Ik bouw zelf in
Nieuw Delft

03| 04 | 2015
Nieuw Delft 1.1

uNIek WoNeN
IN CeNtrum Delft
WoNeN zoals u het WIlt!
IN De CoeNDersbuurt

U koopt in Nieuw Delft een kavel met een grote
vrijheid bij het ontwerp en de uitvoering van de te
bouwen woning. U kunt zelf uw architect en aannemer
kiezen en er zijn slechts beperkt voorschriften voor
het uiterlijk van uw toekomstige woning. Aan u de
uitdaging om deze vrijheid te gebruiken en een
woning te realiseren die zo veel mogelijk aansluit bij
uw wensen en mogelijkheden, en tevens een aanwinst
is voor de stad. Ik wens u veel plezier en succes met
het realiseren van uw woning!
Gefeliciteerd met de aankoop van uw kavel!
Wethouder Raimond de Prez,
wethouder wonen, stedelijke vernieuwing en zorg
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1.

Welkom in
nieuw Delft
1.1 INleIDINg
Nieuw Delft is voor u een unieke kans. In hartje Delft kunt u een woning realiseren
zoals u die wenst. U bent hiervoor zelf aan zet. U kiest de plek en de wijze waarop
u uw woning wilt realiseren. U kunt binnen Nieuw Delft via een ontwikkelaar een
woning realiseren of u kunt het zelf doen. Deze handleiding gaat in op de tweede
mogelijkheid, de zelfbouw. Uiteraard bouwt u niet zelf uw woning, maar bent u zelf
opdrachtgever van uw eigen woning.

ZELF BOUWEN HEEFT ALS GROOT VOORDEEL DAT U ALS
OPDRACHTGEVER UW EIGEN WOONWENSEN KUNT (LATEN)
VORMGEVEN. DIT HANDBOEK HEEFT TOT DOEL OM U ALS KOPER
VAN EEN KAVEL DE WEG TE WIJZEN VAN KAVEL NAAR ONTWERP
T/M DE BOUW VAN UW TOEKOMSTIGE WONING.

Your
new
home?
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Naast dit handboek zeldbouw si voor u het kavelpaspoort van belang. hierin vindt u
gebiedsspecifieke informatie en de (bouw)regels die
gelden voor het bouwen op de individuele kavels.
Beide documenten vormen samen het naslagwerk
over het zelfbouwproces. het kavelpaspoort bevat
daarnaast technische informatie die mogelijk
interessant is voor uw architect, adviseur,
bouwbedrijf of aannemer. Wijst u hen vooral op het
bestaan van dit handboek en het kavelpaspoort.
Wij raden u aan om de informatie na verloop van
tijd nog eens opnieuw door te lezen. Een deel van
de informatie is mogelijk pas op een later tijdstip
actueel.

Woonwinkel en website
met vragen kunt u terecht in de Woonwinkel,
gevestigd in het informatiecentrum '' Delft Bouwt''
aan de Barbarasteeg 2 in Delft. De Woonwinkel
heeft op donderdagmiddag inloopspreekuur en is
verder telefonisch vijf dagen per week bereikbaar
voor informatie op maat. Er wordt zoveel mogelijk
informatie digitaal beschikbaar gemaakt. In het
handboek wordt daarom vaak verwezen naar
www.nieuwdelft.nl. op dedze site vindt u naast

de meest recente versie van dit handbeoek
bijvoorbeeld ook informatie over de verschillende
deelgebieden in het plan.

1.2 leesWIjzer
het handboek zelfbouw behandelt het
zelfbouwproces chronologisch.
via de website www.nieuwdelft.nl is veel
informatie beschikbaar voor de verschillende fasen
van het zelfbouwproces:
• Voorbeeld programma van eisen voor uw eigen
woning
• Overzicht Architecten
• Overzicht Bouwbegeleiders
• Boekje ‘Ik bouw duurzaam in Delft’
• Het actuele inrichtingsplan ligt ter inzage bij de
Woonwinkel.
• Verkoopbrochure Coendersbuurt - Your Coen
dersbuurt - informatie over Coendersbuurt
(en 'Stappenplan zelfbouw in Nieuw Delft')
• Kavelpaspoort Coendersbuurt (Blok A,B en C)
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1.3 het PlaN NIeuW Delft

1.4 ProCesoVerzICht

Lange lijnen, markante silhouetten en intieme interieurs zijn karakteristieke
eigenschappen van het Delftse stadsbeeld. Dat waren ze driehonderd jaar geleden
en dat zijn ze tot op heden. Het plan van Palmbout voor Nieuw Delft is geïnspireerd
op deze karakteristieken. Binnen een flexibele, eigentijdse invulling van de nieuwe
wijk blijft het stedelijk DNA van Delft behouden.

Het proces om uw droomhuis te realiseren bestaat uit 5 stappen:

5
Bovenstaande tekst komt uit het Integraal Ontwikkelingsplan (iop) Nieuw Delft. Daarin wordt de
gebiedsontwikkeling van de spoorzone Delft uiteengezet. Het IOP is in 2013 door de gemeenteraad
vastgesteld als kader voor de gebiedsontwikkeling
Nieuw Delft.
Het plan van Palmbout bouwt voort op het
fundament dat is gelegd door het plan Busquets. Op
basis van dat plan wordt de spoortunnel en nieuwe
hoofdstructuur aangelegd. het plan Nieuw Delft
van Palmhout is aan de ene kant de ruimtelijke
invulling binnen de hoofdstructuur. aan de andere
kant wordt de ruimtelijke structuur door de Nieuwe
gracht verbeterd. Daardoor ontstaan drie herkenbare buurten. Deze Nieuwe gracht ligt in het
verlengde van de (nieuwe) coenderstraat en loopt
door tot in het zuidelijk deel van het plangebied,
waar de trein vanuit tunnel naar boven rijdt richting
Rotterdam. De Nieuwe Gracht vormt ook de ruggengraat van de nieuwe waterstructuur. het water
is nodig voor voldoende berging en hangt samen
met de bestaande waterelementen in de Hoge
abtswoudsepolder, waarin het plangebied ligt.
rond het station en langs de historische binnenstad
verrijst het statige Van Leeuwenhoekkwartier
bovenop de tunnel. Op de ruimtelijk belangrijke
koppen van bouwblokken komen grotere gebouwen
(hoeksteengebouwen) voor een udidelijke
structuur. Op drie plaatsen in het plan komen
hoogte-accenten.
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Aan de westzijde van de Nieuwe Gracht komt de
eerste buurt tot ontwikkeling: de coendersbuurt.
Deze buurt sluit aan op het Westerkwartier. De
Coendersbuurt bestaat uit 4 compacte bouwblokken met vooral grondgebonden woningen en wordt
omringd door watergangen. Ten zuiden van de
Coendersbuurt komt - op de hoek van de Nieuwe
gracht en de Westlandseweg - de nieuwbouw van
de Scholen Combinatie Delfland.
aan de zuidkant van de ireneboulevard, in het
verlengde van de Westlandseweg, strekt rond het
centrale park het van leeuwenhoekkwartier zich
uit. het park wordt in het zuiden begrensd door een
gebouw oWp de tunnel.
De Nieuwe Gracht loopt door in het zuidelijke deel,
en heeft aan de zijde van de Abtswoudse hof een
meer groene oever. De Abtswoudse hof is de derde
woonbuurt. Naar verwachting wordt deze buurt
als laatste ontwikkeld met woningen gemengd met
werkfuncties.
In het uiterste zuiden komt aan de Röntgenweg
een studentencomplex. Het complex krijgt de vorm
vorm van een groot carré, met één open hoek en
door water omgeven.

e
Jouw ropulatn

stappen
urt
Coendersbu

uW DroomhuIs
IN oVerzIChtelIjke
staPPeN
1
Aanmelden als
geïnteresseerde

Uw nieuwe woning in de Coendersbuurt begint met uw
inschrijving als geïnteresseerde een woning in Nieuw
Delft op www.nieuwdelft.nl/aanmelden

Aangemeld? Dan ontvangt u automatisch
e-nieuwsbrieven, uitnodiging naar woonateliers over
bijzondere woonconcepten en tips & tricks. Ga vooral
ook in gesprek met architect, adviseur of ontwikkelaar!

Oriëntatie op kavel- en woonaanbod

7 vragen die u beantwoordt:
1. Waar wil ik wonen? Kies uw favoriete woonplek op de
kavelkaart en bedenk ook 2 alternatieve plekken.

Kiest u voor zelfbouw? Plan uitwerken tot definitief
ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning dat wordt
getoetst door de gemeente. Doorlooptijd vergunning 8-14
weken. Als de vergunningaanvraag loopt kunt u in deze tijd
op zoek naar een aannemer met de beste
prijs-kwaliteit-verhouding.
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Kiest u voor projectmatig bouwen met

Kiezen en kopen kavel

Heijmans-Era Contour Dan stelt u in deze fase met
hen uw woning samen. Na het voorlopig bouwplan tekent
u een koopovereenkomst.

Zaterdag 27 september 2014: kavelkiesdag.

op deze dag vindt de loting voor een kavel plaats op
basis van de inschrijvingen. U beslist deze dag over:
• De plek van de kavel.
• Breedte van de kavel
• Aantal parkeerplaatsen.

Zo bent u altijd op de hoogte!

u kunt zich tot meDio septemBer oriënteren op
het kavel- en woonaanbod in de coendersbuurt. Wat
is er mogelijk en wat wil ik? Dit kan aan hand van
deze brochure, kavelpaspoort en bouwenvelop van
de coendersbuurt.
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1e HELFT SEPTEMBER: definitieve kavelprijzen en
kavelpaspoorten bekend.
U kunt zich dan digitaal inschrijven als kavelkoper.
Inschrijfgeld bedraagt €500,- incl. btw in de vorm
van een verplichting.

Dit duurt ca. 6 minuten. Via uw woonprofiel geeft u uw
woonwensen aan. Zo helpt u ons woonideeën te ontwikkelen

Oriënteren

Planuitwerking: aan de slag met uw woning!

Inschrijven, loting en kavel-aankoop

die voor u aantrekkelijk zijn. En kunnen wij u informeren
over activiteiten en initiatieven die voor u mogelijk
interessant zijn.

2

Plan uitwerken

2. Wat voor soort woning? Eengezinswoning of
appartement?
3. Hoe wil ik wonen? Waar moet mijn woning aan
voldoen? Grootte kavel, aantal parkeerplaatsen
(0,1 of 2).
4. Hoe groot moet mijn woning worden? Inschatting
breedte, diepte, hoogte aan de hand van aantal
kamers en globale indeling.
5. Hoe wil ik bouwen? Zelf met eigen architect, met
bouwbegeleider en aannemer of projectmatig met
Heijmans - Era Contour.
6. Individueel of aansluiten bij groep/initiatief?
7. Kan ik het betalen? Weet ik zeker dat ik deze
middelen tot mijn beschikking kan krijgen? Is dit
toereikend voor de kavel en woning die ik wens?
Heb ik voldoende marge aangehouden?

• De manier van realiseren? Zelf bouwen met architect
of bouwbegeleider of met ontwikkelcombinatie
Heijmans-Era Contour.
• Individueel of in groep/initiatief( max.3).

Oktober 2014: Kaveltoedeling. U krijgt

van oBs een kavel aangeboden die zo goed
mogelijk aansluit bij uw wensen. U kunt
in deze periode uw financiering verder
uitwerken zodat u zeker weet dat u de
verplichting kunt aangaan. accepteert u
dit bod, dan tekent u een ‘voorlopig’
koopcontract met een bedenktijd van
6 weken.

Eind november 2014: definitief koopcontract.

Uw koopcontract is definitief en ondertekend en
u gaat een verplichting aan van 10% van de kavelprijs.
U hoeft niet direct te betalen, maar u kunt ook kiezen

5

Realiseren
Realisatie: start bouw!
Bouwt u zelf? afgifte vergunning. Na afgifte
vindt levering kavel plaats en kan de aannemer
aan de slag.

Bouwt u projectmatig met Heijmans-Era Contour?
Dan gaan zij aan de slag met de bouw van uw woning.

Bouwperiode duurt gemiddeld 12 mnd (max. 18 mnd).

Eindoplevering: Uw droomhuis
is klaar voor inrichting.
Gefeliciteerd!

voor een rentevergoeding over dit bedrag.

deel

Deel met familie,
vrienden en kennissen

Figuur 2: het stappenplan voor het
realiseren van uw woning in de
Coendersbuurt
1. Aanmelden als geïnteresseerde
2. Oriënteren; de ideeënvorming
3. kiezen en kopen kavel
4. planuitwerking
5. realisatiefase
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1.5 oVerzICht termIjNeN
Het proces om uw droomhuis te realiseren bestaat uit 5 stappen:

April 2015

Mei 2015

Juni 2015

Tweede
helft 2015

Eerste helft
2016

Tweede
helft 2016

Maximaal 16 maanden planvorming
tot ontvankelijke aanvraag
omgevingsvergunning
(Gemiddelde doorlooptijd =
12 maanden)

Eerste helft
2017

Tweede
helft 2017

Eerste helft
2018

Maximaal 18 maanden bouwtijd
na afgifte omgevingsvergunning
(Gemiddelde doorlooptijd =
12 maanden)

Figuur 3: overzicht van relevante termijnen in het planproces
In figuur 3 is het proces van kaveluitgifte tot en met realisatie in de tijd weergegeven. Hierin is een onderscheid te maken tussen maximale doorlooptijd (die contractueel zijn vastgelegd). En gemiddelde doorlooptijden. Als zelfbouwer heeft u veel grip op uw eigen planning. Als uw snel uw woning wilt betrekken kunt u
hierop sturen in de afspraken met uw architect, adviseurs en bouwer. De doorlooptijd van de vergunning is
wettelijk geregeld (de maximale termijn staat in het schema benoemd). De kavels in de Coendersbuurt zijn
volgens de huidige planning half 2015 bouwrijp. Dit is dan ook het vroegst mogelijk moment dat de kavel
aan u geleverd zou kunnen worden.

1.6 PartIjeN eN rolVerDelINg
In het zelfbouwproces komt u meerdere partijen tegen die elk hun
eigen rol hebben.
Het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (hierna OBS) realiseert als projectbureau voor de gemeente
Delft het project Spoorzone Delft. Onderdeel daarvan vormt de gehele gebiedsontwikkeling Nieuw Delft,
waaronder de Coendersbuurt. OBS heeft architecten en bouwbegeleiders uitgenodigd om met inspiratie
en voorstellen te komen. Deze partijen hebben met voorbeelden uit het verleden aangetoond capabel te
zijn en voldoende kennis en ervaring op hun vakgebied te hebben. Dit betekent niet dat OBS u de kwaliteit
en deskundigheid te allen tijde en in ieder individueel geval kan garanderen. Een architect of een bouwbegeleider is een onafhankelijke en zelfstandige partij en heeft geen specifieke binding met OBS. De kosten
voor hun dienstverlening hangen af van uw vraag en behoefte.

1.6.1 architecten
De primaire taak van de architect in het proces is
het maken van een ontwerp van uw woning. U bent
in dit zelfbouwproces verplicht te werken met een
architect. op de website www.nieuwdelft.nl kunt u
een overzicht vinden van architecten die
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zich bij OBS hebben gemeld met een woonconcept
voor Nieuw Delft. Het is niet verplicht om met een
van deze architecten te werken. u kiest zelf uw
architect.

