Ruimtelijke randvoorwaarden
Uitgangspunt volgens het vigerende bestemmingsplan Nieuwe Wetering Noord is dat op de locatie
Regenboogweg (in het bestemmingsplan aangeduid als kavel 2) zes grondgebonden rijwoningen en
maximaal 10 appartementen kunnen worden gerealiseerd.
Stedenbouwkundige invulling (gebaseerd op het bestemmingsplan)

Verbeelding (bestemmingsplan)

De kenmerken van de locatie en de uitgangspunten die de gemeente ten aanzien van de
ontwikkeling en bebouwing van de kavel hanteert, zijn hieronder samengevat. Voor meer informatie
wordt verwezen naar het bestemmingsplan Nieuwe Wetering Noord.
Typologie

Op locatie A (zie afbeeldingen hierboven) is ruimte voor een
aaneengesloten rij van zes geschakelde starterswoningen
met een maximale goothoogte van 6 meter en een
maximale bouwhoogte van 9 meter.
Op locatie B is ruimte voor een appartementengebouw met
maximaal tien appartementen. De maximale bouwhoogte
bedraagt 10 meter.

Oriëntatie

De voorgevels op beide locaties zijn naar het oosten

bebouwing

gekeerd.

Bouwregels

De op de verbeelding voor ‘Wonen’ aangewezen gronden
zijn bestemd voor wonen en de uitoefening van een aan huis
verbonden beroep met de daarbij behorende water, tuinen,
erven en paden en parkeervoorzieningen. Hoofdgebouwen
mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken geldt dat
ze uitsluitend gebouwd worden binnen het bouwvlak of op
het achtererfgebied (op een afstand van tenminste 3 meter
achter de voorgevel van het hoofdgebouw, met een
bouwhoogte die ten hoogste de bouwhoogte van het
hoofdgebouw minus 3 meter bedraagt en met een
goothoogte die ten hoogste de hoogte van de eerste
bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25
meter bedraagt). De maximale gezamenlijke oppervlakte aan
bijbehorende bouwwerken (uitgezonderd overkappingen) is
in het bestemmingsplan aangegeven (zie p18).

Overkappingen

Overkappingen mogen, achter de voorgevelrooilijn, alleen
binnen het bouwvlak worden gebouwd. De maximale
bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 meter, de
maximale oppervlakte van overkappingen per bouwperceel
bedraagt 30 m2.

Dakkapellen

Dakkapellen aan de voorzijde van een woning zijn
toegestaan als ze voldoen aan de volgende eisen: (1) ze zijn
voorzien van een plat dak; (2) ze zijn gemeten vanaf de voet
van de dakkapel niet hoger dan 1,75 meter; (3) de
onderzijde staat meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter
boven de dakvoet; (4) de bovenzijde bevindt zich meer dan
0,5 meter onder de daknok en (5) de zijkanten staan meer
dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak.

Erf- en

De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag

Terreinafschei-

maximaal 2 meter bedragen, met dien verstande dat de

dingen

hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zoveel
gelegen voor de voorgevel maximaal 1 meter mag
bedragen.

Parkeren

Voor de appartementen zijn volgens de geldende
parkeernormen maximaal 14 parkeerplaatsen nodig (10
appartementen x 1,4 parkeerplaats per appartement). Voor
de geschakelde woningen zijn 9 parkeerplaatsen nodig (6 x
1,5 parkeerplaats per woning). De gemeente realiseert
maximaal 25 parkeerplaatsen in het openbaar gebied aan de
westzijde van de locaties A en B (zie aanduiding op
bovenstaande afbeeldingen). Daarmee wordt aan de
parkeernormen voldaan.

Waterafvoer

Het hemelwater zal zoveel als mogelijk afgekoppeld worden.
Het vuilwater zal aangesloten worden op de bestaande
riolering. Uitlogende materialen zullen zo min mogelijk
toegepast worden.

Waterstaat-

De op de verbeelding aangewezen gronden voor de

Waterkering

dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’, zijn naast de
andere daar van toepassing zijnde bestemmingen bedoeld
om de belangen van een veilige waterhuishouding te
garanderen. In de regels zijn bepalingen opgenomen om het
functioneren van de aanwezige waterkering te garanderen
(zie p20 bestemmingsplan).

