/of de aanduiding 'overige zone - GNN' slechts is toegestaan, indien 

de waarde van de gebieden conform de criteria uit Bijlage 6 niet of slechts gering wordt aangetast, wat 

blijkt uit een door een bij de waarden van het gebied passende locatie hetzij uit een goede 

landschappelijke inpassing; 

l. als niet wordt voldaan of niet kan worden voldaan aan lid g en/of h, dan is de bouw van een 

schuilgelegenheid slechts toegestaan indien wordt voldaan aan de criteria zoals genoemd in Bijlage 6; 

m. de goothoogte niet meer bedraagt dan 2 m; 

n. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m; 

o. de volgende bouwmaterialen worden gebruikt: gepotdekselde houten gevelbekleding in een gedekte 

kleur, schuine afdekking met een dakbedekking van bitumen singels, leitjes of donkere dakpannen; 

p. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

3.3.2 Afwijking teeltondersteunende voorzieningen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.5 onder e juncto artikel ten behoeve 

van de bouw van teeltondersteunende voorzieningen tot een bouwhoogte van 1,5 m, met dien verstande dat: 

a. de gronden niet de dubbelbestemming 'Waarde - Randmeerkust' en of de aanduiding 'overige zone - 

GNN' hebben; 

b. de noodzaak aannemelijk is gemaakt; 

c. de tijdelijkheid van twee maanden is verzekerd; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden. 

3.3.3 Afwijking afrasteringen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.5 onder e ten behoeve van de bouw 

van afrasteringen met een bouwhoogte van niet meer dan 2 m ter voorkoming van wildschade, met dien verstande 

dat: 



 
 

• geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden. 

3.3.4 Opwekking zonne-energie 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.5 onder e ten behoeve van de 

bouw van zonnepanelen en de bijbehorende constructies en installaties met een bouwhoogte van niet meer dan 4 

m op of boven het maaiveld, met dien verstande dat: 

a. de bouwwerken landschappelijk worden ingepast; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en cultuurhistorische waarden; 

c. bij aanvragen in de directe nabijheid van de Natura 2000-gebieden Veluwe en Veluwerandmeren, kan 

alleen een omgevingsvergunning worden verleend als aangetoond is dat er geen significant negatieve 

effecten op de wettelijke instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden zullen optreden; 

3.4 Specifieke gebruiksregels 
3.4.1 Strijdig gebruik 

Tot een met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 

doeleinden, anders dan bedoeld in lid 3.1 onder i; 

b. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken voor opslag; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor verharding, anders dan bedoeld in lid 3.1 onder d, 

met uitzondering van koepaden met een oppervlakte van niet meer dan 200 m²; 

d. het aanleggen en/of bouwen van kuilvoerplaten, sleufsilo's en voorzieningen ten behoeve van de opslag 

van mest en/of voer; 

e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardenbak; 

f. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van de opwekking van zonne-energie. 

3.4.2 Instandhoudingsbepaling 

De gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - instandhouding' mogen instand worden 

gehouden. 

3.4.3 Voorwaardelijke verplichting 

De gebouwen en de gronden, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - instandhouding', 

mogen alleen ten behoeve van de op dat terrein toegelaten doeleinden in gebruik worden genomen en als 

zodanig in gebruik zijn als de inrichting en landschappelijke inpassing van het terrein in overeenstemming is met 

het in bijlage 1 opgenomen inrichtingsplan. 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels 
3.5.1 Afwijking wandel-, fiets- en ruiterpaden 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van 3.4.1 onder b ten behoeve van de aanleg van nieuwe 

wandel-, fiets- en/of ruiterpaden dan wel het wijzigen van de tracees van bestaande wandel-, fiets- en/of 

ruiterpaden, met dien verstande dat: 

a. de afwijking uitsluitend wordt toegepast voor de aanleg van nieuwe paden en/of het verleggen van 

bestaande paden ten behoeve van de verbetering van natuurwaarden vanuit beheerinrichting; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden. 



 
 

3.5.2 Afwijking koepaden 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van 3.4.1 onder c ten behoeve van het vergroten van 

koepaden tot een oppervlakte groten dan 200 m², mits: 

a. de oppervlakte noodzakelijk is voor een goed agrarisch gebruik; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden. 

3.5.3 Afwijking paardenbak 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder d ten behoeve van het 

gebruik en de bouw van 1 paardenbak voor eigen hobbymatig gebruik, met dien verstande dat: 

a. de paardenbak moet zijn gesitueerd bij een woonhuis of bedrijfswoning gelegen binnen een 

bestemmingsvlak, waarbij geldt dat de paardenbak voor niet minder dan 20% moet zijn gelegen in het 

bestemmingsvlak waarin het woonhuis of de bedrijfswoning is gelegen en niet meer dan 80% is gelegen 

binnen de bestemming Agrarisch; 

b. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast in combinatie en qua criteria passend met de afwijking voor de 

aanleg van een paardenbak binnen de van toepassing zijnde bestemming; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

3.5.4 Afwijking zonne-energie 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder f ten behoeve van het 

gebruik van gronden voor de opwekking van zonne-energie, met dien verstande dat: 

a. deze afwijking uitsluitend in combinatie met de afwijking genoemd in 3.3.4 wordt toegepast. 

