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Beste belangstellenden en kopers van een prachtige kavel aan 
de rand van het Spaarbankbos. 

Fraai wonen in een bosrijke omgeving, op 5 minuten fietsen van het  
levendige centrum van Hoogeveen en direct gelegen aan de afritten van 
de A28 en A37. Een unieke plek waar 6 prachtige ruime kavels in de  
verkoop gaan. Met de mogelijkheid een woning te realiseren die voldoet  
aan uw wensen ten aanzien van  comfort, duurzaamheid en bijzondere 
architectuur.  
 
Het Spaarbankbos ligt aan de noordzijde van Hoogeveen aan de ontsluitingsweg richting Pesse. 
Een bosgebied met een historie. Het fungeert nu als stedelijk uitloopgebied voor Hoogeveen. 
Behalve een uitgebreid voetpadennetwerk zijn verschillende recreatieve voorzieningen, zoals 
tennisbanen en een trimbaan, in het bos opgenomen.
De kavels liggen op maar 200 meter afstand van de komgrens van Hoogeveen. Het  
centrum is met maar een kilometer afstand eenvoudig met de fiets bereikbaar. En door de snelle  
ontsluiting op de A28 en A37 is de locatie een ideale uitvalsbasis voor degenen die niet in Hoogeveen  
werken maar wel willen wonen. 
De ontsluiting vindt plaats via de karakteristieke Beukenlaan aan de zuidzijde. Een smalle laan 
met oude beuken, dat als oprijlaan richting de woningen leidt. De kavels worden omzoomd en 
ingepast door het bos aan de noord- en westzijde en door de houtwallen aan de zuid- en oost-
zijde, waardoor ze opgaan in het bosrijke landschap. 
In dit plan wordt meerwaarde gecreëerd door villa’s te bouwen met bijzondere architectuur. 
Hierbij kan gedacht worden aan ontwerpen in de jaren ‘30 stijl met kap, maar juist ook aan  
moderne ontwerpen. 
Wij beseffen dat u aan de vooravond staat van een belangrijke verandering in uw leven: ver-
huizen naar een nieuwe woning. Voor dit zover is, moeten veel beslissingen worden genomen. 
Deze brochure biedt u een overzicht van de mogelijkheden en keuzes omtrent de bouw.  En 
voor nog  meer informatie over deze toplocatie kijk op www.kavelsinhetspaarbankbosch.nl

foto: vvHoogeveen



‘Het bestuur van De Spaarbank heeft door de aankoop van 
het Spaarbankbosch  de bevolking van Hoogeveen 

onvergankelijk aan zich verplicht. 
Het schoone Spaarbankbosch is  de geliefkoosde 

ontspanningsplaats voor alle Hoogeveners.’

uit het wandelboekje van de VVV Hoogeveen(1923)
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Geschiedenis van deze unieke plek

Pesserveld
Eeuwenlang was het Pesserveld tussen Pesse en het Oude Diep het domein van de Pes-
serschaapskudde. Tegen het eind van de 19e eeuw verloor het veld deze functie. Net zoals over-
al elders kwam ook het Pesserveld dat tot dan toe gemeenschappelijk bezit van de boermarke 
was geweest, in particuliere handen. Een groot deel van deze voormalige markegronden kwam 
in bezit van de familie Van Holthe tot Echten. Regelmatig verkocht de familie percelen grond, 
met name als die te slecht was om als landbouwgrond te kunnen worden ontgonnen.
De grootste verkoop was op 10 maart 1902 toen de Spaarbank Hoogeveen in één koop maar 
liefst 26 percelen kocht voor een bedrag van 7890 gulden. Een paar jaar later kreeg de bank ook 
een aangrenzend stuk grond in handen waarna men de beschikking had over in totaal zo’n 80 
hectare op het Pesserveld.Deels ging het om percelen vrij natte stukken heidegrond, maar er 
waren ook stukken zandverstuiving bij.
De Spaarbank begon er onmiddellijk op grote schaal bos aan te planten. In het begin heette het 
Pesserbosch, maar al snel kwam de huidige naam Spaarbankbos in zwang. Weliswaar was het 
op de eerste plaats de bedoeling van de Spaarbank om er enigszins profijtelijk in de houtteelt 
te beleggen, maar van begin af heeft de recreatieve functie van zijn investering voor de bank 
duidelijk meegeteld. Lees bijvoorbeeld het Wandelboekje van de VVV Hoogeveen uit 1923: ‘Het 
bestuur van De Spaarbank heeft door de aankoop van het Spaarbankbosch de bevolking van 
Hoogeveen onvergankelijk aan zich verplicht. Het schoone Spaarbankbosch is de geliefkoosde 
ontspanningsplaats voor alle Hoogeveners.’ 