Aan huis

Ten hoogste 40% van het vloeroppervlak van de woning tot

verbonden

ten hoogste 30 m2 wordt gebruikt voor het aan-huis-

beroep

verbonden-beroep. Degene die het aan-huis-verbonden
beroep uitoefent dient tevens de bewoner van de woning te
zijn en dient aan te tonen dat de uitoefening van het beroep
geen extra parkeerruimte vereist binnen het openbaar
gebied. Op eigen terrein is voorzien in voldoende
parkeergelegenheid. Detailhandel, groothandel, horeca en
seks-inrichtingen zijn niet toegestaan. Onder voorwaarden
kan van enkele van deze voorwaarden worden afgeweken
(zie pagina 19, artikel 6.4 bestemmingsplan).

Grond-

De gemeente Kaag en Braassem hanteert de volgende

prijzen

(vaste) grondprijzen bij uitgifte van de locatie:
Locatie A: per tussenwoning € 50.000 exclusief BTW
Locatie A: per hoekwoning € 62.500 exclusief BTW
Locatie B: per appartement gemiddeld € 30.000 exclusief
BTW.

Duurzaamheid

De woningen worden gasloos gebouwd, er wordt geen
gasaansluiting aangebracht. De landelijke eisen die aan de
bouw van nieuwbouwwoningen worden gesteld, worden
naar verwachting per 1 januari 2021 aangescherpt.

Optie-

De gemeente sluit een optieovereenkomst met de

overeenkomst

vereniging nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
(1) de gemeente heeft op basis van de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek besloten het project voort te
zetten; (2) Dit globale projectplan is verder uitgewerkt en de
uitgewerkte versie is door het college B&W vastgesteld; (3)
De vereniging is opgericht heeft voor minimaal 60% van het
aantal te realiseren woningen met leden/ deelnemers een
deelnameovereenkomst gesloten. (4) De vereniging heeft
een professionele CPO-procesbegeleider aangesteld die de
vereniging tijdens de totstandkoming van het project zal
begeleiden.
De optie geldt voor een termijn van elf maanden. Binnen
deze termijn moet de vereniging met de gemeente de
koopovereenkomst gesloten hebben. De model-

koopovereenkomst wordt als bijlage bij de
optieovereenkomst gevoegd. Bij het sluiten van de
optieovereenkomst is de vereniging een optievergoeding
van € 2.500 aan de gemeente verschuldigd.
Koopovereen-

De gemeente sluit een koopovereenkomst met de

komst

vereniging nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
(1) de gemeente heeft het definitief ontwerp van de
vereniging uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de
optietermijn ter beoordeling ontvangen, (2) de gemeente
heeft het definitief ontwerp (binnen vier weken na ontvangst)
getoetst aan het bestemmingsplan en de privaatrechtelijke
kaders en (3) de gemeente heeft het definitief ontwerp
goedgekeurd.
Bij het sluiten van de koopovereenkomst is de vereniging
een waarborgsom van 5% van de koopsom aan de
gemeente verschuldigd (eventueel in de vorm van het
stellen van een bankgarantie). De eerder betaalde
optievergoeding van € 2.500 wordt bij de totstandkoming
van de koopovereenkomst in mindering gebracht op de te
betalen waarborgsom (of te stellen bankgarantie).

Levering

De gemeente levert de grond aan de vereniging. De
gemeente werkt mee aan de levering (eigendomsoverdracht)
van de grond nadat (1) de omgevingsvergunning
onherroepelijk is geworden; (2) de aannemingsovereenkomst
tot stand is gekomen; (3) de woningfinanciering is geregeld
en (4) de vereniging de concept-splitsingsdocumenten voor
locatie B (minimaal vier weken voor de datum van levering)
aan de gemeente heeft overlegd en de gemeente deze
(binnen twee weken na ontvangst daarvan) heeft
goedgekeurd.
Bij de levering is de vereniging de volledige koopsom van
de grond aan de gemeente verschuldigd. De reeds bij het
sluiten van de koopovereenkomst betaalde waarborgsom
van 5% van de koopsom wordt bij de levering op deze
volledige koopsom in mindering gebracht.
De levering dient uiterlijk te hebben plaatsgevonden op 31
maart 2022. Wanneer de levering met instemming van de

