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Deze brochure bevat de volgende informatie:
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• Plattegronden bestaande situatie
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• Een nieuw pand en de financiering en verzekeringen

• Van Der Linde Makelaardij
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Wonen in de vesting

Elburg telt zeven basisscholen. 
Net buiten de vesting staat de 
protestants christelijke basisschool 
De Wildemaet en de Neutrale 
basisschool Van Kinsbergen.

De overige basisscholen staan 
verspreid over de wijken rondom 
de vesting.

Basisscholen

Prachtig gelegen aan de randmeren, vlakbij de nieuwe polder Oostelijk 
Flevoland, ligt tussen Zwolle en Harderwijk één van Nederlands meest 
bezienswaardige oude stadjes: Elburg. Omringd door prachtige wallen, 
visrijke grachten en stukken stadsmuur ligt daar de oude binnenstad 
waarvan gelukkig nog zoveel is bewaard gebleven. Veel van de straten 
en steegjes ademen nog de sfeer der middeleeuwen, het tijdperk waarin 
Elburg is geworden tot wat nu nog is.



Net buiten de vesting liggen de 
voetbalvelden 
van ESC (de Elburger Sport 
Club). Op het zelfde terrein heeft 
korfbalvereniging KV Elburg haar 
clubgebouw en sportterrein. 

Sportverenigingen

In de vesting, met meer dan 250 monumenten, is het heerlijk wonen. 
’s Zomers de gezelligheid van het toerisme en ’s winters de rust en sfeer in 
de verlichte straten van de oude stad. Parkeergelegenheid is er voldoende 
op 3 minuten loopafstand van de stad ligt een grote parkeerplaats en op het 
Jos Lussenburgplein is een ruime hoeveelheid parkeerplaatsen beschikbaar. 
Inwoners van de vesting kunnen bij de gemeente een ontheffingskaart 
aanvragen. 

Wonen in de stad

In Elburg zijn een aantal kerken 
aanwezig. Hieronder is de Grote of 
Sint Nicolaaskerk op de foto te zien, 
welke in de vesting staat. Naast de 
Sint-Nicolaaskerk kent Elburg onder 
andere de volgende kerken: 

• Protestantse Kerk Nederland 
• Rafael Gemeenschap
• Vrije Evangelische Gemeente
• Rooms-Katholieke kerk
• Christelijk gereformeerde kerk
• Leger des Heils

Kerken



GENIET VAN HET 
WONEN IN EEN 
HISTORISCHE STAD



De prachtige panden van familie Schenk, 
zijnde de adressen Vischpoortstraat 1, 
Vischpoortstraat 3 en Smeesteeg 11 bieden 
wij te koop aan. In de panden heeft jaren 
lang de bakkerij van de familie gevestigd 
gezeten met aan de Vischpoortstraat zijde 
de prachtige bakkerswinkel en 

daarnaast een snoepwinkel. Achter de 
winkels was de bakkerij gevestigd waar 
het ambachtelijke bakkersvak werd 
uitgeoefend. Boven de winkels en de 
bakkerij heeft de familie gewoond vanaf 
1929.

Bouwjaar Inhoud Kamers Oppervlakte Perceel

1700 1.864 m3 12 277 m2 219 m2

Vischpoortstraat 1 + 3 en Smeesteeg 11  
te Elburg





Op de verdieping bevindt zich een zeer 
royaal appartement. Voorheen had 
dit appartement twee opgangen. Een 
opgang vanuit de snoepwinkel aan de 
Vischpoortstraat. En een opgang vanaf 
een zijdeur aan de Smeesteeg zijde. Alleen 
deze laatste opgang is nog in gebruik. Het 
appartement, voorheen meer opgedeeld 
in twee delen, is thans een groot woonhuis 
met veel vertrekken. Het gehele pand heeft 
een bouwschil die zich in een redelijke 
toestand bevindt. De daken van de panden 
zijn niet voorzien van asbest dakbeschot, 
maar van een vernieuwd houten beschot.  
De authentieke spanten zijn in de panden 

bewaard gebleven en ook de gevels 
en kozijnen zijn in een goede staat. 
Het interieur van het pand zal grondig 
moeten worden verbouwd, gerenoveerd 
en gemoderniseerd. Bij gemeente 
Elburg is een aanvraag gedaan voor een 
renovatie van het pand, waarbij het nieuw 
beoogde gebruik 1 of 2 winkels op de 
begane grond bevat en op de verdieping 
3 tot 4 appartementen kunnen worden 
gerealiseerd. De gemeente staat open voor 
deze ontwikkeling. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar de bijlage van deze 
brochure. 



De bestemming van de panden is als volgt: 
Voor de begane grond geldt een zgn. ‘centrumbestemming’, dat 
wil zeggen dat hier bedrijven gevestigd dienen te worden, zoals 
ateliers, detailhandel, dienstverlening, praktijkruimten, kantoren, 
verzorgende ambachtelijke bedrijven e.d. Op de verdieping is de 
bestemming ‘wonen’ van toepassing. Bij een ontwikkeling kan ook 
voor het pand Smeesteeg 11 een woonbestemming op de begane 
grond bepleit worden.