Spaarbank Hoogeveen
De Spaarbank Hoogeveen werd in 1865 opgericht door een aantal Hoogeveense notabelen die 
zich verenigd hadden in de ‘Vereeniging Hoogeveen tot Plaatselijke Bloei en Welvaart’. In de 
Hoofdstraat 58 (tegenover De Tamboer) vindt u het voormalige kantoorgebouw van de Spaar-
bank, zoals nog steeds op de gevel te zien is. In 1973 ging de bank op in de Bondsspaarbank 
Noord-Nederland (tegenwoordig onderdeel van SNS-Reaal).

Nieuwe eigenaar
Toen de Spaarbank Hoogeveen opging in een regionale Bondsspaarbank, verkocht men het 
Spaarbankbos in 1974 aan de Gemeente Hoogeveen. Opmerkelijk feit bij deze transactie was 
dat het bos tot de gemeentelijke herindeling van 1998 op het grondgebied van de toenmalige 
Gemeente Ruinen lag. 
Veertig jaar lang nam Hoogeveen de zorg voor het bos op zich. De gemeente besloot het bos 
te verkopen, omdat ze in tijden van bezuiniging haar rol als boseigenaar niet tot haar kerntaken 
rekende. De natuurliefhebbers sloeg de schrik om het hart en er doemden angstvisioenen op 
van projectontwikkelaars en met riet gedekte bosvilla’s. Gelukkig diende Stichting Het Drentse 
Landschap zich als koper aan en werden beide partijen het eens. Dankzij een aanzienlijke gift 
van verzekeraar TVM en met een flink bedrag uit haar eigen middelen kon eind januari 2014 
bekendgemaakt worden dat Het Drentse Landschap de nieuwe eigenaar van het Spaarbankbos 
was geworden.

ui; ëen eindje om met het Drents Landschap”, Stichting Het Drentse Landschap





Verkaveling en verkoopprijzen 2

Prijzen kavels  Spaarbankbosch
(prijspeil 1 januari 2020)

kavel m2                                                        

(kavelgrootte)
kavelprijs              

(excl. BTW)
kavelprijs                

(incl. BTW)
1  2.255  € 245.570,-  € 297.139,70
2  2.055  € 240.320,-  € 290.787,20 
3  2.035  € 239.800,-  € 290.158,00
4  3.245  € 271.560,-  € 328.587,60 
5  2.850  € 261.190,-  € 316.039,90
6  2.970  € 264.340,-  € 319.851,40





VOORWAARDEN TOEWIJZING KAVELS KAVELUITGIFTE SPAARBANKBOSCH 
HOOGEVEEN
 

WIJZE VAN INSCHRIJVEN VOOR DE KAVELS

1. Met het doen van een inschrijving geeft u te kennen deel te willen nemen  
aan de loting voor kavels in het plan Spaarbankbosch. De inschrijving is            
vrijblijvend en verplicht niet tot het kopen van een kavel. De inschrijving verplicht 
de gemeente niet tot verkoop.

2. Inschrijving staat alleen open voor natuurlijke personen.
3. De inschrijving kan uitsluitend geschieden door gebruikmaking van  het   

inschrijfformulier Spaarbankbosch en is enkel via het mailadres  
j.slomp@dewoldenhoogeveen.nl  in te dienen.

4. Het volledig ingevulde inschrijfformulier dient uiterlijk op 1 juni 2020 om 12.00 
uur in het bezit te zijn van de gemeente. Inschrijfformulieren die na deze datum 
worden ontvangen, worden uitgesloten van deelname. Na ontvangst van het 
inschrijfformulier binnen de daartoe gestelde termijn, krijgt u van de gemeente 
een bevestiging van uw inschrijving. 

INSCHRIJFLIJST

5. Inschrijvers krijgen een rangnummer die door loting zal worden bepaald. Hier 
geldt dus NIET “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. De loting vindt plaats in 
uw bijzijn, op woensdag 3 juni om 19.30 uur op de uit te geven locatie  
Spaarbankbosch. 

6. Inschrijvers die ná 1 juni 2020, 12.00 uur inschrijven, worden vervolgens op 
volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier behandeld. De rangnummers 
die hierbij worden toegekend, worden doorgenummerd.

TOEWIJZING VAN KAVELS 

7. Op woensdag 3 juni 2020 om 19.30 uur vindt de toewijzing van kavels plaats.
8. Inschrijvers zijn verplicht aanwezig te zijn. U mag iemand machtigen om in 

plaats van uzelf aanwezig te zijn als u verhinderd bent. Dit dient u 24 uur van te 
voren aan te geven. U dient hierbij de naam, telefoonnummer en emailadres van 
de gemachtigde door te geven.

9. Tijdens de toewijzing mogen inschrijvers of hun gemachtigden op volgorde van 
rangnummer, oplopend vanaf 1,  de voorkeur van hun kavel bepalen en daarmee 
voorlopig vastleggen.