1.6.2 bouwbegeleiders
een bouwbegeleider is een adviseur die u kan
bijstaan in het gehele zelfbouwproces. Een goede
bouwbegeleider is uw persoonlijk adviseur en
werkt onafhankelijk van de aannemer en de
architect. Zelfbouw vraagt, relatief gezien, meer
beslissingen en inspanningen van u dan bij een
traditioneel proces. een bouwbegeleider kan u
bijstaan in elke fase van het proces, van oriëntatie
tot en met realisatie. De expertise van de bouwbegeleider is gedeeltelijk overlappend met die van
een architect. anders is dat een bouwbegeleider
als primaire
focus heeft om u bij te staan in uw rol van opdrachtgever. Hij zal hierbij integraal adviseren,
terwijl de rol van architect primair ligt bij het
ontwerp van uw woning. een bouwbegeleider kan
u bijvoorbeeld dus ook helpen bij het
selecteren vaneen architect en het beoordelen
van het ontwerp van een architect. De bouwbegeleider kan ook de door een architect (of aannemer) geraamde bouwkosten voor een woning
toetsen.

bouwbegeleider vindt u onder 5.12. u kunt ook
werken met een andere bouwbegeleider. Het is
niet verplicht om in het zelfbouwproces te werken
met een bouwbegeleider.

1.6.3 Projectontwikkelaar
een deel van de woningen in Nieuw Delft wordt
gerealiseerd door projectontwikkelaars. Voor de
coendersbuurt, het eerste deel van Nieuw Delft,
gaat het daarbij om een ontwikkelcombinatie
tussen Era Contour en Heijmans Vastgoed. De
combinatie zal de woningen in Blok D van de
coendersbuurt realiseren (inclusief de centrale
parkeervoorziening voor Blok a,B en c). ook voor
Blok A, B en C heeft Era/Heijmans een woonconcept ontwikkeld. op de website www.nieuwdelft.nl
vindt u hier meer informatie over.

oBs heeft voor Nieuw Delft een aantal ervaren
bouwbegeleiders (veelal werkzaam geweest bij
zelfbouwprojecten in Almere, Enschede, Leiden)
gevraagd om kennis te nemen van het proces en
het plan. op de website www.nieuwdelft.nl vindt u
een overzicht van bouwbegeleiders. u kunt bouwbegeleiding inhuren voor het gehele bouwtraject,
maar het kan ook voor specifieke onderdelen
uit het traject.. Een toelichting op de rol van de
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1.6.4 betrokken gemeentelijke partijen
1.6.4.1 Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft
(OBS)
De gemeente Delft is eigenaar van de grond en
biedt de kavels te koop aan via ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft. Dit bedrijf is eigendom
van de Gemeente Delft. Voor alle vragen over de
verschillende procedures kunt u terecht bij de
Woonwinkel van oBs. De Woonwinkel geeft onder
meer informatie over de verwerving van een kavel,
de uitgifteprocedures, de planning van de wijk
en de realisatie van een woning op een kavel. De
Woonwinkel is het centrale loket voor uw vragen
over het zelfbouwproces. Op gezette tijden wordt
Loods015 (Nijverheidsstraat) ook ingezet als locatie voor bijeenkomsten en activiteiten. Kijk voor
een actueel overzicht van geplande activiteiten op
de website.
1.6.4.2 Afdeling Vergunningen (cluster veiligheid)
De afdeling vergunningen van het cluster veiligheid behandelt aan het eind van het ontwerpproces uw aanvraag voor een omgevingsvergunning
en houdt toezicht op de bouw. met vragen over
het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning
kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van
de gemeente. Het Klant Contact Centrum is van
maandag t/m donderdag tussen 8.30 – 17.00 uur
en op vrijdag tussen 8.30 – 20.00 uur telefonisch
bereikbaar op 14015. u kunt ook via www.delft.nl
een afspraak maken met het KCC. Het Klant Contact Centrum is gevestigd aan de Phoenixstraat 16.
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1.6.4.3 Welstandscommissie
De welstandscommissie bestaat uit een aantal
onafhankelijke leden. De commissie toetst het
ontwerp van uw woning aan de criteria uit de
Welstandsnota. Die nota is door de gemeenteraad
vastgesteld en stelt eisen aan de verschijningsvorm
van een gebouw. Op de website van de gemeente
Delft staat meer informatie over de welstandscommissie en de welstandsnota. Zie:
http://www.delft.nl/inwoners/Wonen_en_leven/
Bouwen/Kwaliteitskamer_en_welstand/Welstandscommissie.
De welstandscommissie heeft voor de woningen in
Nieuw Delft een werkdocument opgesteld met de
belangrijkste architectonische onderwerpen voor
deze locatie (bijlage II). De plannen worden begeleidt door de stedenbouwkundige supervisor jaap
van den Bout (van Bureau Palmbout) tezamen met
de gemeentelijke stadsbouwmeester Wytze Patijn
met inachtneming van dit werkdocument.
1.6.4.4 Ingenieursbureau
Bij de realisatie van uw woning krijgt u te maken
met het ingenieursbureau van de gemeente. Het
ingenieursbureau is binnen de gemeente verantwoordelijk voor de aanleg van de infrastructuur
(zowel bovengronds als ondergronds) in nieuwe
gebieden en de inrichting van de openbare ruimte.
De feitelijke uitvoering wordt verricht door een
nader te selecteren aannemer. Directievoering en
toezicht op de werken gebeurt door het ingenieursbureau. met vragen over de inrichting van de
openbare ruimte kunt u terecht bij de Woonwinkel.
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2. staP 1:

aanmelden als
geïnteresseerde
In Nieuw Delft staat u als klant centraal. Om u optimaal te bedienen, willen wij
graag weten wat u voor ideeën u hebt. Uw nieuwe woning in de Coendersbuurt
begint dan ook met uw inschrijving als geïnteresseerde voor een woning in Nieuw
Delft.
U kunt zich op www.nieuwdelft.nl aanmelden
en een woonprofiel aanmaken. Dit duurt circa 6
minuten. Via uw woonprofiel geeft u uw woonwensen aan. De website www.nieuwdelft.nl
gebruiken we om informatie te geven én om
informatie te krijgen. Wij informeren u over het
plan, de locaties, tijdspad en bijeenkomsten.
Maar wij vinden het ook belangrijk dat u ons
vertelt wat uw ideeën, wensen, planning en
ambities zijn. Wij gebruiken de informatie die u ons
verstrekt in de planvorming voor het gebied (denk
aan parkeren, woonvormen, andere functies dan
wonen e.d.).
Wij proberen zoveel mogelijk van uw ideeën
mogelijk te maken in de ruime plankaders.
Uiteraard moeten wij keuzes maken. Deze keuzes
baseren we dan ook op de informatie die wij van
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u hebben gekregen. Daarnaast gebruiken wij uw
profielinformatie in onze communicatie en
afstemming met marktpartijen die betrokken
zijn bij de ontwikkeling van woningen. Ze kunnen
op die manier woonconcepten ontwikkelen die
aansluiten bij uw behoeften. Uiteraard gaan wij
vertrouwelijk om met uw (persoons)gegevens.
zo helpt u ons woonideeën te ontwikkelen die voor
u aantrekkelijk zijn. En kunnen wij u informeren
over activiteiten en initiatieven die voor u mogelijk
interessant zijn.
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3. staP 2:

oriënteren
3.1 ProCes eN PlaNNINg
U kunt zich tot 25 april 2015 oriënteren op het kavel- en woonaanbod in de Coendersbuurt. Van 17 tot 24 april 2015 (12:00 uur) kunt u zich inschrijven voor een
kavel in de Coendersbuurt. Op 25 april zal de kaveltoewijzing na een loting door
een notaris onder de geïnteresseerden plaatvinden.
In de oriëntatiefase kunt u kennis nemen wat er mogelijk is in Nieuw Delft en wat u wilt.
Het centraal uitgangspunt hierbij wordt gevormd door een verkoopbrochure en het kavelpaspoort. Uit
deze documenten wordt duidelijk binnen welke spelregels u uw woning kunt realiseren.

3.2 rolVerDelINg
U bent aan zet! Wij zijn er om u te ondersteunen.
Zo organiseert het OBS onder meer bijeenkomsten. Die zijn o.a. bedoeld om gevoel te krijgen van de
woning die binnen de spelregels kan worden gerealiseerd. Ook kunnen wij u de weg wijzen naar zinvolle
gesprekspartners en al uw vragen beantwoorden die u heeft over het plan, de bouwregels, de kavelprijzen
en kavelverkoop.
Uiteraard onderneemt u zelf ook actie. Bijvoorbeeld door het bijwonen van de bijeenkomsten en, in gesprek te gaan met architecten, bouwbegeleiders en financieel adviseurs.
Praat met meerdere partijen zodat u kunt vergelijken. En maak alleen afspraken die passen bij het oriënterende karakter van deze stap.

3.3 globaal Programma VaN eIseN
Door het maken van een globaal programma van eisen kunt u eenvoudiger de afweging maken of u uw
droomwoning op de beschikbare kavels kunt realiseren. Het biedt ook een zeer goed startpunt voor een
eerste stap in het ontwerpproces met een architect. In eerste instantie richt u zich op een zogenoemd
functioneel programma van eisen. Dit betekent dat u een overzicht maakt van de ruimtes (en hun functies)
die in uw woning aanwezig moeten zijn. Prettig wonen ervaart u immers vooral ín de woning. Zie bijlage III
voor een toelichting en een voorbeeld van een programma van eisen.
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3.5 geWeNst resultaat
Na het doorlopen van deze stap dient u idealiter (voor uzelf) onderstaande
7 vragen te kunnen beantwoorden:

1.

Waar wil ik wonen? Kies uw favoriete woonplek op de kavelkaart.n En bedenk ook 2 of meer alternatieve
plekken. zo kunt u snel schakelen als uw eerste voorkeur al vergeven is.

2.

Wat voor soort woning? Eengezinswoning of een appartement? In Nieuw Delft verrijzen diverse woningtypen. Aan u de keus. Op totaal drie kavels (binnen Blok A, B en C) wordt ook de mogelijkheid geboden om
appartementen te realiseren. Deze gebouwen zullen niet hoger worden dan de rest van de bebouwing in
de Coendersbuurt. Per kavel gaat met om circa 4 tot 5 appartementen.

3.

Hoe wil ik wonen? Waar moet mijn woning aan voldoen? Hoe groot moet mijn kavel dan zijn? Hoe groot
moet mijn woning worden? Maak een inschatting van breedte, diepte, hoogte aan de hand van aantal
kamers en globale indeling. De diepte van de kavels in de Coendersbuurt staat vast. De breedte kunt u zelf
kiezen (tussen 4,20 en 8,1 m1). Het kan zijn dat de breedte die u samen met uw architect had bepaald niet
exact meer beschikbaar is als u uw keuze kenbaar kunt maken. Als u uw minimale en maximale kavelbreedte kent, kunt u snel en juist beslissen.

4.

Hoeveel parkeerplaatsen wil ik aanschaffen? Het is U krijgt als bewoner geen parkeervergunning voor
parkeren in het openbaar gebied.

5.

3.4 uW buDget
Naast de kosten voor uw kavel moet u voldoende geld reserveren voor het ontwerp en de bouw van uw
woning, de inrichting van uw woning (en tuin), uw eventuele parkeerplaats(en) in de parkeergarage en
bijkomende kosten zoals financiering en leges. Door (met uw functioneel programma van eisen) verkennende gesprekken met uw financieel adviseur, een of meerdere architecten of een bouwbegeleider krijgt
u inzicht in het totale budget dat u nodig heeft. En of u dit – voor zover nodig - gefinancierd krijgt. Zo weet
u waar u aan toe bent en kunt u dit relatief eenvoudig organiseren. Dat is belangrijk als u aan OBS moet
aantonen dat u in staat bent een kavel af te nemen en een woning te realiseren. Let op: u hoeft (en kunt) in
dit stadium nog geen hypotheekofferte op te vragen.
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6.

7.

Hoe wil ik bouwen? Schakelt u naast uw architect nog een bouwbegeleider in? Wanneer contracteert u
een aannemer? Hoeveel wilt u zelf doen? Belangrijk aandachtspunt bij deze afweging: uw adviseurs en
architect verdienen hun brood aan uw opdracht. Dit is logisch en gezond zolang u de meerwaarde ervaart.
Individueel of samen bouwen? Individueel een woning realiseren geeft u maximale keuzevrijheid en regie.
Het is financieel interessant om bij o.a. de fundering en draagmuren samen te werken. Daarnaast kan
samenwerken met andere zelfbouwers (uw toekomstige buren!) het proces leuker maken en is het een
goede basis voor een goede relatie met uw buren. Om dit op voorhand te faciliteren worden groepen bij
inschrijving voor een kavel (tot maximaal drie kavels) toegestaan. Samenwerking kan uiteraard ook nadat
u een kavel hebt toegewezen gekregen ontstaan.
Kan ik het betalen? Weet ik zeker dat ik deze middelen tot mijn beschikking kan krijgen? Is dit toereikend
voor de kavel en woning die ik wens? Heb ik voldoende marge aangehouden? Hypotheekverstrekkers
moeten zich aan steeds strengere gedragscodes houden bij de financiering van een eigen woning. Door
vroegtijdig in gesprek te gaan met een financieel adviseur voorkomt u verrassingen en weet u welk budget
u voor uw kavel en uw woning heeft. Houd hierbij altijd wat ruimte in uw budget voor onvoorziene zaken.
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4. staP 3:

kavelkeuze
en optie
4.1 ProCes eN PlaNNINg
In derde stap in het proces maakt u belangrijke keuzes. Het gaat daarbij om:
• 17 - 24 april
Inschrijven voor een kavel in Blok C of C
• 25 april
Loting & Kavelkiesdag (inclusief tekenen optie en betaling
inschrijfgeld)
• Begin mei
Definitief kaveltoewijzing en voorlopige
koopovereenkomsten
• Begin mei
Koopovereenkomsten definitief
in de periode (circa twee weken) die volgt op de
kavelkiesdag maakt OBS de definitieve verkaveling. Op basis hiervan wordt uw definitieve kavel
aangeboden en gaat u een voorlopig koopcontract
aan met OBS. Vervolgens kunt u , in een periode van
6 weken, uw overeenkomst definitief maken. Hiervoor is in ieder geval een financieringsverklaring nodig van uw bank. pas nadat blok a volledig in optie
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is genomen zal blok B in verkoop worden genomen.
heeft u interesse in een kavel voor een appartement? Neem dan contact op met de Woonwinkel
van oBs. hiervoor geldt een separaat proces.
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4.2 rolVerDelINg
In deze stap is OBS zeer zichtbaar. In een korte tijd is er veel contact via mail, internet, Woonwinkel en
bijeenkomsten. U moet in deze stap uiteindelijk uw keuze maken voor een kavel. Houdt dus contact met
uw architect, bouwbegeleider of adviseur.

4.3 De INsChrIjVINg
Inschrijven voor de loting kan vanaf 17 april 2015. U kunt u zich dan inschrijven voor een kavel in blok B en C.
In de definitieve kavelpaspoorten die vanaf 8 april op de website www.nieuwdelft.nl staan zijn ook de grondprijzen (exclusief BTW) opgenomen.
De inschrijving voor de loting gebeurt digitaal, via de website www.nieuwdelft.nl. Analoge inschrijving is
mogelijk in de kavelwinkel. Bij inschrijving stellen wij u de vragen die u onder 3.3. vindt. De antwoorden op
die vragen zijn niet bindend. Met inschrijving gaat u wel een verplichting aan tot betaling van inschrijfgeld
(Inschrijfgeld bedraagt €500,- incl. btw). In bijlage IV is het concept-inschrijfformulier opgenomen.

De volgende uitgangspunten gelden verder bij de inschrijving:
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•

De inschrijving voor het kavelaanbod staat open voor iedere particulier;

•

U gaat bij inschrijving een verplichting aan (inschrijfgeld) van € 500,- (om mee te kunnen loten):
o Indien een inschrijver is uitgeloot wordt het inschrijfgeld niet geïnd;
o Voordat u een kavel kunt kiezen wordt het inschrijfgeld geïncaseerd;
o Indien een inschrijver een keuze heeft kunnen maken, wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.
Als dit leidt tot afname van een kavel wordt het inschrijfgeld
in mindering gebracht op de kavelprijs;

•

De inschrijving is strikt persoonsgebonden en per gezin/huishouden is maximaal 1 inschrijving mogelijk;

•

Om speculatie te voorkomen wordt in de kavel koopovereenkomst gewezen op de zelfbewoningseis;

•

Uit de loting die volgt na de inschrijving komt een rangorde om te kunnen kiezen. De loting wordt
geleid door een notaris;

•

Als kandidaat-kavelkoper komt u op volgorde van lotnummer aan tafel. Daar tekent OBS uw wensen,
indien nog mogelijk, in op de kavelkaart. Als u aan tafel komt, moet u het inschrijfgeld voldoen.