BESTEMMING 





Het pand, met een inhoud van maar 
liefst ruim 1.800 m3, heeft nu ruim 150 
m2 aan oppervlakte bedrijfsruimte op 
de begane grond; deels bestaande uit 
winkeloppervlakte en deels bestaande 
uit een bedrijfsruimte / bakkerij. Op de 
verdiepingen beschikt het pand thans 
over circa 275 m2 woonoppervlakte. 
Dit woonoppervlakte betreffen twee 
woongedeeltes die min of meer in elkaar 

overvloeien / die aan elkaar geschakeld 
zijn. De woonruimtes op de verdieping 
zijn nu toegankelijk via de opgang aan de 
Smeesteeg zijde. Hier is een afzonderlijke 
entree / ingang met hal en trapopgang. Er 
bevindt zich ook een traplift / stoellift. Naast 
de woonoppervlakte bevindt zich ook 
nog circa 55 m2 oppervlakte aan overige 
inpandige ruimte in het pand (berging/
zolder).



De panden vallen in het geheel onder Rijksmonumentaal toezicht en tevens vallen de 
panden onder het beschermde stadsgezicht van Gemeente Elburg. Voor onderhoud, 
renovatie en/of verduurzaming van een rijksmonument zijn er mogelijkheden van een 
laagrentende lening. Wil je hierover meer weten, dan kan je voor uitgebreide informatie 

terecht op de websites van monumenten.nl en restauratiefonds.nl.



Het pand, met een inhoud van maar liefst ruim 1.800 m3, heeft nu 
ruim 150 m2 aan oppervlakte bedrijfsruimte op de begane grond; 
deels bestaande uit winkeloppervlakte en deels bestaande uit een 
bedrijfsruimte / bakkerij.
 
Op de verdiepingen beschikt het pand thans over circa 275 
m2 woonoppervlakte. Deze woonoppervlakte betreffen twee 
woongedeeltes die min of meer in elkaar overvloeien / die aan 
elkaar geschakeld zijn. De woonruimtes op de verdieping zijn nu 
toegankelijk via de opgang aan de Smeesteeg zijde. Hier is een 
afzonderlijke entree / ingang met hal en trapopgang. Er bevindt 
zich ook een traplift / stoellift. Naast de woonoppervlakte bevindt 
zich ook nog circa 55 m2 oppervlakte aan overige inpandige ruimte 
in het pand (berging/zolder).

INDELING



















Locatie



Plattegrond, Begane Grond



Plattegrond, Eerste Verdieping



Plattegrond, Tweede Verdieping



Plattegrond, Zolder



Plattegrond, Kelder



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 19 januari 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Elburg
C
417

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: vischp.str.3
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Naam overheid: Gemeente Elburg IMRO-versie: IMRO2008

Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2014-04-16

Planidn: NL.IMRO.0230.BPBESCHSTAD2010-VST2 Planstatus: vastgesteld

Dossierstatus: deels onherroepelijk in werking

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op 
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.
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Ar�kel 9 Centrum

9.1 Bestemmingsomschrijving

9.2 Bouwregels

9.2.1 Gebouwen en overkappingen

9.2.2 Andere bouwwerken

9.3 Nadere eisen

9.4 Specifieke gebruiksregels

9.5 Afwijken van de gebruiksregels

9.5.1 Bevoegdheid

9.5.2 Toetsingscriteria

Link naar de toelich�ng van "Centrum".

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. ateliers;

b. detailhandel;

c. dienstverlening;

d. prak�jkruimten;

e. kantoren;

f. verzorgende, ambachtelijke bedrijven;

g. een a�aalcentrum, uitsluitend in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel -

a�aalcentrum';

h. ondergeschikte horeca, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - ondergeschikte horeca';

ter plaatse van de eerste bouwlaag;

i. wonen, ter plaatse van de eerste en hogere bouwlagen;

j. ter plaatse van het kruis is wonen uitsluitend toegestaan in de tweede en hogere bouwlagen;

met daaraan ondergeschikt:

k. nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden en parkeervoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

l. gebouwen, overkappingen, andere bouwwerken, tuinen en erven.

9.2 Bouwregels

Beschermd Stadsgezicht: Artikel 9 Centrum https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0230.BPBES...
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Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Centrum' is aan een aantal regels gebonden.

9.2.1 Gebouwen en overkappingen

Een gebouw of overkapping mag:

a. niet buiten gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;

b. een maximale bouwhoogte hebben die niet groter is dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)'

aangegeven bouwhoogte;

c. een maximale goot- en bouwhoogte hebben die niet groter is dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en

bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte.

9.2.2 Andere bouwwerken

a. een erf- en terreinafscheiding mag:

1. een bouwhoogte van maximaal 1,00 meter hebben als deze zich vóór de voorgevel of een naar de weg gekeerde

zijgevel van een hoofdgebouw en het verlengde daarvan bevindt;

2. een bouwhoogte van maximaal 2,00 meter hebben in andere gevallen;

b. een overig ander bouwwerk mag een bouwhoogte van maximaal 2,50 meter hebben.

9.3 Nadere eisen

Het is in bijzondere gevallen mogelijk om aan de plaats en afme�ngen van de bebouwing nadere eisen te stellen.

Dit kan indien dit noodzakelijk is:

a. ter voorkoming van onevenredige aantas�ng van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en lee�limaat van

aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ter bescherming van de waarden van het beschermd stadsgezicht;

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;

d. ter waarborging van de ongestoorde ligging van kabels en leidingen;

e. ter waarborging van het uitzicht van woningen.

9.4 Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van de gronden en bouwwerken met de bestemming 'Centrum' is aan een aantal beperkingen gebonden.