3.5.5 Afwijking paardenbak buiten het bestemmingsvlak 

Met een omgevingsvergunning kan, indien er een goede landschappelijke inpassing mogelijk is, worden 

afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder e ten behoeve van het gebruik en de bouw van 1 paardenbak voor 

eigen hobbymatig gebruik buiten het bestemmingsvlak, met dien verstande dat: 

a. het niet mogelijk is de paardenbak binnen het bestemmingsvlak te situeren overeenkomstig het 

bepaalde in 3.5.3 of gemotiveerd wordt waarom de paardenbak binnen het bestemmingsvlak niet 

wenselijk is; 

b. de oppervlakte van de paardenbak niet meer mag bedragen dan 1200 m2; 

c. de afstand tot een andere woning: 

1. niet minder dan 50 meter mag bedragen, indien palen en masten ten behoeve van de paardenbak 

aanwezig zijn; 

2. niet minder dan 30 meter mag bedragen, indien geen palen en masten ten behoeve van de paardenbak 

aanwezig zijn; 

d. daarbij tevens de bouw van lichtmasten kan worden toegestaan tot een bouwhoogte van niet meer 

dan 6 meter indien op niet minder dan 50 meter een andere woning is gesitueerd; 

e. de paardenbak landschappelijk wordt ingepast middels een landschappelijk inpassingsplan; 



 
 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

3.6 Wijzigingsbevoegdheid 
3.6.1 Wijziging vorm bestemmingsvlakken 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het wijzigen van de 

bestemming Agrarisch in de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' of 'Agrarisch - Paardenhouderij' ten 

behoeve van wijziging van de vorm van het bestemmingsvlak van de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' 

of 'Agrarisch - Paardenhouderij', met dien verstande dat: 

a. de gronden grenzen aan de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' of 'Agrarisch - Paardenhouderij'; 

b. gelijktijdig een deel van de bestemming ' Agrarisch - Agrarisch bedrijf ' of ' Agrarisch 

- Paardenhouderij ' wordt gewijzigd in een aansluitende agrarische gebiedsbestemming; 

c. de oppervlakte van het bestemmingsvlak van de agrarische bedrijfsbestemming na wijziging niet is 

vergroot; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

3.6.2 Wijziging vergroten bestemmingsvlakken agrarisch bedrijf, kwekerijbedrijf of paardenhouderij 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het wijzigen van de 

bestemming 'Agrarisch' in de bestemming ' Agrarisch - Agrarisch bedrijf ', 'Agrarisch - Kwekerij' of 

' Agrarisch - Paardenhouderij ' ten behoeve van vergroting van het bestemmingsvlak van de bestemming 

' Agrarisch - Agrarisch bedrijf ', 'Agrarisch - Kwekerij' of ' Agrarisch - Paardenhouderij ', met dien verstande 

dat: 

a. de noodzaak voor vergroting is aangetoond; 

b. de landschappelijke inpassing is aangetoond; 

c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden niet onevenredig worden 

geschaad; 

d. de uitvoerbaarheid is aangetoond, waaronder begrepen de toelaatbaarheid op het gebied van milieu, 

externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie; 

e. het bestemmingsvlak ' Agrarisch - Agrarisch bedrijf ' of ' Agrarisch - Paardenhouderij ' na wijziging 

niet meer bedraagt dan 110% van de oppervlakte van het oorspronkelijke bestemmingsvlak van de 

bestemming ' Agrarisch - Agrarisch bedrijf ' of ' Agrarisch - Paardenhouderij '; 

f. indien de vergroting plaatsvindt ten behoeve van een intensieve veehouderij en dan uitsluitend: 

0. ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' tot 1 ha en in het 

kader van dierenwelzijn tot 1,5 ha, waarbij wordt voldaan aan de natuureisen; 

1. ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' ten behoeve 

van dierenwelzijn, waarbij wordt voldaan aan de natuureisen en waarbij in afwijking van het 

bepaalde onder 5 geldt dat de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 1 ha; 

g. van deze bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt indien het bestemmingsvlak is gelegen in of grenst 

aan gronden met de aanduiding 'overige zone - GNN'; 

h. bij toepassing naar ' Agrarisch - Kwekerij' de grond de dubbelbestemming 'Waarde - 

Jonge heideontginning' of 'Waarde - Overgangszone' heeft; 



 
 

i. de oppervlakte van het bouwvlak binnen het bestemmingsvlak ' Agrarisch - Kwekerij ' na de vergroting 

niet meer bedraagt dan 1 ha; 

j. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden. 