•

De kandidaat kavelkopers komen op volgorde van lotnummer aan tafel waar door OBS hun wensen,
indien nog mogelijk, worden ingetekend op de kavelkaart; als u aan tafel komt, moet u het
inschrijfgeld voldoen.

•

OBS maakt in de daarop volgende periode van circa 2 weken een definitieve verkaveling in de vorm
van een uitgiftetekening.

•

De kavelbreedte is flexibel (tussen 4,2 m en 8,1 m); (in kleinste stroken van 0,3 meter).

•

Aanwezigheid in persoon of vertegenwoordiging door iemand met een volmacht is verplicht op de
kavelkiesdag.

4.4 lotINg eN De kaVelkIesDag
4.4.1 De loting
Er wordt altijd geloot. Ook als de vraag niet groter
is dan het aanbod wordt een loting georganiseerd
voor de geïnteresseerden. De loting bepaalt
namelijk primair de kiesvolgorde voor de geïnteresseerden. Om objectiviteit te garanderen leidt
een notaris de loting. Het laagste nummer (dat als
eerste wordt getrokken) kan als eerste een kavel
kiezen en andere voorkeuren kenbaar maken.
Iedere aanwezige krijgt een lotnummer. Er worden
dus meer lotnummers getrokken dan er kavels zijn
(aangezien de kavelmaat flexibel is en er mensen
ook kunnen afvallen als hun voorkeurslocatie
niet meer beschikbaar is. De keuzemogelijkheden
nemen dus af naarmate het nummer in de volgorde
hoger is (en er dus later gekozen kan worden). als
u zich heeft ingeschreven als geïnteresseerde op
de website of in de Woonwinkel ontvangt u een
uitnodiging voor de loting.

De inschrijving en de loting op 25 april 2015 betreft de loting voor de kavels van blok B en blok c.
voor delen van blok B en c is geen sprake van
zelfbouw en worden projectmatig te ontwikkelen
woningen via ontwikkelaarscombinatie Era Heijmans aangeboden.
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4.4.3 spelregels kavelkiesdag (voor blok a en D)
De spelregels voor de loting op de kavel-kiesdag luiden als volgt:
1 Lotnummers worden door loting bepaald en verstrekt aan kavelkopers.
2. Er is bij de loting geen onderscheid tussen inschrijvers, alle tijdige/complete inschrijvingen zijn gelijk
waardig.
3. Bij complete inschrijving krijgt u een digitale bevestiging van uw inschrijving.
4. Kavelkopers krijgen na de loting en op basis van hun lotnummer informatie over de kans dat zij met
hun lotnummer kunnen kiezen en op welk tijdstip ze hiervoor worden verwacht. Alleen de kansrijke
lotnummers worden opgeroepen voor de eerste keuzeronde. Dit om te voorkomen dat mensen met
hoge verwachtingen komen en uiteindelijk niet kunnen kiezen.
5. Kiezen gebeurt in alle gevallen op volgorde van lotnummer
6. De eerste kavelkopers (per rij) zijn vrij in hun kavelkeuze binnen het blok (en een rij).
7. De kavelbreedte is vrij (tussen de 4,20 en 8,10) per strook van 0,3 meter. Het aantal stroken is vrij.
Er wordt verondersteld dat u zelf de (financiële) gevolgen van een veranderende kavelbreedte voor uw
woning hebt onderzocht.
Noot: de gevolgen van meer dan 90 cm af te wijken in uw kavelmaat (t.o.v. uw voorkeur) zijn aanzien
lijk. Het gaat dan om circa € 14.000- 20.000 extra kavelkosten plus extra bouwkosten)
8. Als er één kavel over is gebleven tussen twee gekozen kavels of op een hoek en deze open breedte is
bijvoorbeeld 6.60 dan moet deze geheel worden afgenomen.
9. De kavelkoper moet zo kiezen dat de resterende kavelmaat tenminste 5.40 m of een veelvoud hiervan
is.
10. Als u niet kiest, is uw beurt definitief voorbij.
11. Als de kavelkoper niet kiest terwijl er wel een keuze mogelijk was conform de wensen van uw inschrij
ving, bent u uw inschrijfgeld kwijt.
12. Als u niet kunt kiezen conform opgave bij inschrijving en u daarom ook geen keuze maakt krijgt u uw
inschrijfgeld terug/wordt het inschrijfgeld niet geïnd.
13. Als er van de groep één kavelkoper afvalt, vervalt de hele groep.
14. De keuze voor de kavel is definitief. Het OBS vervaardigt binnen twee weken een definitieve uitgifte
tekening als bijlage bij de voorlopige koopovereenkomst. De kavelkoper kan afzien van de koop
op basis van de voorgelegde uitgiftetekening.
15. ruilen van een kavel is niet toegestaan.
16. U moet op de kavelkiesdag persoonlijk aanwezig zijn en een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
Als u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn, kunt u iemand machtigen.

4.4.2 De kavelkiesdag
Op 25 april vindt de kavelkiesdag plaats.
Deze dag bestaat uit de volgende stappen:
- Laatste mogelijkheid tot inschrijven tot een uur
voor de loting.
- Sluiting inschrijving en verwerking
- loting resulterend in een kiesvolgorde voor een
kavel in B en c
- kiezen kavel en ondertekenen optieovereen
komst
Na de loting bespreken we uw wensen en wordt ter
plekke een concept- verkaveling ingetekend. ook
tekent u met OBS een optieovereenkomst met een
doorlooptijd van zes weken. Binnen een periode
van twee weken zal OBS de verkaveling definitief
uitwerken en deze, tezamen met uw koopovereenkomst, toesturen. U dient de koopovereenkomst
binnen uw optietermijn ondertekend te retourneren aan oBs.
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U beslist op de kavelkiesdag over:
• De plek van uw kavel
• Breedte van de kavel
• Aantal parkeerplaatsen
Aan het eind van de kavelkiesdag is, bij voldoende
interesse, blok B en c in concept verkaveld en
in optie uitgegeven. Na toedeling van de kavels
worden individuele contracten getekend per kavel.
Ook met leden van een groep wordt een individuele
overeenkomsten gesloten.

4.5 De kaVelkooP
Na uitwerking van de definitieve verkaveling krijgt u binnen circa twee weken de koopovereenkomst voor
uw kavel toegestuurd door oBs. Door het ondertekenen van het koopcontract bekrachtigd u voorlopig de
aankoop van de kavel. het koopcontract heeft een periode van 6 weken waarin u als koper de aanschaf van
uw kavel definitief kunt maken. In deze periode kunt u op basis van de definitieve kavel zaken afstemmen
met ontwerper, adviseurs en bank. OBS wil binnen deze termijn een financieringsverklaring ontvangen van
uw bank voor kavel en (globale) woning. Na deze 6 weken en het indienen van de financieringsverklaring
wordt het koopcontract definitief. Dit onder voorbehoud van financiering (voor de koper) en verkrijgen
van een omgevingsvergunning (als voorwaarde voor de levering van de grond door OBS).

25

5. staP 4:

Planuitwerking
5.1 ProCes eN PlaNNINg
Gefeliciteerd met uw kavel. U kunt nu verder aan de slag met het ontwerp van uw
woning!
De planuitwerking kent de volgende mijlpalen:
- Een bijeenkomst ‘ ontmoet uw buren’ waar u, uw buren, uw architect, de stedenbouwkundig supervisor
en de stadsbouwmeester elkaar ontmoeten.
- U maakt een schetsontwerp met uw architect en adviseurs;
- Afstemming schetsontwerp met de supervisor
- U maakt een voorontwerp met uw architect en adviseurs
- Bijeenkomst ‘Huizen kijken’ om de ontwerpen van uw buren te zien
- U maakt een definitief ontwerp met uw architect en adviseurs
- Bespreken van uw definitief ontwerp met supervisor (en toets op het kavelpaspoort, via supervisor)
- Aanvraag omgevingsvergunning (inclusief welstandstoets)
- Plantoetsing voor omgevingsvergunning
- Verkrijgen vergunning
- levering kavel
Dit proces heeft een gemiddelde doorlooptijd van 10-12 maanden.
De doorlooptijd voor de omgevingsvergunning is 8 tot maximaal 12 weken (nadat u een volledige aanvraag
heeft ingediend). Als de vergunningaanvraag loopt, kunt u (samen met architect en of bouwbegeleider) in
deze tijd op zoek naar een aannemer met de beste prijs-kwaliteit-verhouding.
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5.1.1 termijnen
Vanaf het tekenen van de koopovereenkomst,
geldt een aantal termijnen voor de bouwvoorbereiding en de bouw. In de koopovereenkomst
staande exacte data waarop een termijn afloopt. U
heeft voor het maken van een definitief ontwerp
maximaal 16 maanden de tijd. Ook krijgt u meteen
al te maken met financiële lasten van de aanbetaling van de koopsom (namelijk 10%). U kunt er
ook voor kiezen om een rentevergoeding van 5%
over deze aanbetaling (10% van de kavelprijs) te
betalen.
U krijgt de grond geleverd wanneer u beschikt over
een omgevingsvergunning. Vervroegde overdracht
is onder voorwaarden mogelijk, maar niet eerder
dan het terrein bouwrijp is opgeleverd. Zie

hiervoor uw koopovereenkomst of neem contact
op met de Woonwinkel. De gemeente kan de
omgevingsvergunning intrekken als niet binnen 26
weken na verlening daarvan een start is gemaakt
met de bouw. U heeft een termijn van 18 maanden
om uw woning te bouwen vanaf het verkrijgen van
uw omgevingsvergunning. Het is aan te raden met
uw planning ruim binnen de gestelde termijnen
te blijven. Zie hoofdstuk 1 voor een overzicht van
relevante termijnen.
U heeft een termijn van 18 maanden, vanaf het
verkrijgen van uw omgevingsvergunning, om uw
woning te bouwen.

5.1.2 rolverdeling: adviseurs
in deze stap

5.1.2.2 Bouwbegeleider
De meeste mensen hebben geen ervaring met het
opdrachtgeverschap van een eigen woning en de
verschillende keuzes tijdens het ontwikkelings- en
bouwproces. een eigen huis bouwen is een ingewikkeld proces. Een bouwbegeleider kan u daarbij
helpen. Een bouwbegeleider kan u bij elke stap van
het zelfbouwproces begeleiden, maar dat hoeft
niet. aan welk advies u behoefte heeft en wanneer
u dat wenst, bepaalt u zelf. hieronder volgen alle
fases in de realisatie van uw eigen huis. aan de
hand van deze lijst kunt u zelf uw adviesbehoefte
bepalen.
u kunt een bouwbegeleider inschakelen voor hulp
bij:

in de planuitwerking is het inschakelen van
adviseurs noodzakelijk. U heeft immers een woningontwerp nodig dat getoetst kan worden aan
de randvoorwaarden uit het kavelpaspoort en de
wettelijke kaders bij de omgevingsvergunning. U
heeft hiervoor in ieder geval een architect nodig
die is ingeschreven in het architectenregister. Dat
is verplicht. het (aanvullend) inschakelen van een
bouwbegeleider is niet verplicht, maar wordt door
oBs geadviseerd.

5.1.2.1 Architect
Bij de keuze van een architect draait het om twee
vragen: spreekt zijn werk u aan en zit u met hem/
haar op het zakelijke en persoonlijke vlak op één
lijn? Op de website staat een overzicht van architecten die een vrijblijvend aanbod hebben gemaakt
voor Nieuw Delft. U bent niet verplicht om een
van deze architecten te selecteren. De kavelwinkel
heeft de diverse plannen van architecten ter inzage
liggen. Vraag bij de selectie van een architect
altijd naar zijn ervaring en zijn inschrijving in het
architectenregister. Dit is een wettelijke eis om
de titel architect te mogen voeren en stelt ook
eisen aan het opleidingsniveau. een architect die is
aangesloten bij de branchevereniging Nederlandse
architectenbureaus (BNa):
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• Heeft minimaal twee jaar praktijkervaring;
• is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
• besteedt verplicht jaarlijks ten minste zestien
uur aan bij- en nascholing;
• neemt opdrachten alleen aan als hij/zij beschikt
over voldoende deskundigheid, vakbekwaam
heid en bureaucapaciteit;
• garandeert absolute vertrouwelijkheid;
• aanvaardt alleen opdrachten op basis van een
overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en
plichten van opdrachtgever en architect
deugdelijk zijn vastgelegd;
• houdt zich aan de Gedragsregels van de BNA.
op de website van de BNa www.bna.nl vindt
u hierover meer informatie. Ook de brochure
‘bouwen met een architect’ geeft inzicht in de wijze
waarop de samenwerking eruit ziet in de praktijk.
Een bouwbegeleider kan u ook helpen om een
architect te vinden die bij u past.

• het kiezen en kopen van de kavel
• het opstellen van het programma van eisen
• het vaststellen van uw financiële mogelijkheden,
uw bouwbudget
• het kiezen van een architect en/of aannemer
• de onderhandelingen over de offerte van de
architect en/of de aannemer
• alle gesprekken met de architect en/of
aannemer
• het beoordelen van het schetsontwerp, vooront
werp en definitief ontwerp
• de inhoudelijke en juridische controle van over
eenkomsten
• het contact met de gemeente over uw plan en de
aanvraag voor de omgevingsvergunning
• het inspecteren van de bouw tot en met de
oplevering van de woning.

een bouwbegeleider inschakelen is niet verplicht,
maar wordt wél aanbevolen. U kunt zo problemen, en wellicht extra kosten, in het bouwproces
voorkomen. Zo bouwt u zekerheid in en kan een
bouwbegeleider zichzelf terugverdienen.

5.1.3 Constructeur en installateurs
Het is gebruikelijk deze adviseurs via uw architect
of aannemer in te schakelen.

5.1.4 kostendeskundige
U kunt in eerste instantie bij uw bouwbegeleider of
architect nagaan of hij een goede calculatie van de
bouwkosten voor u kan maken. Wanneer u hieraan
twijfelt of als de architect/bouwbegeleider deze
expertise niet in huis heeft, kunt u hiervoor een onafhankelijk bureau inschakelen. Stel uw architect
hiervan dan wel op de hoogte.
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5.2.2.2 Ontwerp op maat met een
bouwbegeleider
Samen met een bouwbegeleider bepaalt u uw
wensen en eisen en selecteert u de juiste architect.
U bepaalt hierbij zelf de rolverdeling tussen de
bouwbegeleider en de architect. Vaak blijkt de
meerwaarde van de bouwbegeleider in financiële
zin ook in de planuitwerking en de selectie van een
aannemer.

5.2 oNtWerPProCes
Bij zelfbouw heeft u als particulier opdrachtgever de zeggenschap over uw bouwplan, vanzelfsprekend binnen de mogelijkheden van het kavelpaspoort,
het stedenbouwkundig plan en overige (wettelijke) voorwaarden.

5.2.1 uitgebreid Programma van eisen

5.2.2 het ontwerp

In het uitgebreid programma van eisen (PvE)
werkt u al uw wensen uit voor het ontwerp van
uw woning. Dit is niet alleen overzichtelijk voor
uzelf, maar hiermee geeft u ook de architect (en
bouwbegeleider) duidelijkheid over uw wensen en
verwachtingen. Een PVE bestaat meestal uit drie
onderdelen, waarvan u het eerste deel in eerdere
stappen al heeft ingevuld:

Bij particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) is
het uitgangspunt dat u uw eigen woning kunt bouwen volgens uw eigen woonwensen. u kunt in een
rij bouwen en soms is ook gestapelde bouw mogelijk. Iedere woning mag binnen bepaalde grenzen
een eigen uitstraling hebben qua materiaalgebruik
of dakvorm. Uiteraard moet het ontwerp en de
bouwmethode wel passen binnen de regels van het
kavelpaspoort. u bent verplicht een architect in
te schakelen voor het ontwerp (als u zelf architect
bent of een bevriende architect het ontwerp voor u
maakt is dat uiteraard geen probleem.
Er is een aantal manieren om tot het ontwerp van
uw huis te komen.