De gronden en bouwwerken mogen niet:

a. worden gebruikt voor meer dan één woning per bouwvlak, tenzij het gronden betre� ter plaatse van de aanduiding

'maximum aantal wooneenheden', in welk geval het aangegeven aantal als maximum geldt;

b. worden gebruikt voor ondergeschikte horeca, tenzij het gronden betre� ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm

van horeca - ondergeschikte horeca';

c. worden gebruikt voor ondergeschikte horeca, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca -

ondergeschikte horeca', met een grotere horecavloeroppervlakte dan:
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1. 15% van het verkoopvloeroppervlakte van de winkel tot een maximum van 25 m², indien de

verkoopvloeroppervlakte van de winkel 250 m² of minder bedraagt, waarbij in ieder geval een minimale

horecavloeroppervlakte van 15 m2 is toegestaan;

2. 10% van het verkoopvloeroppervlakte van de winkel tot een maximum van 50 m², waarbij in ieder geval een

minimale horecavloeroppervlakte van 15 m2 is toegestaan;

tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de bestaande oppervlakte als maximum geldt;

d. worden gebruikt voor detailhandel ter plaatse van de tweede of hogere bouwlaag.

9.5 Afwijken van de gebruiksregels

9.5.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken in die zin dat:

a. bij de func�e detailhandel ondergeschikte horeca wordt toegestaan, mits:

1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone -

ontheffingsgebied';

2. de horecavloeroppervlakte dat wordt gebruikt ten behoeve van ondergeschikte horeca niet meer bedraagt dan:

▪ 15% van het verkoopvloeroppervlakte van de winkel tot een maximum van 25 m², indien de

verkoopvloeroppervlakte van de winkel 250 m² of minder bedraagt, waarbij in ieder geval een minimale

horecavloeroppervlakte van 15 m2 is toegestaan;

▪ 10% van het verkoopvloeroppervlakte van de winkel tot een maximum van 50 m², indien de

verkoopvloeroppervlakte van de winkel meer dan 250 m² bedraagt, waarbij in ieder geval een minimale

horecavloeroppervlakte van 15 m2 is toegestaan;

b. detailhandel wordt toegestaan op de tweede of hogere bouwlaag.

9.5.2 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien de gemeentelijke monumentencommissie om advies is gevraagd

en indien hierdoor geen wezenlijke a�reuk wordt gedaan aan:

a. de waarden van het beschermd stadsgezicht;

b. het straat- en bebouwingsbeeld;

c. de woonsitua�e;

d. de milieusitua�e;

e. de verkeersveiligheid;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Plan: Beschermd Stadsgezicht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0230.BPBESCHSTAD2010-VST2

Ar kel 33 Waarde - Archeologie 1

33.1 Bestemmingsomschrijving
33.2 Bouwregels

33.2.1 Algemeen
33.2.2 Advies archeoloog
33.2.3 Uitzondering bouwregels

33.3 Nadere eisen
33.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en van werkzaamheden

33.4.1 Algemeen
33.4.2 Uitzonderingen
33.4.3 Beoordelingscriteria
33.4.4 Voorwaarden

33.5 Wijzigingsbevoegdheid

Link naar de toelich ng van 'Waarde - Archeologie'.

33.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en),
mede bestemd voor:

het behoud, de bescherming en/of het herstel van de archeologische waarden van de gronden.

33.2 Bouwregels

33.2.1 Algemeen

Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 30 m², dient de
aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag
betrekking hee  in voldoende mate is vastgesteld;

b. b. indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het
oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag een of meerdere van de
volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

1. de verplich ng tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een bouw-
of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals alterna even voor
heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn
gericht; of

2. de verplich ng tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd
Programma van Eisen; of

3. de verplich ng de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door
een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;
en/of

4. de verplich ng om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schri elijk verslag uit te brengen
waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van de gronden in andere
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beschikbare informa e, hetgeen is getoetst door de archeologisch deskundige, afdoende is vastgesteld. Het onder
sub b bepaalde is van overeenkoms ge toepassing.

33.2.2 Advies archeoloog

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 33.2.1 sub a, winnen zij advies in bij
de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning geen onevenredige
a reuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden
gesteld.

33.2.3 Uitzondering bouwregels

Het bepaalde in 33.2.1 sub a geldt niet indien:

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken loca e geen archeologische waarden
(meer) aanwezig zijn; of

b. het bouwplan betrekking hee  op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte niet wordt
uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders; of

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van bestaande funderingen;
d. bij de oprich ng van het bouwwerk de ondergrond niet dieper dan 0,3 meter wordt geroerd.

33.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 33.2, nadere eisen stellen met betrekking
tot:

a. de afme ngen van bouwwerken;
b. de situering van bouwwerken;
c. de inrich ng en het gebruik van gronden;

indien uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische
monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de
grond (in situ) te behouden.

33.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en van
werkzaamheden

33.4.1 Algemeen

Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden om zonder omgevingsvergunning van het
bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden

uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;

grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van
gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het
aanleggen van drainage en/of oppervlakteverhardingen;

a. bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderingen) van gronden
waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;

b. het verlagen van het waterpeil;
c. het tot stand brengen en/of in exploita e brengen van boor- en pomppu en;
d. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
e. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
f. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunica eleidingen en daarmee verband houdende
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construc es, installa es of apparatuur door middel van sleuven breder dan 0,8 m.