10. Inschrijver tekent tijdens deze avond voor akkoord met de toewijzing door  
middel van het tekenen van een optieovereenkomst.

Procedure toewijzing kavels 3



11. Inschrijvers die niet in aanmerking zijn gekomen voor een kavel blijven op de  
inschrijflijst staan. Als eerder toegewezen kavels toch weer beschikbaar komen 
, dan worden deze niet opnieuw aangeboden aan inschrijvers aan wie al een kavel 
is toegewezen. De beschikbaar gekomen kavel wordt aangeboden aan één van de 
kandidaten op de inschrijflijst en wel aan de inschrijver die daar gezien zijn  
rangnummer als eerste voor in aanmerking komt.

DE OPTIEOVEREENKOMST

12. De optieovereenkomst wordt op de avond van de toewijzing ter ondertekening 
aangeboden aan inschrijver. Een exemplaar van de optieovereenkomst is op de 
website opgenomen.

13. Door ondertekening is de optienemer verplicht € 907,50 (€ 750,- + 21% BTW) 
optievergoeding te storten op rekeningnummer NL05BNGH0285079190 binnen 
14 dagen na ondertekening van de optieovereenkomst.

14. Als de optievergoeding niet of niet tijdig conform de hierboven genoemde termijn 
in het bezit van de gemeente Hoogeveen is, vervalt de optieovereenkomst van 
rechtswege.

15. De betaalde optievergoeding wordt niet terug betaald en niet verrekend met de 
koop van een bouwkavel.



Koop van de bouwkavel 

De juridische en feitelijke levering  van de kavel vindt pas plaats nadat het  
bestemmingsplan onherroepelijk is en de bouwkavels bouwrijp zijn gemaakt.  De 
planning is er op gericht dat de kavels 1 oktober 2020 bouwrijp zijn. De koper krijgt 
bericht over het moment dat de bouwkavel bouwrijp is. Vanaf dat moment kan de 
leveringsakte worden gepasseerd en kan met de bouw worden begonnen.   
De kosten en belastingen voor eigendomsoverdracht komen voor rekening van de 
koper.

Notaris

Kies zelf de notaris bij wie u de notariële akte laat passeren.  Wij raden u wel aan om 
bij diverse notarissen een offerte aan te vragen, omdat er verschil kan zitten in de 
tarieven van notarissen. 

De notaris berekent een tarief voor zijn eigen werkzaamheden, maar brengt ook de 
kosten voor het opvragen van kadastrale gegevens bij het Kadaster in rekening bij de 
koper. Tevens moeten de kosten voor het uitzetten van de definitieve kavelgrenzen 
door het Kadaster door de koper bij de aktepassering worden betaald. 
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Algemene 
gronduitgiftevoorwaarden 

Op de koopovereenkomst die u ontvangt voor een kavel die de gemeente uitgeeft 
zijn de algemene gronduitgiftevoorwaarden van de gemeente Hoogeveen van  
toepassing.  In deze algemene gronduitgiftevoorwaarden staan uw rechten en 
plichten die betrekking hebben op de kavel en de daarop te bouwen woning.  
Deze bepalingen zijn voor iedereen gelijk.

Deze uitgiftevoorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de overeenkomst. 
U ontvangt een exemplaar van deze gronduitgiftevoorwaarden bij de    
koopovereenkomst. 

Wat staat er in de gronduitgiftevoorwaarden?

In de hoofdstukken 1, 2 en 3 staan algemene bepalingen welke komen kijken bij 
het kopen van een kavel. In hoofdstuk 5 staan de bijzondere bepalingen welke niet 
altijd van toepassing zijn, mits ze uitdrukkelijk van toepassing worden verklaard in  
de overeenkomst.

Het inschrijfformulier, de optieovereenkomst, de koopovereenkomst en algemene 
verkoopvoorwaarden zijn te downloaden op de website  
https://www.kavelsinhetspaarbankbosch.nl/
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Hoe dien ik een bouwplan in?

Aanvraag omgevingsvergunning

Als u wilt gaan bouwen dan heeft u een omgevingsvergunning bouwen nodig.  De 
omgevingsvergunning kan digitaal worden aangevraagd via het omgevingsloket 
online.nl. U heeft daarvoor een DigiD nodig. Indien u niet over een DigiD inlogcode 
beschikt kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Door middel van het elektronisch 
formulier en het gebruik van DigiD doet u een rechtmatige aanvraag, die   
onmiddellijk in behandeling wordt genomen. Als u via het Omgevingsloket   
digitaal een aanvraag indient ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Vul 
het aanvraagformulier volledig in. Bij de aanvraag moet u naast de    
aanvraagformulieren ook de tekeningen, gegevens en overige stukken bijvoegen. 
Een case manager van de gemeente is uw centraal aanspreekpunt tijdens het  
proces van vergunningaanvraag en –verlening.