• Functionele & ruimtelijke eisen: een overzicht
van de ruimtes die in uw woning aanwezig
moeten zijn, hun functies en wensen voor het ge
bruik en omvang.
• Technische eisen: bijvoorbeeld eisen op het
gebied van energiezuinigheid, veiligheid, duur
zaam bouwen en levensloopbestendigheid.
• Materiaaleisen en vorm & stijl van de woning
In het programma neemt u daarnaast de specifieke
eisen op die voor het bouwen in uw wijk worden
gesteld aan uw woning. Deze zijn vastgelegd in het
kavelpaspoort. Ook moet u rekening houden met
de omliggende openbare ruimte. Het ontwerp voor
de openbare ruimte wordt vastgelegd in het ‘inrichtingsplan’ voor het gebied, zie hiervoor bijlage
VI. In de Woonwinkel van OBS is de meest recente
versie van het inrichtingsplan in te zien.

30

5.2.2.1 Ontwerp op maat door een architect
In een ontwerp op maat ontwerpt een architect
van uw keuze uw woning op basis van een specifiek
programma van eisen. Hét voordeel van een ontwerp op maat is dat met alle aspecten rekening kan
worden gehouden. Dat geldt niet alleen voor uw
programma van eisen, maar ook bijvoorbeeld voor
de eisen van het kavelpaspoort en de afmetingen
van uw kavel. Een architect kan u mogelijkheden
laten zien, waar u in eerste instantie wellicht niet
aan gedacht zou hebben. Het is mogelijk om met
meerdere mensen dezelfde architect te gebruiken.
De stedenbouwkundig supervisor zal wel voldoende differentiatie in de ontwerpen eisen.

5.2.2.3 Cataloguswoning
Er zijn diverse bouwbedrijven die, samen met een
architect, kant-en-klare woningen ontwikkelen
en aanbieden tegen een aantrekkelijke prijs. Deze
woon/bouwconcepten bieden over het algemeen
minder mogelijkheden om aan uw specifieke
wensen te voldoen dan maatwerk van een
architect. Daarnaast zijn ze vaak onafhankelijk van
de locatie ontworpen. als u veel veranderingen
wilt doorvoeren in bijvoorbeeld de plattegrond,
het afwerkingsniveau of de uitstraling van de gevel
kan dit leiden tot een substantieel hogere prijs.
De stedenbouwkundig supervisor zal voor alle
ontwerpen dezelfde randvoorwaarden hanteren.
als het basisontwerp van de cataloguswoning
onvoldoende aansluit bij de uitgangspunten voor
deze locatie heeft u (en de betrokken architect)
relatief veel werk aan aanpassingen en mogelijk
bijkomende kosten.

5.2.3 kavelpaspoort / randvoorwaarden
als kader voor het bouwen in Delft geldt het
bestemmingsplan voor het gebied, aangevuld met
de regels voor het bouwen die zijn vastgelegd
in het kavelpaspoort van uw kavel. Deze sluiten
aan op het ontwerp van de wijk als geheel. In het
kavelpaspoort staan alle specifieke randvoorwaarden beschreven. In het document “Werkdocument
Beeldkwaliteit Coendersbuurt” (bijlage II) is op
basis van de elementen uit de welstandsnota een
nadere duiding van het streven naar samenhang in
de beeldkwaliteit opgenomen. De welstandstoets
is een verplichting in het kader van de omgevingsvergunning. Het kavelpaspoort maakt deel uit van
de verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst.

en de woning aanbesteedt bij één aannemer. Zorg
er echter wel voor dat u heldere en zakelijke afspraken maakt zodat u niet geheel afhankelijk van
elkaar wordt. via de Woonwinkel kunt u in contact
komen met uw toekomstige buren.
U kunt er ook voor kiezen om één omgevingsvergunning in te dienen voor twee geschakelde woningen. Dit scheelt u legeskosten. Of dit mogelijk
is, hangt af van uw bouwplan. ongeacht of u alleen
een bouwplan maakt of (gedeeltelijk) samen met
de buren wilt optrekken: het is altijd verstandig om
tijdig en regelmatig contact met uw toekomstige
buren te hebben. Door een goede afstemming en
overleg kunt u ergernissen voorkomen en op goede
ideeën worden gebracht.

5.2.5 Duurzaam bouwen
Als zelfbouwer heeft u veel mogelijkheden op het
gebied van duurzaam bouwen. Juist omdat u als
toekomstig bewoner zélf de regie over de bouw
van de eigen woning voert, kunt u er principieel
voor kiezen duurzaamheid centraal te stellen.
Daarmee profiteert u van de voordelen die dit
brengt. Om de zelfbouwers goed te faciliteren, is
het boekje ‘Ik bouw duurzaam in Delft’ geschreven.
Duurzaam bouwen is lang niet zo ingewikkeld als
u misschien denkt en levert veel op. Vaak zijn met
een enkele eenvoudige ingrepen al fikse verbeteringen te realiseren. Maar dan moet u wel de
mogelijkheden kennen. Het boekje helpt u daarbij:
het is een handige gids die u op een uitnodigende
manier laat kennismaken met de belangrijkste
aspecten van duurzaam bouwen. Tevens bevat
het enkele persoonlijke verhalen van (duurzame)
zelfbouwers die u voorgingen.
Het boekje is te downloaden op de website www.
nieuwdelft.nl

5.2.6 beeldkwaliteit
Natuurlijk is het uiterlijk van uw woning belangrijk. De Gemeente streeft naar veel variatie in de
verschijningsvorm van Nieuw Delft. Tegelijkertijd
is het van belang om ook een zekere samenhang
daarin tot stand te brengen. Daartoe zijn nadere
regels in het Kavelpaspoort opgenomen. Zie verder
5.4.4 en bijlage II.

5.2.4 samen bouwen
Bij de individuele kaveluitgifte kunt u onafhankelijk
van andere kavelkopers uw eigen plan maken. In
de meeste gevallen zult u tijdens de planvorming
individueel optreden als opdrachtgever. aan elkaar
bouwen of samen bouwen kan inspireren en leuk
zijn (u leert uw nieuwe buren goed kennen) en ook
financieel voordeliger zijn. Bijvoorbeeld wanneer u
kiest voor één architect, dezelfde constructiemethode, de sonderingen gezamenlijk laat uitvoeren,
samen uw fundering realiseert, uw bouwmuren
combineert, het gebruik van dezelfde materialen
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5.4.2 bouwbesluit en bouwverordening

5.3 kosteN
Bij zelfbouw krijgt u te maken met onderstaande kosten.

Kosten kunnen uw keuzes beïnvloeden.
Met onderstaande kosten krijgt u te maken
bij zelfbouw.
- financieringskosten;
- ontwerp- en advieskosten;
- kosten nutsvoorzieningen (aansluitkosten);
- Bouwkosten;
- kosten inrichting tuin en verhuizing.
In bijlage V zijn deze kosten nader toegelicht zodat
u hierop in uw budget kunt anticiperen.

5.4 VerPlIChtINgeN eN regelgeVINg
Bouwen is aan regels gebonden. In deze paragraaf besteden we aandacht aan de
wettelijke regelgeving en de contractuele afspraken die voor de planuitwerking
relevant zijn. In bijlage I vindt u een overzicht van adresgegevens van alle betreffende instanties.

5.4.1 bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument
om de kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving van een gebied te beschermen en te
handhaven. In een bestemmingsplan krijgt elk stuk
grond een bestemming. Het bestemmingsplan kent
drie onderdelen: een plankaart, planregels en een
toelichting. De plankaart is een plattegrond van
het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. Op deze kaart zijn met kleuren, lijnen
en tekens de bestemmingen aangegeven. Aan de
bestemmingen zijn planregels verbonden. Deze
planregels leggen voor elke bestemming vast hoe
de gronden mogen worden bebouwd en gebruikt.
in de toelichting staat hoe het plan tot stand is gekomen en welke ontwikkelingen worden verwacht.
verder geeft de toelichting inzicht in de belangenafweging die tot de aanwijzing van bestemmingen
heeft geleid.

32

U kunt het bestemmingsplan Coendersbuurt digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of
www.delft.nl. Tevens kunt u het bestemmingsplan
op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum
van de gemeente Delft. Via www.delft.nl kunt u
een afspraak maken.

In het Bouwbesluit staan de wettelijk
vastgestelde technische eisen waaraan een bouwwerk minimaal moet voldoen. Deze regels gelden
voor heel Nederland en voor alle bouwwerken.
De eisen zijn gericht op het gebied van veiligheid,
gezondheid, energiezuinigheid, bruikbaarheid en
milieu. Het Bouwbesluit biedt voldoende vrijheid
voor het indelen van een woning. Die indeling
moet wel brandveilig zijn en voldoen aan minimale
maten van de verblijfsruimten. Eveneens eist het
Bouwbesluit een toiletruimte, een badruimte, een
opstelplaats voor een aanrecht en een kooktoestel
en aansluiting op de nutsvoorzieningen, zoals
water, energievoorzieningen en riolering. verder
stelt het Bouwbesluit eisen aan het gebruik van
bouwwerken, open erven en terreinen. Denk daarbij aan het voorkomen van brandgevaar, het veilig
vluchten bij brand en overige bepalingen over
veilig en gezond gebruik van een bouwwerk.

Tot slot zijn in het Bouwbesluit voorschriften opgenomen over het voorkomen van onveilige situaties
en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren
van bouw- of sloopwerkzaamheden. Daarom moet
u een veiligheidsplan (laten) aanleveren. in het
veiligheidsplan beschrijft u de maatregelen die u
treft om de bouw- of sloopactiviteiten veilig en
zonder onaanvaardbare hinder voor de omgeving
te laten verlopen.
Naast het Bouwbesluit geldt de gemeentelijke
bouwverordening. Deze verordening bevat voorschriften over onder meer het verrichten van bodemonderzoek, parkeren en de werkwijze van de
welstandscommissie. De Bouwverordening kunt u
downloaden via de website van de gemeente of via
www.wetten.overheid.nl.

5.4.3 koopovereenkomst
In de koopovereenkomst van de kavel staan
rechten en verplichtingen waar u als koper van de
kavel mee te maken krijgt. Tevens staat in de koopovereenkomst welke Algemene voorwaarden (AV)
van toepassing zijn. Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen door
de gemeente Delft van 1994. Enkele belangrijke
verplichtingen uit de koopovereenkomst:
- Koopprijs van de kavel. U betaalt 6 weken na het
tekenen van de koopovereenkomst 10%. U kunt
dit bedrag ook betalen bij de levering van de
grond. De gemeente brengt dan 5% boeterente
(prijspeil 2014) op jaarbasis in rekening over de
periode die dit in beslag neemt. De volledige
koopprijs moet zijn voldaan op de dag van het
passeren van de notariële akte (u krijgt dan de
grond in eigendom).
- Er staan uiterste termijnen genoemd in de
koopovereenkomst. Die garanderen dat er
binnen een bepaalde periode een woning wordt
gebouwd. In de koopovereenkomst worden de
termijnen afgesproken voor:
• het indienen van ontvankelijke aanvraag
omgevingsvergunning (binnen 16 maanden)
• de overdracht grond en het betalen van de
totale grondprijs
• de oplevering van de woning (binnen 36 maan
den na ondertekening overeenkomst)

in hoofdstuk 1 vindt u een overzicht van de
relevante termijnen. De meest bepalende worden
hieronder kort benoemd. De overdracht van
de grond kan pas plaatsvinden nadat er op een
door oBs goedgekeurd bouwplan een volledige
omgevingsvergunning is verleend. Er is een ‘zelfbewoningsverplichting’ en een ‘vervreemdingsverbod’ opgenomen. De koper is hierdoor verplicht
de woning op de kavel gedurende twee jaar na
gereedkomen van de woning zelf te bewonen.
Gedurende deze periode mag het huis niet worden
doorverkocht of overgedragen aan een derde. het
college van B&W kan daarvoor ontheffing
verlenen. er kunnen overige verplichtingen
opgenomen zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot
parkeren (koppeling parkeerplaats aan woning/
wijk, afzien van recht op een parkeervergunning en
mogelijk een recht van overpad).
In de algemene voorwaarden en in de koopovereenkomst staat beschreven welke
maatregelen de gemeente kan treffen of welke
boetes zij kan opleggen als u niet aan de
verplichtingen voldoet.
Bij de koopovereenkomst hoort een transactietekening met daarop de kavel die wordt gekocht.
Deze transactietekening is de definitieve uitgiftetekening van de kavel.
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5.4.4 kavelpaspoorten en proces
beeldkwaliteit
De plannen worden in beginsel begeleid door
de stedenbouwkundige supervisor en de stadsbouwmeester, op basis van de vereisten uit het
Kavelpaspoort met inachtneming van de
welstandscriteria uit de Welstandsnota.
voor het plan Nieuw Delft is een stedenbouwkundig plan gemaakt. Om dit plan te realiseren zijn
regels voor het bouwen vastgelegd in de
zogeheten kavelpaspoorten. Bij de start van het
ontwerpproces krijgt u een plenaire toelichting
“ontmoet uw buren” door de stedenbouwkundige
supervisor en de stadsbouwmeester. Hiermee
krijgt u (en uw architect) een toelichting op het
stedenbouwkundige plan, de architectuurambities
en de omgeving (de Delftse context). Gedurende
het ontwerpproces wordt nog een tweede plenaire
bijeenkomst georganiseerd “huizen kijken” waar
individuele opdrachtgevers de plannen van hun
buren kunnen zien.

supervisor en stadsbouwmeester.
De terugkoppeling die u van hen op uw plan krijgt
kunt u gebruiken bij de verdere uitwerking van uw
plan. De formele toetsing aan de welstandsnota
vindt plaats bij de aanvraag omgevingsvergunning.
De genoemde werkwijze kan bijdragen aan een
snel en eenvoudig verloop van deze toets. plannen
die afwijken van de handreiking beeldkwaliteit (bijlage II) kunnen, op uw verzoek, tussentijds worden
besproken met welstand door de Stadsbouwmeester en stedenbouwkundig supervisor. Nadat u de
kavel heeft gekocht kunt u het startgesprek en
daarna de ontwerpbesprekingen aanvragen via de
Woonwinkel.

5.4.5.1 Aanvragen omgevingsvergunning
Om de aanvraag en de behandeling van uw bouwplan na aankoop van uw kavel probleemloos te
laten verlopen, is een goede voorbereiding
essentieel. Dit doet u in eerste aanleg samen met
uw eventuele adviseurs.

op basis van de input van de twee gesprekken kunt
u het bouwplan (laten) uitwerken tot een volledige
aanvraag voor een omgevingsvergunning.
Wanneer u de kavel gekocht heeft en u twijfels
heeft over de haalbaarheid van uw plan kunt u dit
in het startgesprek bespreken. U kunt hiervoor bij
de Woonwinkel (of per mail info@nieuwdelft.nl)
een afspraak maken.

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het
Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl). De
bijlagen, zoals bouwtekeningen en berekeningen,
stuurt u direct digitaal mee. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om de omgevingsvergunning bij het
Klant Contact Centrum van de gemeente aan te
vragen. Neem in dat geval de bijlagen digitaal mee
(bijvoorbeeld op cd-rom of usb-stick), dat versnelt
de aanvraag.

als u een schetsontwerp heeft, vraagt u een startgesprek aan met de stedenbouwkundig supervisor
en stadsbouwmeester. Op basis hiervan kunt u de
stap naar het voorontwerp zetten. uw bouwplan
wordt, indien u globaal het definitief ontwerp
stadium heeft bereikt opnieuw besproken met

De aanvraag omgevingsvergunning wordt door de
afdeling vergunning (van het cluster veiligheid)
getoetst aan het bestemmingsplan, het
bouwbesluit, de redelijke eisen van welstand en
de gemeentelijke bouwverordening. Wanneer uw
bouwplan hieraan voldoet, moet de
omgevingsvergunning worden verleend.