33.4.2 Uitzonderingen

Het in lid 33.4.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken en werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,3 m onder het bestaande maaiveld;
b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip van

onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestra ngen en beplan ngen binnen bestaande tracés
van kabels en leidingen;

c. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;
d. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande fundering van een

bestaand bouwwerk;
e. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten jde van het van kracht worden van het

bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden in dit kader is verleend;

f. ingeval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de
Monumentenwet 1988 van toepassing zijn.

33.4.3 Beoordelingscriteria

Ten aanzien van de in 33.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:

a. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig worden
aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning
dient te overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag
betrekking hee  naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld. Indien het
rapport daartoe aanleiding gee , dient op advies van de archeologisch deskundige zo nodig een opgraving plaats te
vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de
archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informa e, hetgeen is getoetst door de archeologisch
deskundige, afdoende is vastgesteld.

33.4.4 Voorwaarden

a. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en kan voorschri en aan de
omgevingsvergunning verbinden, waaronder:

1. de verplich ng tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een bouw-
of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals het aanbrengen van een
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of

2. de verplich ng tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd
Programma van Eisen; of

3. de verplich ng de ac viteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch
deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen; en/of

4. de verplich ng om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schri elijk verslag uit te brengen
waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 33.4.1 winnen
zij advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van een omgevingsvergunning
geen onevenredige a reuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke
voorwaarden dienen te worden gesteld.

33.5 Wijzigingsbevoegdheid
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Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1'
geheel of gedeeltelijk te laten vervallen indien:

a. op basis van nader archeologisch onderzoek is aangetoond, dat op de betrokken loca e geen archeologische
waarden (meer) aanwezig zijn; dan wel

b. er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is.
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Plan: Beschermd Stadsgezicht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0230.BPBESCHSTAD2010-VST2

Ar kel 36 Waarde - Beschermd stadsgezicht

36.1 Bestemmingsomschrijving
36.2 Bouwregels

36.2.1 Voorrangsregel
36.2.2 Gebouwen
36.2.3 Stadsmuur
36.2.4 Muur
36.2.5 Tuinmuur
36.2.6 Vloedmuur
36.2.7 Erf

36.3 Afwijken van de bouwregels

36.3.1 Bevoegdheid
36.3.2 Toetsingscriteria

36.4 Specifieke gebruiksregels
36.5 Afwijken van de gebruiksregels

36.5.1 Bevoegdheid
36.5.2 Toetsingscriteria

36.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

36.6.1 Vergunningplicht
36.6.2 Uitzondering
36.6.3 Toetsingscriteria

Link naar de toelich ng van 'Waarde - Beschermd stadsgezicht'.

36.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor:

a. het behoud, de bescherming, het herstel en de uitbouw van de in de toelich ng aangegeven cultuurhistorische en
ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing;

b. stadsmuren, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - stadsmuur';
c. muren, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - muur';
d. tuinmuren, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - tuinmuur';
e. vloedmuren, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - vloedmuur';
f. kerkenpaden, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - kerkenpad';

g. rijksmonumenten, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - rijksmonument';
h. gemeentelijke monumenten, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - gemeentelijk monument';
i. waardevolle bestra ng, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - bestra ng';
j. kazema en, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kazema en';
k. osendroppen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - osendrop'.

36.2 Bouwregels

36.2.1 Voorrangsregel
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In afwijking van het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) is het verboden de in dit plan opgenomen
gronden en bouwwerken te bouwen, aan te leggen en te gebruiken op een wijze die strijdig is met de in dit ar kel gegeven
regels.

36.2.2 Gebouwen

In aanvulling op het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) gelden voor het bouwen van gebouwen
binnen een bouwvlak de volgende regels:

a. de nokrich ng van gebouwen is de bestaande nokrich ng;
b. de kapvorm van gebouwen is de bestaande kapvorm;
c. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' wordt de voorgevel van een gebouw in de gevellijn gebouwd;
d. de zijgevels van een gebouw voor zover gelegen binnen de ves ng worden in de zijgevelbouwgrenzen gebouwd;
e. de achtergevel van een gebouw voor zover gelegen binnen de ves ng worden in de achtergevelbouwgrens

gebouwd;
f. de maximale goot- en bouwhoogte van gebouwen wordt bepaald door de andere daar voorkomende

bestemmingen, met dien verstande dat de minimale goot- en bouwhoogte van gebouwen ter plaatse van de
aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)', voor zover gelegen in de ves ng de volgende minimale
goothoogten gelden:

Maximale goot- en bouwhoogte Van toepassing zijnde minimale goothoogte

4,50 en 8,75 m  2,75 m  

7,50 en 11,00 m  5,50 m  

g. gebouwen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - rijksmonument' mogen, in afwijking van het
bepaalde in sub f. een goot- en bouwhoogte hebben die niet afwijkt van de bestaande goot- en bouwhoogte';

h. gebouwen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - gemeentelijk monument' mogen, in
afwijking van het bepaalde in sub f. een goot- en bouwhoogte hebben die niet afwijkt van de bestaande goot- en
bouwhoogte';

i. een gebouw wordt voorzien van een kap die een minimale dakhelling moet hebben van 50° en een maximale
dakhelling hebben van 70°;

j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - osendrop' mag de bestaande open ruimte tussen
gebouwen niet worden bebouwd;

k. anders dan onder a. tot en met i. is bepaald, geldt dat afwijkingen in maten en afme ngen, zoals die bestaan op het
moment dat het ontwerp van dit plan ter inzage is gelegd, gehandhaafd mogen worden.

36.2.3 Stadsmuur

Een stadsmuur mag een maximale bouwhoogte hebben die gelijk is aan de bestaande bouwhoogte.