Bestemmingsplan

Een bouwplan moet voldoen aan het bestemmingsplan. De relevante delen van 
dit bestemmingsplan staan in hoofdstuk 11 van deze brochure. Hierin kunt u onder 
andere lezen welke voorschriften van kracht zijn. Ook online kunt u de informatie 
vinden  op ruimtelijke plannen.nl.
.
Welstand

Voor dit plan worden beeldkwaliteitseisen gesteld. Deze vindt u in deze brochure en 
ook op de website https://www.kavelsinhetspaarbankbosch.nl.

Bouwleges

De legesverordening, bepaalt dat u leges betaalt als u een aanvraag om een  
omgevingsvergunning indient. De berekening van dit bedrag wordt gebaseerd op 
de door u opgegeven aannemingssom of raming van de bouwkosten. Tot dit bedrag 
behoren de uitgaven aan bouwmaterialen, arbeidsloon e.d. Eventueel maakt de 
gemeente (cluster Vergunningverlening) een controleberekening. Als daar een ander 
bedrag uitkomt dan wordt hierover contact met u opgenomen.  
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Duurzaam bouwen

Hebt u interesse in het bouwen van een nieuwe woning? We willen graag uw  
aandacht vestigen op het energiezuinig bouwen. U bouwt een woning voor vele 
jaren woonplezier. Het is daarom goed om al bij de ontwerpfase stil te staanbij de 
mogelijkheden om uw woning energiezuiniger of zelfs energieneutraal te maken.

Hierdoor verlaagt u niet alleen uw energiekosten of heeft u - in het geval van een 
energieneutrale woning- zelfs geen energiekosten, uw woning is ook klaar voor de 
toekomst. Dit is uiteraard ook goed voor het milieu. 

Hoe zit de regelgeving in elkaar

Op basis van het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland de ambitie om in 2050 
alle woningen en gebouwen (nieuw en bestaand) energieneutraal te hebben. In de 
provincie Drenthe gaan we nog iets verder, daar is de ambitie om dit te versnellen 
en in 2040 energie neutraal te zijn. Dit betekent dus dat u nieuw te bouwen woning 
in 2040 energie neutraal moet zijn. Dat lijkt nu nog ver weg maar op de levensduur 
van een woning is dit niet zo lang.

Op basis van het bouwbesluit moet elke nieuw te bouwen woning op dit moment 
voldoen aan de energie prestatie coëfficiënt (EPC) van 0,4. Dat is behoorlijk   
energiezuinig! Binnen een paar jaar (in 2020) zal deze eis richting 0 gaan, het  
zogenaamde Bijna Energie Neutrale Gebouw (BENG).

Waarom is dit nu interessant 

U gaat bouwen en u weet dat de eisen op het gebied van energieverbruik in de 
nabije toekomst nog strenger worden. Bestaande woningen moeten in 2040  
energieneutraal zijn. 
Door uw woning energiezuinig of zelfs energieneutraal te bouwen zult u de   
energiekosten tot nul of bijna nul kunnen reduceren. Door deze aanpassingen door 
te voeren in het ontwerp, en uitvoering, zult u zeker voordeliger uit zijn dan dat dit 
later in een bestaande woning moet worden uitgevoerd. De bespaarde   
energiekosten kunt u gebruiken om de meerkosten voor het energie zuinige/ 
neutrale ontwerp te financieren zodat het u uiteindelijk flink bespaard of zelfs wat 
over houdt. 

Wat kunt u dan nu zelf doen

U kunt het beste in het begin (de programmafase) de eis mee geven aan de  
architect en aannemer(s). U kunt dan aangeven dat u, naast de andere eisen die u 
stelt, ook de woning (bijna) energieneutraal wilt laten bouwen  (EPC nul of bijna nul). 
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Maar u kunt ook specifieker zijn in uw eisen, bijvoorbeeld: 
•	 de woning maximaal 25 kWh per m² mag verbruiken aan gebouw gebonden 

energie; 
•	 de woning moet zodanig gepositioneerd worden, dat maximaal geprofiteerd kan 

worden van de zon (bouwen volgens Passief Bouwen principes). 

Bij het stellen van bovenstaande eisen aan het ontwerp wordt van het begin  
rekening gehouden met de uitgangspunten. 
 
U kunt inspiratie en informatie vinden op internet;

http://www.rvo.nl/sites/default/files/InfobladE nergieneutraal bouwen efinitie en ambitie april 
2013.pdf

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieneutraal-bou-
wen/initiatievendatabase

http://www.sbrcurnet.nl/projecten/kennispartnerproject-active-house-erasmushove

Naast een ontwerp voor het bouwen van een energiezuinig huis is het financieren 
van de extra kosten ook van belang. Hiervoor zijn in beperkte mate subsidies of 
voordelige leningen mogelijk. U vindt een actueel overzicht ;   
www.energiesubsidiewijzer.n

Het is ook mogelijk om uw hypotheek te verhogen om een Nul-op-de-Meter  
woning te laten bouwen. Informeer hiervoor bij uw hypotheekverstrekker. Het is  
namelijk bij meerdere geldverstrekkers mogelijk om energiebesparende   
voorzieningen onder bepaalde voorwaarden via de hypotheek te financieren. 