gemeente ná deze datum plaatsvindt, zal de gemeente met
ingang van 1 april 2022 tot de datum waarop de grond
daadwerkelijk wordt geleverd een rente van 3% op jaarbasis
over de koopsom van de grond in rekening brengen.
De gemeente laat het perceel tijdig inmeten en verzorgt
voor locatie A zelf de kadastrale splitsing. De afzonderlijke
kavels worden door de gemeente aan de vereniging
geleverd, waarna de vereniging deze op dezelfde dag
doorlevert aan de eindgebruikers.
De gemeente levert locatie B aan de vereniging. De
vereniging splitst het gebouw en de bijbehorende grond op
dezelfde dag in appartementsrechten (overeenkomstig de
door de gemeente goedgekeurde splitsingsdocumenten) en
levert de gesplitste appartementsrechten op dezelfde dag
door naar de eindgebruikers. Levering via de vereniging
(ABC-levering) stelt de vereniging in staat individuele
koopovereenkomsten te sluiten met de leden waardoor de
woningfinanciering en de verrekening van door de leden
voorgefinancierde plankosten eenvoudiger kunnen worden
geregeld.
Vereniging

De gegadigden voor de grondgebonden woningen en de
appartementen zijn verplicht om zich vóór het sluiten van de
optieovereenkomst met de gemeente te organiseren in één
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (de vereniging
wordt bij de notaris opgericht en dient ingeschreven te staan
bij de Kamer van Koophandel). De ontwikkeling van de
woningen en de appartementen geschiedt in opdracht van
de vereniging ten behoeve van de leden (zonder
winstoogmerk). De vereniging kent uitsluitend natuurlijke
personen die voor een koopwoning in het project in
aanmerking willen komen als lid.

Zelfbewonings-

De gemeente hanteert een zelfbewoningsplicht van vijf jaar

plicht

(met hardheidsclausule). De leden van de vereniging dienen
hun woning dus tenminste vijf jaar zelf te bewonen. Onder
een hardheidsclausule wordt verstaan, dat in bijzondere
gevallen, zoals verandering van werk, scheiding of overlijden
van een eigenaar van een woning, een uitzondering op de

zelfbewoningsplicht van vijf jaar kan worden gemaakt.
Goedkeuring om af te wijken van de zelfbewoningsplicht kan
alleen door het college van B&W van de gemeente worden
gegeven. Deze afspraken zullen door de gemeente worden
opgenomen in de koopovereenkomst met de vereniging.
Procesbegeleider

De vereniging verplicht zich voorafgaande aan het sluiten
van de optieovereenkomst met de gemeente een in CPO
gespecialiseerde procesbegeleider in te schakelen die haar
gedurende het ontwikkeltraject begeleidt, zodat de
professionele vervulling van de opdrachtgeversrol
voldoende is gegarandeerd (deze eis wordt in CPOprojecten overigens ook gehanteerd door
hypotheekverstrekkers als voorwaarde voor het verstrekken
van individuele woningfinanciering.

Achtervang-

De vereniging verplicht zich een achtervangconstructie uit te

constructie

werken. Een dergelijke constructie (die ook door de meeste
hypotheekverstrekkers wordt geëist), voorziet erin dat
woningen waarvoor bij de levering van de grond onverhoopt
geen kandidaten te vinden zijn door de vereniging, tijdelijk
door een achtervangpartij worden voorgefinancierd, totdat
door de vereniging een eindgebruiker is gevonden.

Planning

Ten aanzien van de planning wordt (vooralsnog) uitgegaan
van de volgende uiterste data:
01-04-2021 sluiting inschrijvingstermijn, loting
01-05-2021 sluiten reserveringsovereenkomst
01-02-2022 ter goedkeuring indienen Definitief Ontwerp
01-04-2022 sluiten koopovereenkomst
01-07-2022 indienen omgevingsvergunningaanvraag
01-10-2022 levering grond (bij geen bezwaar of beroep)
01-01-2024 oplevering project (bij geen bezwaar of beroep)