36.2.4 Muur

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - muur' zal een muur een bouwhoogte hebben van minimaal
1,80 meter en maximaal 3,50 meter.

36.2.5 Tuinmuur

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - tuinmuur' zal een tuinmuur een bouwhoogte hebben van
minimaal 0,50 meter en maximaal 1,00 meter.

36.2.6 Vloedmuur
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Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - vloedmuur' zal de vloedmuur een bouwhoogte hebben van
minimaal 0,50 meter en maximaal 2,50 meter.

36.2.7 Erf

Ter plaatse van de aanduiding 'erf' gelden de volgende regels:

a. het maximale bebouwingspercentage van de gronden mag niet hoger zijn dan het ter plaatse van de aanduiding
'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven percentage, tenzij het bestaande percentage groter is, in welk
geval het bestaande percentage als maximum geldt;

b. een aangebouwd bijbehorend bouwwerk mag een maximale goothoogte hebben die niet groter is dan de
bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;

c. een vrijstaand bijbehorend bouwwerk mag een maximale goothoogte hebben van 2,50 meter, tenzij de bestaande
goothoogte groter is, in welk geval de bestaande goothoogte als maximum geldt;

d. vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden voorzien van een kap met een dakhelling van minimaal 45° en
maximaal 65°;

e. een ander bouwwerk mag een maximale bouwhoogte hebben van 2,50 meter.

36.3 Afwijken van de bouwregels

36.3.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 36.2.2 onder a in die zin dat gebouwen worden voorzien van een kap met een andere
nokrich ng dan de bestaande nokrich ng, mits:

1. in de nokrich ng de uiterlijke verschijningsvorm van afzonderlijke gebouwen tot uitdrukking wordt gebracht;

b. het bepaalde in lid 36.2.2 onder b in die zin dat gebouwen worden afgedekt met een kap in een andere kapvorm
dan de bestaande, mits:

1. in de kapvorm de uiterlijke verschijningsvorm van afzonderlijke gebouwen tot uitdrukking worden gebracht;

c. het bepaalde in lid 36.2.2 onder d in die zin dat van maximaal twee panden de gemeenschappelijke zijgevel mag
worden doorbroken over een afstand van maximaal 50% van de lengte van de zijgevel, mits:

1. de doorbreking is gelegen op een afstand van minimaal 2,00 meter gemeten uit de voorgevel;
2. voor wat betre  de uiterlijke verschijningsvorm afzonderlijke gebouwen gehandhaafd blijven;

d. het bepaalde in lid 36.2.2 onder d in die zin dat de zijgevel van een gebouw niet in de zijgevel wordt gebouwd, mits:
1. deze afwijkingsbevoegdheid niet wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde

- rijksmonument' of 'specifieke vorm van waarde - gemeentelijk monument';

e. het bepaalde in lid 36.2.2 onder e in die zin dat de achtergevel van een gebouw niet in de achtergevel wordt
gebouwd, mits:

1. deze afwijkingsbevoegdheid niet wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde
- rijksmonument' of 'specifieke vorm van waarde - gemeentelijk monument';

f. het bepaalde in lid 36.2.2 onder i in die zin dat gebouwen worden voorzien van een kap waarvan de dakhelling
minimaal 40° en maximaal 70° bedraagt;

g. het bepaalde in lid 36.2.2 onder i in die zin dat gebouwen worden voorzien van een kap waarvan de dakhelling
minimaal 15° en maximaal 75° bedraagt, mits:

1. voor zover dit betrekking hee  en noodzakelijk is in verband met een bijzondere kapvorm;

h. het bepaalde in lid 36.2.2 onder i in die zin dat gebouwen worden voorzien van een pla e afdekking;
i. het bepaalde in lid 36.2.3 in die zin dat de bouwhoogte van een stadsmuur wordt verhoogd tot maximaal 8,50

meter, mits:
1. het gaat om de bouw van een (reconstruc e van de voormalige) stadsmuur;

j. het bepaalde in lid 36.2.5 in die zin dat op een tuinmuur een hekwerk wordt geplaatst tot maximaal 2,50 meter;
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k. het bepaalde in lid 36.2.7 onder a in die zin dat het maximum bebouwingspercentage wordt verhoogd met
maximaal 20%;

l. het bepaalde in lid 36.2.7 onder b en c in die zin dat de maximale goothoogte wordt vergroot tot maximaal 3,50
meter;

m. het bepaalde in lid 36.2.7 onder b en c in die zin dat wordt gebouwd in twee bouwlagen, mits:
1. de maximale goothoogte 6,00 meter bedraagt;

n. het bepaalde in lid 36.2.7 onder d in die zin dat gebouwen mogen gebouwd met een plat dak.

36.3.2 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien de gemeentelijke monumentencommissie om advies is
gevraagd en indien hierdoor geen wezenlijke a reuk wordt gedaan aan:

a. de waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. het straat- en bebouwingsbeeld;
c. de woonsitua e;
d. de milieusitua e;
e. de verkeersveiligheid;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

36.4 Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van de gronden en bouwwerken met de bestemming 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' is aan een aantal
beperkingen gebonden.

De gronden en bouwwerken mogen niet:

a. worden ingericht zodanig dat wordt afgeweken van het ter plaatse van de aanduiding 'dwarsprofiel' aangegeven
dwarsprofiel;

b. het patroon en het materiaal van bestra ng mag niet worden gewijzigd of geamoveerd ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van waarde - bestra ng'.

c. De bijbehorende bouwwerken, ter plaatse van de aanduiding 'erf' mogen niet worden gebruikt voor de
woonfunc e, tenzij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

1. Het hoofdgebouw wordt (mede) gebruikt als woning en het gebruik als woning is conform de betreffende
bestemming toegestaan.