De volgende energiebesparende maatregelen kunnen vaak worden meegefinan-
cierd: 
•	 HR-ketel
•	 Warmtepomp
•	 Zonneboiler
•	 Zonnecellen
•	 Spouwmuurisolatie
•	 Dakisolatie
•	 Vloerisolatie
•	 HR++ beglazing

Ook zijn er hypotheekverstrekkers die een rentekorting geven als de woning   
energiezuiniger wordt gebouwd. Kortom er is veel mogelijk en wellicht meer dan  
u denkt. Een zorgvuldige afweging is zeker de moeite waard!



Wij wensen u veel succes met het maken van de plannen, het bouwen en uiteraard 
vele jaren woonplezier.

Gemeente Hoogeveen is aangesloten  bij het Drents Energieloket.      

Hebt u vragen over energiezuinig bouwen en wonen dan kunt u contact opnemen 
met het Drents energieloket. Dat kan via de mail info@drentsenergieloket.nl  of 
telefonisch (op dinsdag en vrijdag van 09.00 – 13.00) via 085 – 792 01 58. Of kijk 
op www.drentsenergieloket.nl





Wat moet ik verder weten? 

Erfscheidingen

Op de buitenste erfgrens van de bouwkavel wordt door de gemeente een hekwerk 
geplaatst met buiten het hekwerk een haag, zoals is aangegeven op het bij deze 
kavel behorende kavelpaspoort. De koper verplicht zich het hekwerk en de haag te 
onderhouden en in stand te houden. In de leveringsakte wordt  hiervoor een  
kwalitatieve verplichting opgenomen.
Voor de andere erfscheidingen gaat de voorkeur uit naar het gebruik van beplanting 
als erfscheiding. Voor advies over onder andere toegestane hoogtes van  
erfafscheidingen kunt u altijd contact opnemen met de gemeente.

Bouwstraat

Het plangebied is moeilijk bereikbaar voor zwaar bouwverkeer. Wij zijn voornemens 
een tijdelijke bouwstraat aan te leggen over de kavels 4 en/of 6. In de  
koopovereenkomst wordt hiervoor een bepaling opgenomen dat de koper dit tijdens 
de bouw toestaat tot maximaal een jaar na gereedkomen van de woning op die 
kavel. 

Bijgebouwen

Er zijn regels opgenomen over de mogelijkheden voor bijgebouwen. Deze zijn  
anders als gebruikelijk. Raadpleeg hiervoor de bestemmingsplanregels.

Situatietekening

Voor de aanvraag om een omgevingsvergunning kan de door u gekozen   
bouwkundig ontwerper bij de gemeentewinkel een digitaal bestand of een print  
op schaal (A4-formaat) van uw kavel aanvragen. Hiermee verkrijgt uw bouwkundig 
ontwerper een nauwkeurige ondergrond (een gedeelte van het zogenaamde  
matenplan) die als basis kan dienen voor de situering van de woning.

8



Huisnummering

Om uw nieuwe woning vindbaar te maken zal de gemeente er een huisnummer aan 
toekennen. Samen met de straat- en woonplaatsnaam wordt een adres gevormd 
die u als eigenaar of gebruiker voor de woning mag voeren. Het nieuwe adres wordt 
voorgelegd aan TNT-Post, die zorgt voor de toekenning van een postcode. Het 
nieuwe adres inclusief postcode wordt aan u bekend gemaakt in de vorm van een 
huisnummerbeschikking. U kunt deze verwachten in de periode waarin uw reguliere 
of tweede fase omgevingsvergunning verleend wordt. De gemeente zorgt er  
daarnaast voor dat bijvoorbeeld nutsbedrijven en hulpverleningsdiensten worden 
ingelicht over nieuw gevormde adressen. Bij de ontvangstbevestiging van uw  
aanvraag om een omgevingsvergunning treft u meer informatie over de   
huisnummertoekenning aan.

 Bodemonderzoek

De gemeente heeft een verkennend  
bodemonderzoek naar verontreinigende stoffen laten 
uitvoeren ter plaatse van de uit te geven kavels. Uit dit 
bodemonderzoek is in relatie tot de  
woonbestemming gebleken, dat er geen risico’s  
bestaan voor de volksgezondheid of het milieu. U kunt 
dit rapport desgewenst inzien op het gemeentehuis. 