Het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning is aan landelijke regels gebonden, de
zogenaamde indieningsvereisten. Deze zijn
vastgelegd in de ‘Ministeriële regeling omgevingsrecht’ (Mor). Daarin staat welke documenten,
bijvoorbeeld een bouwtekening, en welke gegevens, bijvoorbeeld een sterkteberekening, u moet
inleveren. De mor kunt u vinden via de website
www.wetten.overheid.nl.
Een onvolledige aanvraag omgevingsvergunning
wordt niet in behandeling genomen. Als de
aanvraag niet volledig is, krijgt u een verzoek om
de aanvraag alsnog compleet te maken.
op het bouwen van een woning is doorgaans de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing.
De beslistermijn daarvoor is 8 weken, gerekend
vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze
termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd
worden. Wanneer niet op tijd wordt beslist, is de
vergunning van rechtswege verleend.
De afdeling Vergunningen brengt u schriftelijk
op de hoogte van de beslissing op de aanvraag
omgevingsvergunning. Neemt u de omgevingsvergunning goed door. Er kunnen belangrijke voorschriften aan de vergunning verbonden zijn. Ook is
het mogelijk dat er opmerkingen in de vergunning

5.4.5 omgevingsvergunning voor
het bouwen van een woning
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht.
Met de Wabo zijn ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning, bijvoorbeeld
de (lichte)bouwvergunning, sloopvergunning en
kapvergunning. Dit betekent dat u voor veel
activiteiten geen aparte vergunningen meer hoeft
aan te vragen. Met één aanvraagformulier en één
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procedure kunt u één vergunning aanvragen.
voor het bouwen van een woning verandert er in
de praktijk niet bijzonder veel. Voor het bouwen
van een woning had u voor de invoering van de
Wabo een bouwvergunning nodig. Dit is nu een
‘omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit’,
verder in deze tekst de ‘omgevingsvergunning’
genoemd.

belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van de vergunning bezwaar kunnen maken
tegen het besluit. Op dat moment moet het besluit
worden heroverwogen. tegen dit heroverwegingsbesluit staat vervolgens beroep en hoger beroep
open bij de rechtbank Den Haag respectievelijk
de afdeling Bestuursrechtspraak van de raad van
State. De vergunning is onherroepelijk als de rechtzoekende geen rechtsmiddel meer kan aanwenden
of hiervan binnen de gestelde termijn geen gebruik
is gemaakt.
het bovenstaande betekent overigens niet dat u
met de bouw moet wachten totdat de
vergunning onherroepelijk is. In de praktijk is
dat echter wel verstandig. De vergunning treedt
namelijk in werking zodra deze aan u is bekendgemaakt (dit geldt niet voor een vergunning van
rechtswege). alleen de voorzieningenrechter kan
de werking van de vergunning op verzoek van een
belanghebbende schorsen. Bouwen op basis van
een niet-onherroepelijke vergunning is echter wel
voor eigen rekening en risico.
Er bestaat immers een kans dat naar aanleiding
van bezwaar of beroep de omgevingsvergunning wordt vernietigd. De gemeente Delft is niet
aansprakelijk als u schade lijdt door te starten met
de bouw terwijl de omgevingsvergunning nog niet
onherroepelijk is.
Goed om te weten:
De verstrekte omgevingsvergunning kan worden ingetrokken door de gemeente. Dat kan als niet binnen 26
weken na verlening is gestart met de bouw. Hetzelfde
geldt als de bouw meer dan 26 weken stil ligt.
Voor meer informatie over de omgevingsvergunning
kunt terecht u op de websites www.rijksoverheid.nl
of www.infomil.nl.

5.4.6 Welstand
Uw woning en bijbehorende bouwwerken moeten
voldoen aan de redelijke eisen van welstand. De
commissie voor Welstand en Monumenten (‘Welstandscommissie’) adviseert de gemeente hierover
in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning. De beoordeling vindt plaats aan de hand van
de welstandscriteria, die zijn vastgelegd in de
Welstandsnota Delft. Voor de werkwijze bij Nieuw
Delft zie ook 5.4.4. en bijlage II. De Welstandsnota
is in te zien en te downloaden via www.Delft.nl.

staan .
Een aanvraag omgevingsvergunning wordt
zorgvuldig behandeld. toch bestaat de kans dat de
vergunning na verlening moet worden gewijzigd
of herroepen. De vergunning is dus niet meteen
onherroepelijk. Dit heeft te maken met het feit dat
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5.4.6.1 Burenrecht en erfdienstbaarheden
In boek 5 van het Burgerlijk Wetboek zijn de
rechten en plichten van u en uw buren (‘de
eigenaars van naburige erven’) vastgelegd. In het
burenrecht zijn zaken geregeld als erfafscheiding,
afwatering en het recht van licht en uitzicht. zo
mag u geen hinder toebrengen aan uw buren.
uw architect is op de hoogte van de bepalingen uit
het BW. Deze zijn ook te vinden via www.wetten.
overheid.nl.
Het Burenrecht valt onder het zogenaamde
‘privaatrecht’. Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt alleen getoetst aan het ‘publiekrecht’. Uw ontwerp wordt dan ook niet getoetst
aan de regels van het burenrecht. u bent er zelf
verantwoordelijk voor dat u niet in strijd met het
burenrecht handelt. Om eventuele problemen te
voorkomen wordt aanbevolen om uw buren tijdig
inzicht te geven in het ontwerp van uw woning en
tuin/afscheiding.
Bij een ‘erfdienstbaarheid’ maken de eigenaren van
twee verschillende erven een afspraak die voor het
ene erf een voordeel en voor het andere erf een
nadeel oplevert. Deze afspraak kan een afwijking zijn van wat in het burenrecht is vastgelegd
(bijvoorbeeld de toestemming een raam te maken
binnen twee meter uit de erfgrens).
ook voor nutsvoorzieningen worden erfdienst

5.4.6.2 Het recht van overpad
De kavels worden geleverd met een aanvullende
strook grond die is bedoeld om te worden gebruikt
als achterpad. Het achterpad wordt in eigendom
overgedragen aan de bewoners. De bewoners zijn
verplicht om het achterpad als zodanig te (doen)
gebruiken en buren een recht van overpad te geven. Het achterpad mag dus niet worden afgesloten. De koopovereenkomst bevat dan een bepaling
waarin dit wordt opgenomen. Vervolgens wordt

5.4.6.3 Erfdienstbaarheden voor bouwen in een rij
Als u een kavel koopt in een rij, wordt u
geadviseerd aan elkaar te bouwen. De bouwvolumes van de woningen die worden gebouwd in een
rij kunnen verschillen in hoogte en in diepte. Dat
kan betekenen dat een muur van een
belendend perceel hoger is en boven de ander uitsteekt. Bouwtechnisch kan het mooi zijn, wanneer
het schone metselwerk van de buurman boven het
naburige perceel wordt uitgevoerd. De afspraken
over de bouwkundige aansluitingen kunnen wor
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baarheden verleend, bijvoorbeeld voor
bekabeling. een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht. De afspraak wordt door een akte van
vestiging tussen beide partijen bij de notaris
vastgelegd. Ook moet de afspraak door de notaris
in het openbare register worden ingeschreven. De
erfdienstbaarheid blijft bestaan als het eigendom
wisselt. een erfdienstbaarheid staat in de koopovereenkomst vermeld.
Uitgelicht: ramen op de erfgrens (artikel 50 uit BW
5) .Binnen 2 meter van de gezamenlijke zijerfgrens
zijn vensters of andere muuropeningen, balkons
of soortgelijke werken niet toegestaan, voor zover
deze uitzicht bieden op het erf van de buren.
Lichtopeningen mogen worden gemaakt, mits zij
van vaststaande en niet doorkijkbare vensters
worden voorzien (matglas, ondoorzichtig bouwglas
etc.). Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, mits
uw buren daarmee instemmen. Het is verstandig
deze afspraak vervolgens vast te leggen door een
erfdienstdienstbaarheid in een akte bij de notaris.
Zo voorkomt u problemen in de toekomst bij
verhuizing van één van beide partijen. Als u nog
geen buren heeft, zult u zich aan het burenrecht
moeten houden.

deze verplichting vastgelegd in de leveringsakte
van de grond. De grond van het achterpad wordt
samen met de kavel uitgegeven.
Er is dus geen sprake van gezamenlijk eigendom
van het achterpad; iederee eigenaar heeft een
stukje achterpad dat grenst aan de kavel. Het
achterpad moet wel gezamenlijk worden onderhouden.

den vastgelegd in een erfdienstbaarheid.
Wanneer een tussenliggend perceel nog niet
verkocht is, heeft een eigenaar nog geen ‘buurman’
met wie hij kan overleggen over het bouwplan
of het bouwplan kan afstemmen. De woning zal
dan moeten worden afgewerkt met een ‘wachtgevel’. In de leveringsakte van de kavel wordt een
verplichting opgenomen te gedogen dat een latere
buurman het recht heeft de woning tegen een
bestaande bouwmuur aan te bouwen.

5.4.6.4 Splitsen & samenvoegen
Bij sommige kavels in Delft bestaat de mogelijkheid
om meerdere woningen te realiseren op een kavel.
De kavel kan daartoe worden gesplitst.
Deze mogelijkheid bestaat alleen voordat de kavel
wordt bebouwd. Of dat mogelijk is en welke

consequenties dat heeft voor de bouwregels vindt
u in het kavelpaspoort en/of in de verkoopbrochure. Voor iedere woning moet u aparte
nutsvoorzieningen aanleggen. Ook moet u de
daarbij horende aansluitkosten betalen.

5.5 De fINaNCIerINg
Bij zelfbouw verloopt de financiering van uw woning (en kavel) anders dan bij een
kant-en-klare woning. U bepaalt vooraf met uw financieel adviseur wat uw budget
is. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van uw woning. De feitelijke
financiering aanvragen en vastleggen gebeurt pas in een later stadium. Als uw ontwerp min of meer gereed is kunt u uw hypotheekofferte aanvragen. En uw hypotheek vastleggen kan op het moment dat u uw vergunning heeft.

5.5.1 budget plankosten

5.5.3 starterslening

Om uw kavel te kunnen vastleggen en uw bouwplan te laten maken heeft u voldoende budget
nodig (zie ook 5.3 en bijlage V). U kunt dit niet door
middel van een hypotheek financieren. U heeft op
het moment dat planvorming plaatsvindt immers
nog geen kavel in bezit (de kavel is nog niet betaald
en nog niet geleverd) en er is nog geen woning (of
een vergunning voor de realisatie van een woning).
De bank heeft dus geen onderpand.
u kunt het budget voor plankosten uit eigen
middelen creëren. Er zijn ook mogelijkheden om
dit met een bank te financieren. Sommige banken
bieden hiervoor een specifiek product aan voor
zelfbouwers. U gaat dan bijvoorbeeld een lening
aan die na verloop van tijd in uw hypotheek wordt
geïntegreerd. Zie www.nieuwdelft.nl voor een
actueel overzicht van aanbieders van een dergelijk
product.

In de gemeente Delft is het mogelijk om een
starterslening te verkrijgen als u aan bepaalde
voorwaarden voldoet. De starterslening is een
lening die het verschil overbrugt tussen de koopsom van de woning (inclusief kavel) en het bedrag
dat u maximaal kunt lenen bij uw bank. De starterslening is een aanvulling op uw reguliere hypotheek.
De lening wordt alleen verstrekt met de Nationale
Hypotheek Garantie. De totale verwervingskosten
voor uw woning mogen de grens van de NHG niet
overschrijden. De NHG-grens is tot medio 2015
€245.000,- en zakt daarna naar €225.000.
De starterslening heeft een looptijd van 30 jaar. De
eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing. De
hoogte van de lening is maximaal 20% van de
verwervingskosten tot een maximum van €
40.000,-. De verwervingskosten zijn de koop-/
aanneemsom (van woning en kavel) plus een vast
percentage aan de bijkomende kosten.
De starterslening is voor starters tussen de 18 en
35 jaar oud die voor het eerst een woning kopen.
De regeling geldt voor alle koopwoningen in Delft.
Zowel Delftenaren als mensen buiten de stad kunnen de lening aanvragen.
Zie http://www.delft.nl/Gemeenteloket/s/Starterslening voor een uitgebreide toelichting.

5.5.2 De hypotheek
De meest voorkomende manier om de bouw van
uw woning te financieren is door het afsluiten
van een hypotheek. Het bedrag dat u maximaal
mag lenen is gerelateerd aan uw inkomen en aan
de waarde van de te bouwen woning. u betaalt
een afsluitprovisie en de kosten van de akte bij de
notaris. Wanneer u nog een eigen woning heeft,
financiert u de nieuw te bouwen woning met een
overbruggingshypotheek.
U kunt (en hoeft) pas een hypotheekofferte aan
te vragen op het moment dat u een koopcontract heeft voor uw kavel, er een gedegen en
getoetst bouwplan is (definitief ontwerp) en een
gedetailleerde bouwkostenraming. Let op: een
hypotheekofferte heeft vaak een relatief korte (3-6
maanden) doorlooptijd U moet de kavelprijs voldoen bij levering van uw kavel (bij verkrijgen van
de omgevingsvergunning). Vervolgens zal de bouw
van uw woning starten en zult u een betalingsritme
afspreken met de bouwer. Bespreek dit met uw
financieel adviseur.
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6. staP 5:

realiseren van
uw woning
6.1 ProCes eN PlaNNINg
De vijfde en laatste stap in het zelfbouwprocces heeft de volgende mijlpalen:
-- Levering van de bouwrijpe kavel (na verkrijgen van omgevingsvergunning);
- Aannemingsovereenkomst met bouwer van uw huis;
- Bouw van uw woning
- Oplevering van uw droomhuis
- start bewoning
De gemiddelde doorlooptijd van dit proces is 12 maanden. Tijdens de realisatie gelden verschillende
termijnen. Die vindt u ook in de koopovereenkomst.
- Omgevingsvergunning: binnen 18 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst.
- Start bouw: zodra de omgevingsvergunning is verleend en de grond is betaald en geleverd. De gemeente
kan de omgevingsvergunning intrekken als niet binnen 26 weken na verlening daarvan een start
is gemaakt met de bouw. Vroegste moment van levering is na bouwrijpe oplevering van het gebied, voor
de coendersbuurt oktober 2015.
- Aanvraag aanleg riolering: direct na ontvangst omgevingsvergunning. Dit geldt dus ook voor de bouw
aansluiting.
- Levering grond: uiterlijk 18 maanden na ondertekening koopovereenkomst1. De grond wordt in
principe pas geleverd nadat een omgevingsvergunning is verkregen en de koopsom volledig is voldaan.
- Aanvraag voor (tijdelijke) aansluiting op nutsvoorzieningen: minimaal 3 maanden voor de leveringsweek
aansluiting: via centraal meldpunt www.aansluitingen.nl.
- Voor aansluittarieven zie bijlage V.
- Afspraak voor het uitzetten hoekpunten kavel (inmeten): minimaal 2 weken voor start uitvoering mel
den door aannemer bij het ingenieursbureau van de gemeente Delft.
- Melden aanvang bouwactiviteiten: minimaal twee werkdagen voor aanvang bouw bij de afdeling Ver
gunningen van het cluster Veiligheid. Details staan in de omgevingsvergunning.
- Melden voltooiing bouwactiviteiten: uiterlijk op de dag van voltooiing van de bouw bij de afdeling Ver
gunningen van het cluster Veiligheid. Details staan in de omgevingsvergunning.
- Bouwwerk gereed: binnen 3 jaar na ondertekening koopovereenkomst.
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6.2 uW aaNNemer CoNtraCtereN
Om uw huis te laten bouwen gaat u een aannemingsovereenkomst aan met uw aannemer.
Wij adviseren u hierbij een model aannemingsovereenkomst en algemene voorwaarden te gebruiken die
door Woningborg, Stiwoga of Vereniging Eigen Huis zijn opgesteld. Vergelijk een eigen overeenkomst én
voorwaarden van een aannemer grondig op afwijkingen van genoemde modellen. Het kan erg nuttig zijn
om de aannemingsovereenkomst door een externe partij (zoals een bouwbegeleider, zie paragraaf 5.1) te
laten beoordelen.
Leg duidelijk vast wanneer de aannemer begint en wanneer hij de woning oplevert. Met een proces-verbaal
van oplevering legt u vast wat uw aannemer nog moet doen nadat de woning is opgeleverd en voor welke
datum. Spreek met uw aannemer betalingstermijnen af die gelijke tred houden met de geleverde prestatie
minus bijvoorbeeld 10%. Betaal niet vooraf, maar betaal alleen het materiaal en loon van die onderdelen
die reeds in de bouw zijn aangebracht. Betaal pas de laatste termijn als de woning naar uw tevredenheid is
opgeleverd. Neem verder zo weinig mogelijk ‘open posten’ of ‘stelposten’ op; als u de aannemer eenmaal
de opdracht heeft verleend, is het lastiger om hierover te onderhandelen.