  

3.6.3 Wijziging nieuw kwekerijbedrijf 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het wijzigen van de 

bestemming Agrarisch in de bestemming 'Agrarisch - Kwekerij', mits aannemelijk is gemaakt dat de wijziging 

plaatsvindt ten behoeve van een reëel of volwaardig bedrijf en met dien verstande dat: 

a. de grond de dubbelbestemming 'Waarde - Overgangszone' of 'Waarde - Jonge heideontginning' heeft; 

b. het terrein landschappelijk wordt ingepast; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

verkeersveiligheid, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

3.6.4 Wijziging aanduiding kampeerterrein 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het aanbrengen van de aanduiding 

'kampeerterrein' toevoegen, met dien verstande dat: 

a. de maximale afstand tot de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' waar het kleinschalig 

kampeerterrein is gevestigd niet meer bedraagt dan 75 m; 

b. het kleinschalig kampeerterrein is gelegen op een afstand van niet minder dan: 

0. 50 m van een woning van derden; 

1. 75 m van de bestemming ' Agrarisch - Agrarisch bedrijf ' van een ander agrarisch bedrijf; 

2. 500 m van een ander kleinschalig kampeerterrein; 

c. de oppervlakte van de aanduiding 'kampeerterrein' niet meer bedraagt dan 1 ha; 

d. sprake is van een reële of volwaardige agrarische bedrijfsvoering op de bestemming ' Agrarisch - 

Agrarisch bedrijf ' waar het kleinschalig kampeerterrein is gevestigd; 

e. het terrein landschappelijk wordt ingepast; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

  

3.6.5 Wijziging naar natuur 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het wijzigen van de 

bestemming Agrarisch in de bestemming ' Natuur - Landschap ' ten behoeve van natuurontwikkeling in het kader 

van de ecologische hoofdstructuur, met dien verstande dat: 

a. het een aaneengesloten gebied van niet minder dan 2 ha betreft; 

b. de natuurbestemming niet mag leiden tot beperkingen voor agrarische bedrijven en op aangrenzende 

landbouwgronden; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 



 
 

 



 
 

  



 
 

Bijkomende voorwaarden: 
 
 

Lijst van zaken: 
 
Wat hoort nu wel en wat niet bij de woning? De lijst van zaken is opgemaakt om duidelijkheid te scheppen. 
Deze lijst wordt bij de oplevering nagelopen om te controleren of alles in orde is. 

 
 

Informatielijst: 
 
De verkoper heeft een informatielijst ingevuld. Verkoper is wettelijk verplicht bijzonderheden en/of gebreken 
aan koper mee te delen. Deze lijst wordt altijd nauwkeurig ingevuld. Het geeft u echter geen garantie dat 
alles volledig in orde is. Naast deze mededelingsplicht van verkoper heeft koper ook een onderzoeksplicht. 
Dat houdt simpelweg in dat u goed moet letten op gebreken bij de bezichtiging. 
 
Bij de gegeven informatie is ervan uitgegaan, dat de onroerende zaak voor hetzelfde doel gebruikt wordt als 
verkoper doet. Mocht koper een afwijkend gebruik voor ogen hebben, dan dient hij zelf na te gaan of dit 
gebruik praktisch mogelijk is en niet op bezwaren van overheden en/of derden zal stuiten. 
 
De informatie is afkomstig van verkoper. De makelaar en/of diens medewerkers hebben de gegeven 
informatie geverifieerd, voor zover dit mogelijk is. Zij zijn niet aansprakelijk voor de onjuistheid hiervan. 

 
 

Tekeningen/afmetingen: 
 
De in de verkoopdocumentatie gemelde afmetingen en inhoud zijn indicatief. De sfeerplattegronden zijn 
opgenomen teneinde een gegadigde ideeën aan te reiken hoe de woning ingericht kan worden. Koper heeft 
verklaard bij het ondertekenen van de koopovereenkomst voldoende in de gelegenheid te zijn gesteld de 
afmetingen van het gekochte op te nemen en te controleren. Eventuele afwijkingen zijn mogelijk en deze zijn 
voor risico van koper.  

 
 

Koopovereenkomst: 
 
De NVM-koopovereenkomst wordt opgemaakt nadat partijen overeenstemming over de prijs en overige 
voorwaarden hebben bereikt.  
 
In deze koopovereenkomst wordt onder andere vastgelegd dat de koper een waarborgsom dient te storten of 
een bankgarantie dient te stellen bij de notaris ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom.  
 
Een ontbindende voorwaarde van financiering voor een termijn van circa 6 weken kan in de 
koopovereenkomst worden opgenomen. Dit houdt in dat de koopovereenkomst wordt getekend, maar dat 
de koop ontbonden kan worden indien koper zijn financiering binnen deze termijn niet rond krijgt.  

 
 

Notariskeuze 
 
De keuze van de notaris is voorbehouden aan de koper. Indien de gekozen notaris ongebruikelijke kosten 
aan de verkoper doorberekent (administratiekosten, dossierkosten enz.) of meer dan € 170,-- (inclusief 
B.T.W. en kadasterkosten) berekent per door te halen hypotheek van de verkoper (royementsakte), dan zijn 
deze meerkosten voor rekening van de koper. 
 
Het is mogelijk dat de notaris kosten in rekening brengt voor het wijzigen van de transportdatum. In dat 
geval zullen de kosten evenredig aan verkoper en koper door de notaris in rekening worden gebracht. 
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