 
Fundering

Op basis van het besluit indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning is het 
uitvoeren van een sondering verplicht, de kosten hiervan zijn voor rekening van de 
koper. Uw constructeur berekent aan de hand van het sonderingsonderzoek welke 
funderingsvorm het meest geschikt is voor de kavel.
   
Aanleg inrit

Ten behoeve van een perceel mag één inrit worden aangelegd. De uitrit op   
gemeentegrond wordt door de gemeente aangelegd met een breedte van drie  
meter. Hiervoor dient te zijner tijd contact op te nemen met de gemeente.

Zwarte grond

Wanneer na gereedkoming van de woning en verwerking van de uit de bouwput 
vrijgekomen zwarte grond blijkt dat er zwarte grond te weinig is wordt deze niet 



 

door de gemeente beschikbaar gesteld. Overtollige grond dient door de eigenaar te 
worden afgevoerd, deze grond mag niet naar een gemeentelijk gronddepot worden 
afgevoerd, dan wel op gemeentegrond worden opgeslagen. Kosten die verbonden 
zijn met het afvoeren of het aanvullen van zwarte grond komen voor rekening van 
de koper.

Riolering perceel aansluitingen

De woningen dienen te worden aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel op de 
door de gemeente aangelegde aansluitpunten. De gegevens over het aansluitpunt 
wordt na het bouwrijp maken door de gemeente verstrekt. Na aanleg van de   
terreinriolering moet deze, voordat de sleuven worden dichtgemaakt, door de  
gemeente worden goedgekeurd.

Het hemelwater  moet op eigen erf worden opgeslagen. 





WAC Hoogeveen 

Wat is WAC Hoogeveen?   

WAC staat voor WoonAdviesCommissie. Het is een woonconsumentenorganisatie 
die binnen de gemeente Hoogeveen actief is en opkomt voor de belangen van de 
woonconsument. Ze bestaat uit enthousiaste vrijwilligers met verschillende  
achtergronden, die belangeloos adviseert over (ver)nieuwbouwplannen om de 
gebruikskwaliteit te beoordelen.

WAC Hoogeveen is een zelfstandige stichting, die subsidie ontvangt van de  
gemeente en de wooncorporaties, maar die zelf haar werkwijze en prioriteiten 
vaststelt. Ze is aangesloten bij de landelijke stichting VACpunt Wonen die  
ondersteuning en scholing geeft.

Waarom een WAC?  

Het doel is het behartigen van de belangen van toekomstige bewoners/gebruikers 
van een te bouwen object en van de directe omgeving.

In dit geval richt de WAC zich met name op het gebied van het praktisch woongenot 
zoals bruikbaarheid, doelmatigheid, gezondheid, en duurzaamheid.

Van projectontwikkelaars, planners, ontwerpers en bouwers wordt verwacht dat zij 
de gebruikskwaliteit garanderen. In de praktijk blijkt dat niet altijd te lukken. De 
gevolgen daarvan merkt de bewoner/gebruiker pas na het betrekken van het 
gebouwde pand. Dan komen allerlei tekortkomingen en ongemakken naar voren die 
veelal tegen hoge kosten zijn te veranderen c.q. aan te passen.

Wanneer een WAC-advies?

Het streven is, om in een zo vroeg mogelijk stadium, aan de hand van voorlopige 
tekeningen in overleg te treden met opdrachtgever en/of ontwerper. 
Juist in de fase voordat het definitieve bouwplan wordt vastgesteld, is het veelal nog 
mogelijk aanpassingen door te voeren, die de gebruikskwaliteit verhogen zonder dat 
er meerkosten ontstaan.

Wat kost een WAC-advies?
WAC Hoogeveen vraagt voor de gemaakte kosten een geringe vergoeding op basis 
van vrijwilligheid. 
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Wie kan een WAC-advies aanvragen?

Iedereen kan een WAC-advies aanvragen: particulieren en projectontwikkelaars  
of andere bij nieuwbouw-/renovatiewoningen betrokken partijen. U dus ook!

Een WAC-advies is vrijblijvend, onafhankelijk en niet bindend. 
Informatie:

telefoon: 0528 221313
secretariaat@wac-hoogeveen
www.wac-hoogeveen.nl



Nadere informatie 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben over het bouwen van 
een woning, dan kunt u via telefoonnummer 14 0528 contact opnemen met team 
Vergunningen. Voor vragen over het kopen van een bouwkavel, kunt u via   
telefoonnummer 14 0528 contact opnemen met de afdeling Grondzaken.
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Regels uit het 
bestemmingsplan11

Artikel 4  Tuin

4.1  Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.  tuinen;
b.  toegangspad, balkons en erkers ten behoeve van de aangrenzende woonbestemming;
c. hekwerk, ter plaatse van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van tuin - hekwerk’;
d. uitrit, ter plaatse van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - uitrit toegestaan’;
e.  parkeren; 

met de daarbij ten dienste van de bestemming behorende:
f. bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals pergola’s en erf- of perceelsafscheidingen;
 met inachtneming:
g. voor zover sprake is van de gebiedsaanduiding ‘geluidzone - weg’ zijn op grond van het bepaalde in   
 artikel 7.1 geen nieuwe geluidgevoelige objecten toegestaan;
h. dat de gronden niet worden beschouwd als achtererfgebied in de zin van artikel 1 van bijlage II behorende  
 bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de datum van inwerkingtreding  
 van dit plan.