6.4 traNsPort kaVel

6.3 rolVerDelINg tIjDeNs De realIsatIe
U krijgt tijdens de realisatie te maken met de aansturing (directievoering) op uw aannemer. U kunt deze rol
uiteraard ook onderbrengen bij uw bouwbegeleider of uw architect. U krijgt verder op diverse manieren te
maken met de gemeente Delft, namelijk bij:
- levering van de grond
- Bouwrijp maken van de kavel door de gemeente
- Landmeetkundige maatvoering
- Peilen en maaiveldhoogte
- Straatnamen en huisnummers
- Tijdelijke- en definitieve inrichting openbaar gebied
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6.4.1 De levering van de grond

6.4.2 De bouwrijpe kavel

De levering van de bouwkavel kan plaatsvinden als
de grond bouwrijp is en de omgevingsvergunning
is verleend. Om de leveringsprocedure in gang te
zetten moet u een afspraak maken bij de notaris
voor het opstellen van een leveringsakte. De notaris stuurt het concept van de leveringsakte naar
de gemeente. Wanneer de gemeente akkoord is,
wordt overgegaan tot het zogenaamde ‘notariële
transport’ van de akte. Dit is het moment van de
feitelijke levering van de bouwkavel. Bij overdracht
moet de resterende termijn (90% van de koopsom)
betaald zijn. De leveringsprocedure duurt gemiddeld 2-4 weken. Vanaf het moment van levering
mag u de bouwkavel in gebruik nemen.
Houd er bij het aanvragen van uw hypotheekofferte rekening mee dat de grond in principe pas
geleverd wordt nadat u in het bezit bent van een
omgevingsvergunning. De grond met het goedgekeurde bouwplan is uw onderpand (zekerheid)
voor de hypotheek. Sonderingen mogen worden
uitgevoerd vóór de levering van de grond.

in het kavelpaspoort staat hoe uw kavel geleverd
wordt wanneer deze bouwrijp is.
Tijdens het bouwrijp maken legt de gemeente de
basisinfrastructuur aan, zoals het hoofdnet van
nutspartijen, elektriciteitsnetwerk, waterleiding,
warmtenetwerk en de riolering). Ook worden er
bouwwegen aangelegd zodat de kavels vanaf het
openbare gebied zijn te benaderen. Ten slotte zijn
de kavels op de juiste hoogte gebracht. De kavels
worden ongeveer 50 cm onder peil aangeboden in
verband met de aanleg van uw fundering. Voor de
aanleg van een eventuele tuin moet u daarom een
gedeelte van uw kavel nog ophogen met schoon
zand of schone zwarte grond.
Als u de bouwrijpe kavel in juridische zin in bezit
heeft, volgt een overdrachtsmoment. Het
ingenieursbureau doet, namens OBS, samen met u
een schouw ter plekke en legt dit vast door middel
van foto’s. U moet de kavel, binnen de
afgesproken randvoorwaarden, accepteren in de
staat waarin hij zich op dat moment bevindt. Eventueel onkruid op de kavel wordt niet door de gemeente verwijderd. De gemeente Delft heeft een
verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren. De
gronden zijn geschikt bevonden voor woningbouw.
De resultaten van dit onderzoek heeft u nodig bij
uw aanvraag omgevingsvergunning en kunt u
opvragen via de Woonwinkel.
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6.4.3 uitzetten hoekpunten
kavel en woning

oBs zal de hoekpunten van uw kavel en uw woning
uitzetten; het inmeten van uw woning. De inmeting
wordt verzorgd door het ingenieursbureau. u
moet hiervoor (via de Woonwinkel) zelf een
afspraak maken voordat u start met de bouw van
uw woning.

6.4.4 kadastrale gegevens
Aanvankelijk wordt er met kavelnummers gewerkt
(de nummers uit het kavelpaspoort en uw contract). Bij de overdracht maakt de kavel deel uit van
een groter kadastraal perceel.

6.5.4 bouwstroom en -water
Wanneer u de woning ‘gereed’ meldt bij de afdeling
Veiligheid zal de gemeente het kadaster verzoeken
de kavel apart in te meten. Daarna wordt het definitieve zelfstandige kadastraal nummer verstrekt.
u ontvangt daarvan bericht van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers.
Uw bouwstroom- en –wateraansluiting wordt niet
automatisch omgezet in een definitieve huisaansluiting. Een definitieve aansluiting moet u apart
aanvragen.

De gemeente levert geen (bouw-)stroom en
(bouw-)water. U of uw aannemer dient dit zelf
aan te vragen bij de nutsbedrijven. Vraagt u dit
tijdig aan: soms kan uw netwerkbedrijf pas 2 tot 3
maanden na aanvraag leveren. Aanvragen kan ook
via de website van het cma www.aansluitingen.nl,.
Er kan alleen bouwstroom en –water aangevraagd
worden als het gebied bouwrijp is en het primaire
net van nutsleidingen is aangelegd.

6.5.5 bouwtoezicht door gemeente
u bent als opdrachtgever (en vergunninghouder) verantwoordelijk voor de naleving van de
bouwregelgeving. Weliswaar wordt door een
inspecteur van het Team Buitentoezicht en Procesondersteuning toezicht gehouden op de bouw,
maar dit gebeurt steekproefsgewijs. Het toezicht

6.5 tIjDeNs De bouW

is risicogestuurd en beperkt zich bij woningen
veelal tot de constructieve kwaliteit van het bouwwerk (fundering, hoofddraagconstructie e.d.) en
de bouw- en brandveiligheid. Bij afwijkingen van
de omgevingsvergunning of als in strijd met de
bouwregelgeving wordt gebouwd, kan handhavend
worden opgetreden. stillegging van de bouw is
daar een voorbeeld van. u bent er dus zelf verantwoordelijk voor dat het niet zo ver zal komen.
U moet de voltooiing van de bouwwerkzaamheden
melden aan de afdeling Vergunningen van de
gemeente.. De melding moet uiterlijk op de dag van
voltooiing van de bouw worden ingediend. in de
omgevingsvergunning staat omschreven hoe u dat
kunt doen. Wanneer daar aanleiding voor is, volgt
een afspraak met de inspecteur voor een eindcontrole van de woning.

Als de fase van bouwen aanbreekt, adviseren wij u dit handboek nogmaals goed
door te lezen en ook ter beschikking te stellen aan uw aannemer.

6.5.1 aandachtspunten bij
start van de bouw
Nadat de omgevingsvergunning is verleend
en het notarieel transport van de grond heeft
plaatsgevonden, kunt u aan de slag. vanaf dat
moment heeft u alle verantwoordelijkheid voort
de kavel overgenomen van de gemeente. In de
omgevingsvergunning kunnen nog voorschriften
en aanwijzingen zijn opgenomen voordat u kunt
starten met de bouw. Ook is het verstandig om te
zorgen voor ingebouwde marges in uw planning
(bijvoorbeeld in verband met vertraagde levering
van bouwmaterialen en vorstverlet). De aannemer
neemt in zijn planning standaard een aantal dagen
‘onwerkbaar weer’ op. Vraag uw aannemer hoe hij
dit berekent. De omgevingsvergunning en
eventuele andere vergunningen en ontheffingen
moeten op de bouwplaats aanwezig zijn.

6.5.2 uitzetten hoekpunten
woning (inmeten)
Minimaal 2 weken voor de start van de uitvoering
van de bouw maakt u - of de uitvoerder van de
aannemer - een afspraak voor het uitzetten van
de hoekpunten van het uitgeefbaar gebied, het
vloerpeil en de hoekpunten van de woning. Dit is
het ‘inmeten van de woning’. De inmeting wordt
verzorgd door het ingenieursbureau onder
verantwoordelijkheid van OBS. De hoekpunten
worden eenmalig uitgezet met piketpaaltjes. U ontvangt een tekening met gemaatvoerde
coördinaten. Na de inmeting van de kavel moet u
de deze merktekens in stand houden.
Uw aannemer kan ze voor u ‘verklikken’. Dat wil
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zeggen nogmaals ergens buiten het werk aanbrengen opdat ze niet verloren gaan, totdat ze in
uw werk vast zijn opgenomen. Na oplevering van
de woning komt het kadaster de woning en erfgrenzen nog nameten. Wanneer blijkt dat u, of uw
buren de erfgrenzen verkeerd geplaatst hebben,
zal dit moeten worden aangepast.
Bij aanvang van de bouwactiviteiten meldt de
aannemer zich bij de inspecteur van het team
vergunningen.

6.5.3 aanvragen huisaansluitingen
nutsvoorzieningen
In het openbaar gebied wordt een primair net van
nutsvoorzieningen aangelegd. De aansluitingen op
dit net moet u als kavelkoper organiseren.
De huisaansluiting op het net van elektra, stadsverwarming, water, telefonie, kabeltelevisie en
glasvezel moet u zelf regelen. Via het Centrale
meldpunt aansluitingen (cma, bereikbaar via
www.aansluitingen.nl) kunt u de aansluiting voor
deze voorzieningen in één keer aanvragen. Uw
aanvraag moet minimaal 3 maanden voor de
gewenste leveringsweek bij het CMA aanwezig
zijn. Op basis van uw aanvraag zorgt het CMA
ervoor dat de deelnemende netwerkbedrijven uw
gegevens krijgen. Die sturen u afhankelijk van hun
procedure een offerte, een opdrachtbevestiging of
een rekening.

6.5.6 Planning en coördinatie

6.5.7 Veiligheid

Werken met meerdere bedrijven op een kleine oppervlakte vereist nauwkeurige onderlinge afstemming. U bent als opdrachtgever zelf
verantwoordelijk voor een bouwplanning en
leveringsschema’s. U ziet er ook op toe dat uw aannemer en onderaannemers zich daaraan houden.
We verzoeken u het ons (oBs) op de hoogte te
houden van planning en oplevering. Dit in verband
met de werkzaamheden in de openbare ruimte
aansluitend aan uw kavel. Wij verzoeken u voor
aanvang van de werkzaamheden een planning op
hoofdlijnen aan te leveren waarin is opgenomen:
• start bouw (of gewenst moment van uitzetten en
overdracht bouwkavel);
• steigervrij;
• oplevering.
Deze activiteiten geven ons het meeste inzicht in
uw werkzaamheden. Ervaring leert dat de planning
nog wel eens bijgesteld wordt lopende de bouw.
Wij verzoeken u ons bij wijzigingen een actualisatie
toe te sturen. Tot slot verzoeken wij u om ons op de
hoogte te brengen van uw aanvraag
nutsaansluitingen en aansluiting riool.
Wij informeren dan de afdeling IB. Die heeft
periodiek overleg met de verschillende partijen en
kan dan aandacht vragen voor een snelle
afhandeling van de aanvragen in de wijk.

in het hele gebied staat de veiligheid van
personen voorop. De arbeidsinspectie houdt op
basis van de arbowet toezicht op de veiligheid op
de bouwplaats. De afdeling veiligheid houdt op
basis van het bouwveiligheidsplan en de voorschriften uit de bouwverordening toezicht op de
veiligheid van mensen op en in de directe omgeving
van het bouwterrein.

6.5.8 bouwwegen
Bouwwegen op openbaar terrein zijn de wegen die
ingericht zijn om met vrachtverkeer bij uw werkterrein en dat van anderen te kunnen komen. Voor
de bereikbaarheid van de kavel moet uw bouwer
zelf voorzieningen treffen van bouwweg naar de
kavel. De bouwwegen zullen door de gemeente
Delft in stand worden gehouden. Na het gereed
komen van het merendeel van het gebied zullen de
bouwwegen vervangen worden door definitieve
bestrating. parkeren op de bouwwegen is verboden. Werkzaamheden waarbij de bouwweg tijdelijk
gestremd wordt (bijvoorbeeld groot transport /
grote kraanwerkzaamheden) moet u overleggen
met de toezichthouder van de gemeente. U dient
de wegen vrij te houden van bouwafval.
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6.5.9 bouwterrein, werkterrein
en bouwketen

Het bouwterrein is gelijk aan het oppervlakte
van uw kavel. Dit betekent dat alle bouwplaatsvoorzieningen, zoals de bouwkeet, de opslag van
materialen en het parkeren, op uw eigen kavel
moeten plaatsvinden. Uw aannemer is verplicht
een tekening te maken van de inrichting van de
bouwplaats. Deze tekening maakt deel uit van
het bouwveiligheidsplan dat u bij de aanvraag
van uw omgevingsvergunning moet aanleveren.
Het bouwterrein moet met hekken afgescheiden
worden zodat, wanneer er niet gewerkt wordt,
onbevoegden het terrein niet kunnen betreden.
Dit voorkomt tevens illegale dumpingen op uw
kavel. Bij aansluitende bouwkavels staat het de
kopers vrij om bij een mogelijkheid van gezamenlijk
bouwen een hek om het gehele terrein te plaatsen
in plaats van individueel. Dit moet u wel melden in
het bouwveiligheidsplan. We raden u aan aanvullende preventieve maatregelen te nemen tegen inbraak en diefstal. Het aanvragen van bouwstroom
en –water doet u via www.aansluitingen.nl.

6.5.10 oudheidkundige vondsten
er is op voorhand onderzoek gedaan in het gebied.
op basis dit onderzoek kan worden geconcludeerd
dat er geen archeologische waarden meer worden
verwacht. Het kan bij graafwerk altijd voorkomen
dat er voorwerpen aan het licht komen zoals aardewerk, munten, wapenen, beenderen, lijkkisten,
palen en stenen die van historisch belang kunnen
zijn. In dat geval moet de gemeente hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld. Neem in dat geval
contact op met de Woonwinkel. De archeoloog van
de gemeente Delft zal de vondsten dan onderzoeken. het is van groot belang dat de vondsten voor
dit deskundig onderzoek beschikbaar blijven in de
toestand waarin zij in de bodem zijn aangetroffen.
Het graafwerk in de omgeving van de vondst moet
worden gestaakt. De eventuele vertraging in het
werk kan op geen enkele wijze worden verhaald op
de gemeente Delft.

6.5.11 afvoer bouwafval
De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de
afvoer van het bouwafval dat uit de bouw vrijkomt.
Het bouwafval kunt u op verschillende manieren
afvoeren. u kunt het afval gescheiden brengen
naar het afvalbrengstation van gemeente Delft aan
de voltaweg 11
(maandag t/m zaterdag van 8.00 - 16.00 uur).
Ook kunt u een afspraak maken om het grofvuil op
te laten halen. Dit kan online via het digitale loket
op de website van de gemeente op https://grofvuilplanner.avalex.nl/
of telefonisch via 14015, bereikbaar op werkdagen
van 08.00 uur tot 18.00 uur.
Tenslotte kunt u bij een particulier bedrijf een vuilcontainer bestellen die u op uw kavel laat plaatsen.
Deze wordt dan weer opgehaald als de container
gevuld is. Hieraan zijn kosten verbonden.