2. Het bijbehorend bouwwerk is aangebouwd aan het hoofdgebouw:

het bijbehorend bouwwerk is rechtstreeks via het hoofdgebouw bereikbaar.

1. Bij een bijbehorend bouwwerk gelegen achter de achtergevel van het hoofdgebouw: het bijbehorend
bouwwerk is gelegen binnen 4,00 meter achter het bouwvlak.

2. Bij een bijbehorend bouwwerk gelegen aan de zijgevel van het hoofdgebouw: het bijbehorend bouwwerk is
gelegen binnen 4,00 meter aan de zijgevel van het hoofdgebouw, zoals deze aanwezig was op het jds p van
de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.

36.5 Afwijken van de gebruiksregels

36.5.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van

het bepaalde in lid 36.4 sub a in die zin dat wordt afgeweken van het aangegeven dwarsprofiel.

36.5.2 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien de gemeentelijke monumentencommissie om advies is
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gevraagd en indien hierdoor geen wezenlijke a reuk wordt gedaan aan:

a. de waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. het straat- en bebouwingsbeeld;
c. de woonsitua e;
d. de milieusitua e;
e. de verkeersveiligheid;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

36.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden

36.6.1 Vergunningplicht

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

a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden;
b. het ontgronden, bodemverlagen of afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;
c. het wijzigen van weg- of straatprofielen en/of oppervlakteverhardingen;
d. het graven en/of dempen van waterlopen en waterpar jen;
e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communica eleidingen;
f. het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen;

g. het geheel of gedeeltelijk slopen van een stadsmuur, muur, tuinmuur of vloedmuur;
h. het scheuren van grasland, indien daarmee een blijvende omze ng van weidegrond in een andere vorm van

bodemcultuur wordt beoogd;
i. het planten van bomen en stuiken of anderszins opgaande teelt in de bestemmingen 'Agrarisch - Bedrijf', 'Agrarisch

- Cultuurgrond', 'Agrarisch - Glastuinbouw' en 'Agrarisch met waarden', die het zicht op de ves ng kunnen
belemmeren;

j. het geheel of gedeeltelijk slopen of amoveren van stoepen voor zover deze zijn gelegen binnen de bestemmingen
'Verkeer' en 'Verkeer - Verblijfsgebied'. Deze omgevingsvergunning mag niet worden verleend ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van waarde - bestra ng'.

36.6.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 36.6.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhouds- of exploita ewerkzaamheden betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht worden van het plan;
c. reeds op basis van de Monumentenwet 1988 zijn beschermd.

36.6.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien de gemeentelijke monumentencommissie om advies is
gevraagd en indien hierdoor geen onevenredige a reuk wordt gedaan aan de in paragraaf 2.32 van de toelich ng en de in
bij de toelich ng behorende bijlage 2 weergegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied en advies
wordt gevraagd aan de gemeentelijke monumentencommissie.
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Monumentnummer*: 14855 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 26 oktober 1965
Kadaster deel/nr: 82959/62

Woonplaats*

Elburg

Gemeente*

Elburg

Provincie*

Gelderland

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Vischpoortstraat 1 8081 EP Elburg

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Elburg C 417

Rijksmonumentomschrijving**

Huis (XVI), verbouwd XVIII B. Lijstgevel, parterre met verdieping. Deuromlijsting met verdiepte pilasters. Zadeldak 
met dakvenster. Gerestaureerd en gewijzigd 1960. Keistoep.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 11 oktober 2022

Pagina: 

https://cultureelerfgoed.nl
mailto:info@cultureelerfgoed.nl


Monumentnummer*: 14856 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 26 oktober 1965
Kadaster deel/nr: 82959/52

Woonplaats*

Elburg

Gemeente*

Elburg

Provincie*

Gelderland

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Vischpoortstraat 3 8081 EP Elburg

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Elburg C 418

Rijksmonumentomschrijving**

Huis met gepleisterde lijstgevel, parterre met verdieping. Onder een dak met nr.19. Hoekpand Smeesteeg.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Werk-woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 11 oktober 2022

Pagina: 
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Monumentnummer*: 14848 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument

Inschrijving register* 26 oktober 1965

Kadaster deel/nr 82960/4

Woonplaats*

Elburg

Gemeente*

Elburg

Provincie*

Gelderland

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel

Elburg C 418

Omschrijving**

Woonhuis met half schilddak en gepleisterde gevel.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 25 january 2023

https://cultureelerfgoed.nl
mailto:info@cultureelerfgoed.nl


 

 

 
Verzoek intaketafel 

 
 

Aanleiding/historie 
 
Initiatiefnemer, de familie Schenk uit Elburg, is eigenaar van Bakkerij Schenk aan de Vischpoortstraat 
3 te Elburg. Initiatiefnemer heeft haar bedrijfsmatige activiteiten om bedrijfseconomische redenen 
onlangs beëindigd.  
 
Een voortzetting van de huidige bakkerij is bedrijfseconomisch niet haalbaar. Initiatiefnemer heeft 
daarom besloten de panden aan te bieden voor verkoop. Voor een positief verloop van het 
verkoopproces wil initiatiefnemer potentiële kopers inzicht geven in de herontwikkelings-
mogelijkheden naar woningbouw op de locatie.   
 