4.2  Bouwregels
4.2.1  Gebouwen
a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van erkers. 
4.2.2  Erkers bij woningen
a. binnen deze bestemming zijn erkers bij woningen met een maximale diepte van 1 meter  en een maxi  
 male breedte van 2/3 van de breedte van de voor- en/of zijgevel van het bijbehorende hoofdgebouw   
 toegestaan, mits de hoogte van de erker ten hoogste gelijk zal zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag  
 van het bijbehorende hoofdgebouw; 
4.2.3  bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 meter bedragen, met   
 dien verstande dat voor erf- of perceelsafscheidingen geldt dat:
 1. ter plaatse van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van tuin - hekwerk’ is een hekwerk tot een hoogte  
 van 2 meter toegestaan;
 2. deze alleen zijn toegestaan op de perceelgrens gelegen tussen 2 hoofdgebouwen;
 3. de hoogte maximaal 1 meter mag bedragen; of
 4. maximaal 2 meter mag bedragen, mits meer dan 1 meter achter het verlengde van de voorgevel van  
 het hoofdgebouw;

4.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten 
behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. een goede woonsituatie;



c. de verkeersveiligheid; en
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4  Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 4.1 sub 1 jo artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke orde-
ning, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

Artikel 6  Wonen

6.1  Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maximaal 6  woningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;
b. bij de woningen dient, overeenkomstig de bouwregels zoals genoemd in lid 6.2.1 sub h, ruimte te zijn voor 
 parkeerplaatsen op eigen terrein.
met de daarbijbehorende:
c. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. andere werken;
e. tuinen en erven;
f. zwembaden.
met inachtneming van het volgende:
g. voor zover sprake is van de gebiedsaanduiding ‘geluidzone - weg’ zijn op grond van het bepaalde in artikel 7  
 geen  nieuwe geluidgevoelige objecten toegestaan;

6.2  Bouwregels
6.2.1  Hoofd- en bijgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de hoofdgebouwen dienen qua bouwaanduiding zoals weergegeven op de verbeelding en welke overeen 
 komt met de bouwaanduiding zoals genoemd in onderstaande matrix, en de daarbij behorende woning 
 type, aantal bouwlagen, kapvorm en maatvoering te voldoen aan de eisen die in de volgende matrix zijn  
 gesteld;

bouw- aanduiding woningtype* Goothoogte (m) Bouwhoogte (m) Dakhelling (O) Kapvorm **
     max  max  min max 
sba-1   vrij  3  10  45 60 S
sba-2   vrij  3  10  45 60 D

 Woningtype*   Kapvorm ** 
 vrij vrijstaand  D dwarskap
     S samengestelde kap
    

c. voor de bouwaanduiding sba-1 geldt dat de gezamenlijke oppervlakte van het hoofdgebouw en de aange 
 bouwde aan- en bijgebouwen maximaal 300 m2 bedraagt; 
d. voor de bouwaanduiding sba-2 geldt dat de oppervlakte van het hoofdgebouw maximaal 300 m2 bedraagt;
e. de afstand van het hoofdgebouw tot een perceelgrens dient minimaal 10 meter te bedragen;
f. voor hoofdgebouwen die behoren tot de bouwaanduiding sba-1 geldt (in aanvulling op het bepaalde in  
 bovenstaande matrix) dat de goothoogte voor de gevels, die zijn gelegen aan de bestemming ‘Verkeer’  
 en ‘Groen’ binnen het plangebied, over een lengte van maximaal 30 % maximaal 4,5 meter mag bedragen;
g. de bovenste laag van het hoofdgebouw dient in de vorm van een kap te worden gerealiseerd;



h. per bouwperceel dient er op eigen terrein ruimte te zijn voor minimaal 2 parkeerplaatsen.