6.5.12 zand en grond

6.5.13 grondwerk

Er wordt onderscheid gemaakt in ‘zand’ en ‘grond’.
Voor beide geldt dat uit de bouwput vrijkomend
zand of grond dat weer voor hetzelfde werk zal
worden aangewend, op de eigen kavel in depot
dient te worden gezet. Opslag op gemeentegrond
is niet toegestaan. Dit om extra zettingen op kabels
en leidingen en om wateroverlast op openbare
wegen te vermijden.

Bij alle graafwerkzaamheden moeten de tijdelijke
verticale wanden die hoger zijn dan 0,5 meter
onder een hoek van 45 graden worden afgewerkt.

De kavels worden opgeleverd op 0,5 meter onder
het niveau van het inrichten terrein – in het geval
van de Coendersbuurt op -0.5 m NAP . Als u een
tuin wilt aanleggen, moet de kavel opgehoogd
worden met zwarte grond kwaliteitsklasse Schoon
of maximaal klasse Wonen. In verband met
uitdroging van de eventuele beplanting wordt een
laagdikte van minimaal 50 centimeter geadviseerd.
als u grond gaat ontgraven en afvoeren hoeft u dit
onder de 50 m3 niet te melden. U dient de grond
af te voeren naar een grondbank. afvoer naar een
grondbank hoeft niet gemeld te worden via het
meldpunt.
Ook als u grond nodig heeft kunt u bij een grondbank aankloppen. De dichts bij zijnde grondbank
is Jan Vrij (http://www.ahvrij.nl/grond). Indicatief
kunt u uitgaan van is circa €20,- /m3 indien er
grond moet worden afgevoerd naar / aangevoerd
worden van een grondbank. hoeveelheden
boven de 50 m3 moeten gemeld te worden bij het
meldpunt bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).
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6.5.14 riolering tijdens de bouw
Riolering is bij start bouw al aanwezig in het
gebied. Het is mogelijk een tijdelijke aansluiting te
krijgen voor hetzelfde tarief als de definitieve aansluiting. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier
‘aanvraag riolering‘ (te downloaden via de website).

6.5.15 reclame
Reclameborden mogen alleen binnen de grenzen
van de kavel worden geplaatst. Reclameborden die
toch in het openbaar gebied geplaatst zijn, worden
door de gemeente verwijderd op kosten van de
eigenaar van het bord.
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6.6 bIj start beWoNINg
6.6.1 De tijdelijke inrichting van de
openbare ruimte

6.6.2 Definitieve inrichting van de
openbare ruimte

De openbare ruimte rondom uw woning moet
(ten dele) nog in zijn definitieve vorm worden aangelegd. Dit om schade te voorkomen van
bijvoorbeeld bouwverkeer.

De gemeente zorgt voor de afwerking en inrichting
van het openbaar gebied. Dit is vastgelegd in het
inrichtingsplan. Door voortschrijdend inzicht, bijvoorbeeld de bouw van woningen en bedrijven, is
het mogelijk dat het inrichtingsplan moet worden
gewijzigd. Het meest actuele inrichtingsplan is
daarom in te zien in de Woonwinkel. In het inrichtingsplan wordt onder andere aangegeven waar
openbaar groen, verkeersdrempels, lichtmasten en
parkeerplaatsen aangelegd worden. het planten
van bomen en struiken conform het inrichtingsplan
is alleen mogelijk in het plantseizoen (november
tot mei). Het inzaaien van gras kan alleen in de
maanden mei tot en met september. Bij de afwerking van het openbaar gebied is het de intentie
om de groenvoorziening direct mee te nemen. De
definitieve terreinafwerking zal starten nadat het
merendeel van het gebied is bebouwd.

6.6.1.1 Aan- en afvoerwegen
Een aantal aan- en afvoerwegen mogen worden gebruikt voor zwaar bouwverkeer naar het bouwterrein. De toegangswegen worden door de gemeente
Delft aangegeven met gele verwijsborden.
6.6.1.2 Bouwwegen
Bouwwegen zijn tijdelijke wegen voor de bouwperiode en worden aangelegd als het gebied bouwrijp
is. De bouwwegen zijn ongeveer 3 - 4,5 meter
breed en liggen vaak op de plek waar later de
definitieve wegen worden aangelegd.
6.6.1.3 Straatverlichting
Als het gebied bouwrijp is, zal op enkele
strategische punten tijdelijke straatverlichting
worden aangebracht.
6.6.1.4 Ontsluiting van de woning na
gereedkomen
Bij het gereedkomen van de woning zal de gemeente zorgen voor een tijdelijke ontsluiting van
betonklinkers of half verharding op de locatie van
de toekomstige ontsluiting.

6.7 kosteN tIjDeNs De bouW
6.7.1 termijnen aannemer
Vanaf het moment dat uw aannemer aan de
slag gaat zult u, in termijnen gekoppeld aan de
vorderingen die uw aannemer maakt, betalingen
doen voor de realisatie van uw woning. u bepaalt
in onderling overleg de hoogte van en het aantal
termijnen. Betaal nooit de laatste termijn voordat
uw woning naar tevredenheid is opgeleverd.

6.7.2 advieskosten

werkzaamheden zullen ze u vooraf of naderhand
kosten in rekening brengen. maak vooraf afspraken
over eventuele aanvullende werkzaamheden.

6.7.3 Rente en aflossing hypotheek
Zodra u middelen betrekt uit uw hypotheek gaat u
ook aflossing en rente betalen. Het is wettelijk geregeld dat aflossing verplicht is gedurende de hele
looptijd van de hypotheek. Dat is dus vanaf het
moment dat de hypotheek gaat lopen en u bij de
notaris bent geweest voor levering van de grond.

uw architect, bouwbegeleider en eventuele andere
adviseurs zullen, op basis van de afspraken die u
met hen maakt, ook een rol hebben. Voor deze

46

47

Bijlage I: Adressen
Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS)
Woonwinkel OBS
De Woonwinkel is het centrale adres voor al uw vragen over
particuliere bouwkavels in Delft. De Woonwinkel is gevestigd
in het informatiecentrum Delft Bouwt,
Barbarasteeg 2, 2611 Bm Delft
Kijk voor actuele openingstijden op de website.
De Woonwinkel is telefonisch te bereiken op
015-2601864
www.nieuwdelft.nl | info@nieuwdelft.nl
Op verzoek ontvangt u via de Woonwinkel per e-mail een
digitale onderlegger met de gegevens van uw kavel in vier
formaten: pdf, dxf, dwg en dgn. Deze kunt u doorsturen aan
uw architect of bouwbedrijf.
Bij de Woonwinkel is de actuele lijst met bij OBS bekende
bouwbegeleiders te verkrijgen. Ook kunt u in de Kavelwinkel
het actuele stedenbouwkundige plan inzien.

Gemeente Delft

Adressen garanties en keurmerken e.a.
stichting Woningborg (sWB)
postbus 805 | 2800 av gouda
tel. 0182 – 58 00 04
www.woningborggroep.nl
stichting Waarborgfonds koopwoningen (sWk)
Postbus 29160 | 3001 GD Rotterdam
tel. 010 – 411 1674
www.swk.nl
stichting garantie Waarborg Nederland (sgWN)
Postbus 148 | 7240 AC Lochem
tel. 0573 - 44 26 16
www.garantiewaarborg.nl
stichting Bouwgarant
Postbus 340 | 2700 AH Zoetermeer
tel. 0900 -224 2242
www.bouwgarant.nl
Woonkeur | SKW Certificatie
postbus 50231 | 1305 ae Delft haven
www.woonkeur.nl of www.skw-certificatie.nl

www.delft.nl
Afdeling Vergunningen
voor vragen over vergunningen, toezicht en handhaving
kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum. Hier kunt u
bijvoorbeeld vragen stellen over het bestemmingsplan of de
omgevingsvergunning.
Maandag t/m donderdag 08.30 – 17.00 uur
Vrijdag 08.30 – 20.00 uur
Het Klant Contact Centrum is telefonisch te bereiken op 14
015 (van 08.30 tot 17.00 uur)
Ingenieursbureau Gemeente Delft verzorgt onder andere het
uitzetten van de hoekpunten van het uitgeefbaar gebied, het
vloerpeil en de hoekpunten van de woning (zie paragraaf 8.1).
U maakt hiervoor een afspraak via de Woonwinkel.

Adressen Nutsvoorzieningen
Centraal Meldpunt Aansluitingen
www.aansluitingen.nl
Warmte-leverancier
Deze is nog niet bekend en is afhankelijk van de aanbesteding
die nog loopt.
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Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw
www.politiekeurmerk.nl
milieukeur
postbus 17186 | 502 cD Den haag
tel. 070 – 358 6300
www.milieukeur.nl
Bond van Nederlandse architecten -BNa
Jollemanhof 14 | 1019 GW Amsterdam
tel. 020 – 55 36 66
www.bna.nl
Bond van Nederlandse architecten - BNa
Postbus 340 | 2700 AH Zoetermeer
tel. 079 -325 2252
www.bouwendnederland.nl
vereniging eigen huis
Postbus 735 | 3800 AS Amersfoort
tel. 033 - 450 7750
www.eigenhuis.nl
uitgave: bouw uw eigen huis

Bijlage II: werkdocument Beeldkwaliteit Coendersbuurt
Algemeen
Dit document is bedoeld als werkdocument voor begeleiding van bouwplannen in de Coendersbuurt.
De Coendersbuurt valt onder de Welstandsnota van Delft, door de raad vastgesteld in 2013 en op 1 januari 2014 in
werking getreden. In de Welstandsnota wordt onderscheid gemaakt in 3 niveaus van welstand: bijzonder welstandsniveau, globaal welstandsniveau en welstandsluw niveau. De kavels langs de Nieuwe Delft vallen onder het hoogste niveau
(bijzonder), de rest van de kavels onder het globale niveau.
Voor het bijzondere welstandsniveau gelden de volgende criteria: a. Stedenbouwkundige samenhang; b. Evenwichtig
gevelbeeld; en c. Passende detaillering, kleur- en materiaalgebruik. Voor het globale niveau gelden criteria a en b.
Het ontwerpproces voor de woningen is ingericht vanuit het streven om voor de kavelkopers zoveel mogelijk zekerheden, eisen en voorwaarden vooraf duidelijk te hebben. Hierdoor wordt de kans, dat plannen in een laat stadium (bij de
aanvraag omgevingsvergunning) alsnog gewijzigd moeten worden, zo klein mogelijk.
Vanwege het streven naar een “in architectuur gevarieerde en samenhangende” nieuwe Coendersbuurt worden de vereisten en de aanbevelingen voor de beeldkwaliteit vooraf goed onderscheiden en duidelijk gemaakt.

Begeleiding
De plannen worden in beginsel begeleid door de Stadsbouwmeester en de Stedenbouwkundige supervisor, op basis van
de vereisten uit het Kavelpaspoort met inachtneming van de welstandscriteria uit de Welstandsnota. Die begeleiding
heeft betrekking op de ontwerpen in het VO stadium tot en met het definitief ontwerp voor de aanvraag omgevingsvergunning. De begeleiding vindt plaats op basis van individuele consulten, gezamenlijk door Stadsbouwmeester en
stedenbouwkundig supervisor, naast de groepsbesprekingen waar individuele opdrachtgevers de plannen van hun buren
kunnen zien. Deze werkwijze is erop gericht om de formele welstandstoets zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Deze formele toetsing van de plannen vindt plaats door de welstandscommissie.

Eisen en aanbevelingen beeldkwaliteit
Vereisten voor de beeldkwaliteit van de Coendersbuurt zijn: de bouwregels in de bouwenveloppen (o.a. de
afmetingen) behorende bij het kavelpaspoort voor de Coendersbuurt.
Aanbevelingen vanuit de commissie welstand voor wat betreft de beeldkwaliteit van de Coendersbuurt zijn:
1. de dakrand: het gevel vlak wordt op een herkenbare, hoogwaardige wijze beëindigd als ware het een
eigentijdse kroonlijst
2. kleur metselwerk: in het kleurenspectrum van oker tot bruinrood, in warme tinten.
Als referentie voor de steenkeuze zijn er ter ten behoeve van de planbegeleiding en ter inspiratie van de
opdrachtgevers en hun ontwerpers, drie metselborden geproduceerd. Ook zijn uit de kleurenwaaier
“Kleuren van Delft” (www.kleurenvandelft.nl) de volgende kleuren geselecteerd:
• Oker; F2.30.66
• Okerbruin 1; E8.30.60
• Okerbruin 2; E4.30.50
• Lichtbruin; C8.30.40
• Oranjebruin; D6.40.40
3. Kozijnen en draaiende delen: Hoogwaardig en duurzaam materiaal gebruik van materiaal met eigen kleurstelling
(bijvoorbeeld hout) of crèmewit (kleurenwaaier Kleuren van Delft; F6.05.85)
Afwijkingen hiervan zijn zeker denkbaar en bespreekbaar, maar zullen apart met de Commissie Welstand besproken
moeten worden.
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Bijlage III: Voorbeeld programma van eisen
voor uw eigen woning1
De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten:
1. Functionele & ruimtelijke eisen
2. Materiaaleisen, vorm & stijl van de woning
3. technische eisen
Voor uw woning zult u zich in eerste instantie voornamelijk bezighouden met een functioneel programma van eisen. Dit
betekent dat u een overzicht maakt van de ruimtes die in uw woning aanwezig moeten zijn hun de functies. Het tweede
onderdeel bestaat uit eisen en/of wensen die meer het uiterlijk van uw woning beschrijven. In het laatste gedeelte kunt
u technische eisen die u aan u woning stelt vastleggen. U zult overigens merken dat andere partijen door bestaande regelgeving en overige voorwaarden ook eisen aan u opleggen. laat u hierdoor niet verrassen en ga na of en hoe het stedenbouwkundig plan, gemeentelijke bouwverordeningen, eisen aan beeldkwaliteit, etc. uw plannen beïnvloeden.
Functioneel & ruimtelijk programma van eisen
Stap 1: Analyse van uw huidige woonsituatie
stap 2: aanpassen naar uw gewenste woonsituatie
Gebruik hiervoor onderstaande tabel 1. Het kan handig zijn om eerst een analyse van uw huidige woonsituatie te maken.
Vervolgens kunt u na gaan welke aanpassingen u wenst voor uw toekomstige woning. Bij de tabel vindt u een aantal overwegingen en aandachtspunten die u helpen bij het opstellen van het functionele en ruimtelijk programma van eisen.
In de tabel geeft u aan welke ruimte op welke verdieping moet komen. Deze ruimtelijke eisen hebben gevolgen voor de
indeling van uw woning. Er zijn goede redenen om niet klakkeloos van de gebruikelijke situatie uit te gaan. Mensen die
minder goed ter been zijn, stellen bijvoorbeeld als ruimtelijke eis dat de woning gelijkvloers moet worden. Als uw woning
in een smalle (donkere) straat komt met bebouwing aan de overzijde is het een overweging om de woonverdieping juist
niet op de begane grond te situeren maar op een verdieping. Zo heeft u meer licht in de woning en ook minder inkijk van
voorbijgangers.
Materiaaleisen, vorm & stijl van de woning
De materialen waarmee een woning wordt gebouwd zijn sterk van invloed op het beeld en de stijl van de woning, zowel
aan de binnen- als buitenkant. De in het zicht komende materialen waarmee uw woning aan de binnenzijde wordt afgewerkt, worden vaak als laatste aangebracht en zijn daarmee vaak minder van invloed op de vorm en indeling van uw woning. Hoewel materiaalafwerkingen dus geen eerste vereiste zijn om met het ontwerp van uw woning te kunnen starten,
is het geen slecht idee om daar nu al over na te denken. Zeker als het duurdere afwerkingen betreft die een aanzienlijk
deel van uw budget gebruiken.
Het materiaalgebruik van de buitenkant van uw woning, de gevels en daken, kunnen heel bepalend zijn voor de stijl van
de woning. Met name de grootte en plek van ramen en deuren in de gevel en de vorm van het dak zijn hierop van invloed.
Het is dan ook zinvol om ideeën, wensen of zelfs harde eisen op dit gebied vast te leggen. Materiaaleisen maar met name
eisen aan vorm en stijl van de woning zijn soms moeilijk in schrift te vatten. Een plaatje zegt dan vaak meer dan 1000
woorden. Het kan dan ook heel handig zijn om een collage met plaatjes, tekeningen en/of foto’s te maken die een
vertaling van uw eisen vormen. De eisen die u op dit vlak aan uw woning kunt stellen, worden vaak beperkt door de
bebouwingsmogelijkheden van uw kavel. Doorgaans zijn beperkingen opgelegd aan het volume van de woning, de plaats
op de kavel en soms ook aan het materiaalgebruik.
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Technisch programma van eisen
In het technisch programma van eisen worden de technische prestaties vastgelegd waaraan een woning moet voldoen.
Sowieso moet elke woning die nieuw wordt gebouwd (of grondig wordt gerenoveerd) voldoen aan het Bouwbesluit. In
het Bouwbesluit staan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Uw
architect is bekend met het Bouwbesluit en weet hoe de eisen die hierin staan in het ontwerp voor uw woning moeten
worden toegepast.
De eisen die in het Bouwbesluit worden genoemd zijn echter minimumeisen. Er zijn redenen om aanvullende eisen aan
de prestaties van uw woning te stellen. U kunt bijvoorbeeld denken aan het voldoen aan verschillende keurmerken (bijv.
Politiekeurmerk of Woonkeur) en aan het Duurzaam bouwen van uw woning.
Het komt tegenwoordig ook steeds vaker voor dat gemeenten eisen dat alle nieuwbouwwoningen, dus ook de woningen
in particulier opdrachtgeverschap, in hun gemeente aan een of meerdere eisenpakketten moeten voldoen.