Daarom heeft Initiatiefnemer Berends Bouwadvies en Vinke Design in de arm genomen om haar in 
dit traject te adviseren. Dit heeft geleid tot een voorstel voor planvorming. Initiatiefnemer wil dit 
voorstel graag voorleggen aan de gemeente. Vandaar dit verzoek aan de intaketafel als 
eerstvolgende formele stap, een beoordeling van het plan door de intaketafel van de gemeente 
Elburg. 
 
 
Huidige situatie 
 
De huidige situatie bestaat uit de kadastrale percelen C417 en C418 ter grootte van in totaal ca. 219 
m2. Het gaat daarbij om de adressen Vischpoortstraat 3 en Smeesteeg 11, gelegen in de vesting 
Elburg. Het geheel is een samenstel van meerdere bestaande panden die in de loop van de tijd zijn 
samengevoegd. 
 
De rode belijning in de afbeelding op de volgende bladzijde geeft aan welke percelen onderdeel 
uitmaken van dit verzoek. 
 
Het vigerende bestemmingsplan voor de locatie is Beschermd Stadsgezicht zoals dat is vastgesteld op 
24-6-2013. De bestemmingsomschrijving van deze percelen is Centrum. De panden op het perceel 
zijn alle Rijksmonumenten, bekend onder nummer 14848 (Smeesteeg 11) en nummer 14856 
(Vischpoortstraat 3). 
 
Op de begane grond was de bakkerij gevestigd. Hier werden de bakkersproducten vervaardigd en 
verkocht in de winkel aan de voorzijde. Op de bovenverdiepingen waren meerdere woningen 
gevestigd. Deze zijn in de loop van de tijd met elkaar verbonden en momenteel als zodanig in gebruik 
als 1 woning. 
 
Het huidige samenstel van panden is niet economisch en niet praktisch. Er dient een herverkaveling 
plaats te vinden waarbij naar een efficiënte herverdeling van de panden wordt gezocht binnen de 
historische en monumentale kaders van de locatie. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Het beoogde plan 
 
In het beoogde plan komt er op de begane grond een winkelruimte met daarbij 4 appartementen op 
de verdiepingen. De appartementen op de verdiepingen worden ontsloten via de bestaande toegang 
aan de Vischpoortstraat en via de bestaande toegang aan de Smeesteeg. Verder komen er op de 
begane grond 4 bergingen, voor elk appartement 1 berging. 
 

 
Voor de verdere uitwerking wordt verwezen naar het Schetsontwerp wat als bijlage bij dit verzoek is 
bijgevoegd. 



 

 
 
 
De nieuw te vormen eenheden (winkel en appartementen) kunnen worden aangewend voor koop 
en/of huur. De keus hiervoor is aan de toekomstige koper die het beoogde plan wil realiseren. Gezien 
de grootte van de appartementen zal het prijsniveau van de woningen op middelduur tot duur 
liggen. 
 
Daarnaast is het een uitgelezen locatie voor het toevoegen van verblijfsrecreatie. Toerisme is een 
belangrijke pijler van onze economie. De gemeente Elburg heeft in haar laatste bestuursakkoord 
nadrukkelijk de wens geuit voor meer meerdaagse verblijfsrecreatie. Het combineren van recreatie 
en erfgoed en het elkaar laten versterken met een logeeradres midden in dit erfgoed is een unieke 
kans. 
 
 
Gemeentelijk beleid 
 
Bestemmingsplan 
Het huidige bestemmingsplan biedt de mogelijkheid van een wijzigingsbevoegdheid voor het college. 
In artikel 43.1 (Algemene wijzigingsregels) van het bestemmingsplan is opgenomen dat het college 
van B&W kan beslissen over het toestaan van wonen op de eerste bouwlaag. Ook is het binnenplans 
mogelijk om per bouwvlak een woning te splitsen met een aantal voorwaarden.  

 
Woonvisie 
In de Woonvisie gemeente Elburg 2020-2025 worden een aantal beleidsdoelen omschreven die van 
toepassing zijn op het beoogde plan.  
 
Daarnaast worden in de Woonvisie initiatieven van inwoners aangemoedigd. 
 
Bestuursakkoord 2022 - 2026 
Dit nieuwe bestuursakkoord geeft aanknopingspunten. Een aantal hiervan die voor deze 
ontwikkeling van toepassing kunnen zijn: 
 

- willen we de inwoner helpen of vooral de strikte regels volgen? 
- ruimere kaders en minder regels;  
- meer woningen per vrijkomende (agrarische) locatie; 
- particuliere initiatieven om jong en oud bij elkaar te laten wonen; 
- aandacht voor maatwerk; 
- meer verblijfsrecreatie. 

 
 
Vervolg 
 
Initiatiefnemer verzoekt de gemeente dit initiatief te boordelen. Aan de hand van de uitkomst van 
deze beoordeling zal de initiatiefnemer een plan opstellen waarin het initiatief verder wordt 
uitgewerkt. 
 