Voor het bouwen van bijgebouwen, waaronder begrepen aan- en uitbouwen, gelden de volgende bepalingen:
a. voor de bouwaanduiding sba-1 geldt dat binnen het bouwvlak alleen aangebouwde aan- en bijgebou  
 wen zijn toegestaan;
b. voor de bouwaanduiding sba-2 geldt dat binnen het bouwvlak geen bijgebouwen zijn toegestaan;
c. voor de bouwaanduiding sba-1 geldt dat de bijgebouwen binnen het bouwvlak minimaal 3 meter achter  
 het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw dienen te worden gebouwd, hiervoor gelden de  
 volgende bouwregels:
 1. de goothoogte mag niet meer 3 meter bedragen;
 2. de bouwhoogte niet meer dan 80% van de bouwhoogte van het hoofdgebouw mag bedra  
  gen;
 3. de dakheling bedraagt minimaal 45o en maximaal 60o;
d. per hoofdgebouw (bij zowel bouwaanduiding sba-1 als sba-2) mag buiten het bouwvlak één vrijstaand  
 bijgebouw worden opgericht, hiervoor gelden de volgende bouwregels:
 1. de maximale oppervlakte van het bijgebouw bedraagt 50 m2;
 2. de bouwhoogte bedraagt maximaal 5 m;
 3. de dakhelling bedraagt minimaal 45 o  en maximaal 60°;
 4. de afstand tot een perceelsgrens dient minimaal 10 meter te bedragen.
6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 meter mag bedragen, met dien ver-
stande dat voor erf- of perceelsafscheidingen geldt dat:
a. deze alleen zijn toegestaan op de perceelgrens gelegen tussen 2 hoofdgebouwen;
b. de hoogte maximaal 1 meter mag bedragen; of
c. maximaal 2 meter mag bedragen, mits meer dan 1 meter achter het verlengde van de voorgevel van het  
 hoofdgebouw wordt gebouwd;
6.2.3  Ondergronds bouwen
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, de volgende bepalingen:
a. de oppervlakte aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane opper  
 vlakte aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m²;
b. in aanvulling op het bepaalde sub a is maximaal 1 niet overdekt zwembad toegestaan onder de vol  
 gende voorwaarden:
 - het zwembad dient te worden gebouwd achter de achtergevel of het verlengde daarvan en op een   
 afstand van ten minste 3 meter van een perceelsgrens;
 - het zwembad mag niet overdekt zijn, tenzij de regeling voor bijgebouwen als bedoeld in 6.2.1 in acht  
 wordt genomen;
 het zwembad mag uitsluitend voor hobbymatig gebruik worden benut;
 - per perceel mag maximaal 1 zwembad worden gebouwd.
 de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 meter onder peil.
6.3  Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, 
ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid; en
e. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
6.4  Afwijken van de bouwregels
a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
 1. lid 6.2.1 gegeven maten ten aanzien van de hoofd- en bijgebouwen tot niet meer dan 10% van  
  die maten;



 2. lid 6.2.1 voor een afwijkende verschijningsvorm van het hoofdgbebouw, mits wordt voldaan aan  
  de uitgangspunten van het beeldkwalteitsplan, zoals opgenomen in Bijlage 4 Beeldkwaliteitsplan  
  Spaarbankbosch
 3.  lid 6.2 sub a, en toestaan dat een carport wordt opgericht, mits:
  - de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 meter;
  - niet meer dan 1 meter voor de voorgevel wordt geplaatst;
  - de oppervlakte niet meer dan 30m2  bedraagt.

b. De in lid 6.4 sub a genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, indien geen onevenredige  
 aantasting plaatsvindt van :
 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
 2. de woonsituatie;
 3. de verkeersveiligheid;
 4, de sociale veiligheid;
 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
6.5  Specifieke gebruiksregels
a. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 6.1 jo artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke  
 ordening, wordt in ieder geval gerekend:
 1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 2. het gebruik of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
b. Gebruik van ruimten binnen de woning of in de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefe 
 ning van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aan 
 gemerkt, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de vol 
 gende voorwaarden:
 1. maximaal 35% van het vloeroppervlak van de woning met bijbehorende bijgebouwen mag, indien  
  dat niet meer dan 75 m² betreft, worden gebruikt voor aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsacti 
  viteiten;
 2. de activiteit dient qua aard, omvang en uitstraling te passen in de woonomgeving;
 3. de activiteit mag niet vergunningplichtig danwel meldingsplichtig ingevolge de Wet milieubeheer  
  zijn;
 4. er mag geen detailhandel ter plaatse plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als onderge 
  schikte activiteit van de aan-huis-verbonden activiteit.  







Beeldkwaliteitsplan12

Wonen 1

Wonen 1

Wonen 2

Wonen (sba-1)

Wonen (sba-2)

Materiaalgebruik

het volledige beeldkwaliteitsplan is via de website www.kavelsinhetspaarbankbosch.nl                    
te bekijken.
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Kavel 1  oppervlakte ca. 2255 m2
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Kavel 2  oppervlakte ca.  2055 m2
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Kavel 3  oppervlakte ca. 2035 m2
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Kavel 4  oppervlakte ca. 3245 m2
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Kavel 5  oppervlakte ca.  2850 m2
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Kavel 6  oppervlakte ca. 2955 m2
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