Overwegingen en aandachtspunten bij het functionele en ruimtelijke programma van eisen
Hoe ziet de gezinssamenstelling er nu en in de toekomst uit? En dat kan verder gaan dan eventuele
kinderen die nog op komst zijn. Is uw woning levensloopbestendig en kunt u er tot op hoge leeftijd
blijven wonen?

Halpartij
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de vorm van de trap en de
keuze tussen een open of dichte trap. ook kunt u een vide
overwegen. misschien wilt u een aparte garderobe.
Woonkamer
Allereerst is het belangrijk om te kijken naar de gewenste
afmetingen van de kamer en na te gaan of u
deze tuin- of straatgericht (of allebei) wilt. De lichtinval
kan ook meewegen in de ligging van de
woonkamer. Ook kunt u al nadenken over de vorm (bijvoorbeeld een U, L of Z-vorm) en eventuele
wensen voor een aparte tv- of leeskamer.
Keuken
Wilt u de keuken combineren met de woonkamer en
maakt u een open keuken? Of heeft u keuken en
woonkamer toch liever gescheiden? Dient er nog ruimte te
zijn voor een kookeiland of moet er nog een
tafel geplaatst kunnen worden?

Slaapkamers
Naast het aantal slaapkamers en de afmetingen is
voldoende kastruimte is van belang. Misschien wilt u
een aparte inloopkast, of bijvoorbeeld nog een tv of een
werkplek maken?. Wilt u een slaapkamer op de begane
grond of de mogelijkheid om dat in de toekomst te doen?
Wellicht wilt u vanuit één van deze kamers rechtstreeks
de badkamer kunnen bereiken.
Badkamer
u kunt alvast nadenken over de creatieve indeling hiervan.
Wilt u één of twee wastafels en is er eventueel ruimte
nodig voor bijvoorbeeld een sauna?
Werkkamer of hobbyruimte
Wilt u deze op de begane grond of op de verdieping en hoe
groot moet deze zijn? Vanuit welke ruimte
moet deze te bereiken zijn (bijvoorbeeld de hal of woonkamer)?

Bijkeuken
Hierbij is het belangrijk om te kijken of u deze in de buurt
van de keuken wilt en voor hoeveel apparatuur (bijvoorbeeld ook voor was- en droogtrommel) er ruimte moet
zijn.
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Bijlage IV: Concept inschrijfformulier kavel
Parkeren
Wilt u 0, 1 of 2 parkeerplaatsen in de centrale parkeergarage? Houdt u er wel rekening mee dat u geen bewonersparkeervergunning krijgt. En moet er een aparte berging voor de fietsen komen?
Bijzondere of extra ruimtes
Zoals bijvoorbeeld: een aparte wasruimte, een extra doucheruimte, fitnessruimte of een separaat
toilet. Wilt u een overdekte entree, een schoorsteenkanaal, een balkon, loggia en/of dakkapel?
Misschien heeft u ook al bepaalde wensen voor het terras en de tuin. Denkt u hierbij
bijvoorbeeld aan de terrasdeuren, schuifpui, een veranda en hekwerk langs de straat enz.
Mogelijk kunt u ook de bovenstaande punten alvast meenemen in uw overwegingen. Zijn er functies of
ruimtes te combineren of juist niet? En denkt u na over functies die u niet ziet maar die wél aanwezig
moeten zijn, zoals internet- en tv-aansluitingen in de verschillende kamers.

Kavelkoper verklaart dat hij financiering heeft
onderzocht met:
o Een gesprek bij een bank om de financieringscapaciteit
bij inkomen te bepalen
o Inzet eigen vermogen
o Inzet middelen uit verkoop eigen woning
De kavelkoper schrijft als persoon in
De inschrijving is op naam en niet verhandelbaar. Er mag
wel worden gewerkt met een machtiging maar nog steeds
op naam. Per huishouden 1 inschrijving.
Kavelkoper geeft aan welke breedte hij wil afnemen met
bijhorende ligging en prijs
De kavelkoper is niet verplicht deze maat af te nemen als
hij tot kavelkeuze overgaat, hij mag ter plekke zich bedenken of op basis van het aanbod meer of minder stroken
afnemen.

Kavelkoper verklaart ermee bekend te zijn dat
De kavelkoper geeft aan hoeveel parkeerplaatsen hij
wenst af te nemen tegen een prijs van € 25.000 incl btw
als hij tot kavelkeuze overgaat. De kavelkoper realiseert
zich dat hij geen parkeervergunning kan verkrijgen.
Kavelkoper verklaart ermee bekend te zijn dat
o het OBS de in de bijlage omschreven lotingsprocedure
hanteert
o het recht heeft om kavels buiten uitgifte in dit proces te
houden
Inschrijfgeld en ontbinding overeenkomst
o Het inschrijfgeld bedraagt € 500,o kosten voorafgaand aan transport: 10% van de
kavelprijs bij ondertekening overeenkomst, alternatief
is vergoeding van 5% over dit bedrag (10%
v/d kavelprijs) gedurende de planontwikkelingsperiode,
de vergoeding bedraagt 5%

Kavelkoper geeft zijn voorkeur aan (deel van blok B of
blok C)
De voorkeur van de kavelkoper is indicatief voor het oBs
Indien de kavelkoper niet naar zijn voorkeur kan kiezen,
krijgt hij desgewenst zijn inschrijfgeld terug/wordt het
inschrijfgeld niet geïnd.
Indien de kavelkoper wel kan kiezen maar daar geen
gebruik van maakt is hij zijn inschrijfgeld kwijt.
Kavelkoper geeft aan hoeveel parkeerplaatsen hij wil
afnemen
De kavelkoper geeft aan hoeveel parkeerplaatsen hij
wenst af te nemen tegen een prijs van € 25.000 incl btw
als hij tot kavelkeuze overgaat. De kavelkoper realiseert
zich dat hij geen parkeervergunning kan verkrijgen.
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Bijlage V: overzicht kosten die met de
financiering samenhangen
1. Kosten die u aan de gemeente betaalt:
Grondkosten
De grondprijs van de kavel is vastgesteld door de
gemeente Delft en staat vermeld in het kavelpaspoort
en de koopovereenkomst. De genoemde grondprijs is
exclusief omzetbelasting (BTW). Bijkomende kosten zijn
de notariskosten voor de overdracht van de grond en de
inschrijfkosten in het kadaster. Na het tekenen van de
koopovereenkomst (binnen ongeveer een maand) betaalt
u een aanbetaling van 10% van de koopsom. U kunt dit
bedrag ook betalen bij de levering van de grond. De gemeente brengt dan 5% kosten (prijspeil 2014) op jaarbasis
in rekening over de periode die dit in beslag neemt. Het
resterende bedrag betaalt u bij levering van de grond.
Legeskosten
Voor de behandeling van de omgevingsvergunning voor
het bouwen van een woning (voorheen bouwvergunning)
betaalt u legeskosten. u betaalt ook leges voor de toetsing
aan de welstandsnota. zie voor de hoogte van de leges:
http://www.delft.nl/Gemeenteloket/o/Omgevingsvergunning_voor_bouwen_en_verbouwen
Kosten voor aansluiting riolering
U betaalt de gemeente voor de aansluiting op de riolering.
Om aangesloten te worden op het riool dient u bijgevoegd
aanvraagformulier tijdig bij de gemeente in te dienen. U
ontvangt dan een offerte, waarna de werkzaamheden na
opdracht door u ingepland zullen worden.

2. Kosten die verband houden met
het ontwerp
Advieskosten
Honorarium voor: architect, constructeur, installatie
adviseur en kostendeskundige.
Verschotten
kosten van de afdrukken van tekeningen, bestek en andere onkosten zoals reiskosten van de adviseurs.
Kadaster
Het Kadaster brengt kosten in rekening (‘kadastraal
recht’) voor het opmeten en registreren van de kavel. Dit
wordt vaak al in rekening gebracht bij de notaris.

3. Aansluitkosten nutsvoorzieningen
voor de verschillende nutsvoorzieningen betaalt u kosten
voor het aansluiten van uw woning op de hoofdinfrastructuur van die voorziening. Na uw aanvraag krijgt u een
offerte waar de kosten worden gespecificeerd. Voor een
indicatie van de kosten kunt u via onderstaande internet
adressen de tarieven van evides (water) en stedin (electra)
zien.
http://www.evides.nl/klantenservice/Documents/Brochures/evides%20tarievenregeling%202014.pdf
http://www.stedin.net/SiteCollectionDocuments/Consumenten_en_kleinzakelijk/2013_12_19_Tarieven_elek_
kvB.pdf
U kunt bij de verschillende bedrijven een offerte op maat
laten maken voor uw kavel. Houd ook rekening met de
kosten voor tijdelijke aansluiting van bouwstroom en
bouwwater.
De gemeente Delft geen invloed heeft op deze kosten!
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Nutsvoorzieningen (gas, stadsverwarming,
elektra en water)
In Nieuw Delft wordt een innovatief verwarmingssysteem
(bodemwarmte) aangelegd. Dit betekent ook dat er in de
hele wijk elektrisch gekookt moet worden, er wordt geen
gas geleverd. Zie voor meer inhoudelijke informatie het
kavelpaspoort.
Riolering
De kosten van aansluiting van hemelwaterafvoeren, vuilwaterafvoeren en drainage-afvoeren worden verrekend
op basis van het aantal aan te sluiten afvoeren en de
diameter van de gebruikte afvoerbuis. Via het formulier in
bijlage VII kunt u de aansluiting aanvragen.
Kabeltelevisie, telefonie en glasvezel
Afhankelijk van de gekozen leverancier en de situatie op
de kavel (o.a. afstand tot het basisnetwerk)..

4. Bouwkosten
Aanneemsom
De bouwkosten worden met name bepaald door de woningkwaliteit (grootte, bouwkundige kwaliteit, inrichtingsen afwerkingsniveau), maar uiteraard ook door de situatie
in de markt (het prijsniveau). Zorg ervoor dat u bij de start
een realistisch beeld heeft van uw bouwkostenbudget.
Breng adviserende partijen hiervan op de hoogte en probeer hen medeverantwoordelijk te maken voor eventuele
budgetoverschrijdingen. Spreek bijvoorbeeld met uw
architect af dat hij kosteloos het ontwerp aanpast als blijkt
dat uw bouwbudget overschreden wordt.
Garanties en verzekeringen
(onder andere voor faillissement)
Uw aannemer heeft meestal een “Construction All Risk”
(CAR) verzekering voor al zijn werken. CAR verzekert het
bouwwerk tijdens de bouw tegen brand, aansprakelijkheid
naar derden, schade aan eigendommen van de opdrachtgever en de te gebruiken materialen. Vraag hoe hij het
voor uw werk regelt.
indien u van de stichting Woningborg of sWk een kwaliteitscertificaat wilt omtrent de volledige bouwkwaliteit
moet uw aannemer ingeschreven staan bij Woningborg of
sWk. Deze instituten kunnen er voor zorgen dat uw woning wordt afgebouwd in geval van faillissement van uw
aannemer. De aannemer zal de kosten hiervan opnemen in

zijn aanneemsom.
Uw aannemer (meestal kleinere) kan ook zijn aangesloten
bij Bouwgarant. Bij deze organisatie kan dan een verzekering worden afgesloten voor een zelfde vorm van garantie
bij faillissement. Wanneer uw aannemer niet is aangesloten bij een organisatie, kunt u bij hem een bankgarantie
bedingen van minimaal 10% van de aanneemsom incl.
BTW, zodat u bij een eventueel faillissement de woning
kan afbouwen. Daar zal uw aannemer een vergoeding
voor vragen.
Kosten paalfundering
In Delft is het niet mogelijk om te bouwen zonder paalfundering. De kosten zijn sterk afhankelijk van de diepte
waarop moet worden geheid. Dit kan zeer uiteenlopen in
hetzelfde gebieden zal bepaald moeten worden door het
nemen van sonderingen. U moet deze sonderingen zelf
laten uitvoeren. De kosten voor uw paalfundering, die dus
voor uw rekening komen, zijn onder meer afhankelijk van
de draagconstructie van uw woning.
Kosten aanleg drainage
U moet op uw kavel een drainagesysteem aanleggen voor
de afvoer van overtollig grondwater. indien er in uw gebied sprake is van oppervlakkig hemelwaterafvoer moet u
uw drainagestelsel laten aansluiten op het riool. u betaalt
hiervoor dezelfde aansluitkosten als voor de overige rioolaansluitingen. Het waterpeil bedraagt -1,50 m NAP

5. Kosten die met inrichting en verhuizing
samenhangen
Inrichting en tuin
Interieurarchitect, adviseur meubilering en stoffering.
eventueel het ontwerp en de aanlegkosten van de tuin,
schuurtjes, schuttingen, straatwerk en bloemen en planten.
Verhuizing
De kosten van de verhuizing. Wellicht is het noodzakelijk
dat u één of meerdere malen moet verhuizen voordat u
uw woning kunt betrekken, een tijdelijke woning moet
betrekken of uw inboedel tijdelijk moet opslaan.
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Bijlage VI: Inrichtingsplan Coendersbuurt (concept)
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Bijlage VII: Aanvraagformulier aansluiting op riolering
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COLOFON
Het handboek zelfbouw – april 2015 met bijlagen is een uitgave van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS).
Barbarasteeg 2 | Delft |
Disclaimer
De informatie in dit handboek is met zorg samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet juist,
onvolledig of niet up-to-date is. OBS of de gemeente Delft kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De meest recente versie van dit handboek is te vinden op de website www.nieuwdelft.nl
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Your
new
home?

Contact

Lijkt het u aantrekkelijk om te wonen in de Coendersbuurt?
Meld u dan aan via www.nieuwdelft.nl/aanmelden.
Of kom voor meer informatie eens kijken in het Informatiecentrum
Delft Bouwt. Hier is meer informatie verkrijgbaar over de
initiatieven, ontwikkelingen en woonmogelijkheden in Nieuw
Delft. Bel ons even voor een afspraak met een van onze
bouwcoaches.

@Nieuwdelft

ontwikkelingsbedrijf Spoorzone delft B.V.

Facebook.com/Nieuwdelftisyours

Delft Bouwt | Barbarasteeg 2 | 2611 Bm Delft
T 015-2602611 | www.nieuwdelft.nl

www.nieuw delft.nl