 
Bijlage 
 

- Functiewijziging Vischpoortstraat 1-3 Smeesteeg 11 d.d. 8-12-2022 door Vinke Design 



VISCHPOORTSTRAAT  1-3
SMEESTEEG 11 ELBURG

FUNCTIEWIJZIGING

BESTAANDE EN 
NIEUWE SITUATIE

Architecten- en Ingenieursbureau
Nieuwstadsweg 11

8081AA Elburg
T. 0525 - 655278

E. info@vinke-design.nl
I. www.vinke-design.nl



 

  



 



 



 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 



Ontvangen op: Uw kenmerk: 

 Telefoonnummer: 

Datum: Onderwerp: 

12 december 2022  

0525-688688 

Resultaat intaketafel 

Bijlagen: 

Pagina: 

23 januari 2023 

Resultaatformulier intaketafel 1 

van 1 

 Postadres Postbus 70, 8080 AB Elburg Bezoekadres Zuiderzeestraatweg Oost 19, 8081 LA Elburg 

Telefoon 0525-688688 Fax 0525-688699 E-mail gemeente@elburg.nl Internet www.elburg.nl 

IBAN NL23BNGH0285002333 BIC BNGHNL2G KVK 08218414 BTW NL001831124B01 

Geachte heer Berends, 

Afgelopen december heeft u het initiatief, ‘het herontwikkelen van het bestaande pand aan de 
Vischpoortstraat 3, naar 4 appartementen en een winkel’ ingediend voor de intaketafel. Wij hebben uw 
initiatief behandeld. Daarbij toetsen wij uw initiatief aan het bestemmingplan, de Omgevingsvisie 
Elburg, overig beleid en andere onderwerpen die belangrijk zijn. In uw geval leidde dat tot het resultaat 
‘ja mits’. 

Wat betekent een ‘ja, mits’? 
Wij zeggen ‘ja, mits’ al wij uw initiatief onder voorwaarden wenselijk vinden. Het heeft dus kans van 
slagen, maar verder overleg en onderzoek is nodig. De voorwaarden (mitsen) die wij zien, zijn 
opgenomen in de bijlage.  

De bal voor het vervolg ligt nu bij u. Wilt u verder met uw idee, dan horen wij dat graag. Op dat moment gaan 
we kijken of we een casemanager aan uw initiatief kunnen koppelen. De casemanager is uw contactpersoon 
van onze gemeente, die u meeneemt in het vervolg van het proces. De gemeente is bereikbaar via ons 
algemene telefoonnummer 0525-688688. 

Belangrijk! 
Het resultaat van de intaketafel is een advies van een deskundigenpanel. De uitkomst van de intaketafel 
is dus geen besluit waartegen u in bezwaar of beroep kunt gaan. Ook geeft de uitkomst van de 
intaketafel geen rechten en plichten in het vervolgtraject.  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

De intaketafel van de gemeente Elburg 

Dit document is geautomatiseerd aangemaakt; u treft daarom geen handtekening aan. 
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RESULTAAT INTAKETAFEL1 

VOOR DE INITIATIEFNEMER 

Locatie / (kadastraal) adres: Vischpoortstraat 3 te Elburg 

Korte beschrijving initiatief: Het herontwikkelen van een bestaand pand naar 4 appartementen en een winkel. 

Vervolgtraject (type): nader overleg -> omgevingstafel 

Casemanager: Nader te bepalen 

Resultaat intaketafel Ja mits 

Samenvatting 
voorwaarden/motieven: 

Het realiseren van de herontwikkeling van het pand aan de Vischpoortstraat 3 te 
Elburg behoort tot de mogelijkheden, mits: 

- Er minimaal 100m2 winkeloppervlakte blijft bestaan;
- De monumentale waarde van het pand niet wordt aangetast;
- Er wordt voldaan aan de parkeernota;
- Er wordt voldaan aan het bouwbesluit.

Vischpoortstraat 3 is een Rijksmonument. Dit betekend dat het gehele pand (alles 
wat nagelvast is) beschermd is. Wellicht hoort hier ook het interieur van de 
bakkerswinkel bij. Voor verdere beoordeling in het vervolgtraject (richting 
omgevingstafel), zal er een bouwhistorisch onderzoek moeten komen met waarde 
stelling. Aan de hand van de gegevens uit het bouw historisch onderzoek kunnen de 
plannen verder uitgewerkt worden. Het kan zo zijn dat door de uitkomsten van het 
onderzoek bepaalde onderdelen behouden moeten blijven óf niet mogelijk zijn 
omdat ze te waardevol zijn. Tevens moet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) een advies uitbrengen.  

Probeer ook een duurzaamheidsslag te maken. Bij nieuwbouw gaan wij uit van 
gasloos bouwen. Ook in de vesting zijn mogelijkheden om duurzaam te bouwen. 
Treed hierover in overleg met onze medewerker duurzaamheid.   

De inrichting van het pand, waaronder het aantal woningen en het 
winkeloppervlakte  wordt pas bepaald op een later stadium van het 
proces (omgevingstafel), dit wordt niet meegenomen bij de beoordeling aan de 
intaketafel. Aan de intaketafel is een eerste schets op de wenselijkheid van het 
initiatief gemaakt, de haalbaarheid zal moeten blijken in het vervolg traject. 

Participatie is belangrijk bij dit proces. Betrek de omwonenden vroegtijdig bij uw 
plannen en vraag wat zij van het plan vinden. Tip: zet de bevindingen van 
omwonenden op papier (participatieverslag). 

Participatie verplicht? Nee 

Extra advies nodig? Ja 

Aandachtspunten bij het 
initiatief: 

Bij de ontwikkeling wordt in ieder geval extra aandacht gevraagd voor: 
- Cultuurhistorie;
- Parkeren;
- Welstand;
- Klimaatadaptatie/Duurzaamheid.

1 Het resultaat van de intaketafel geeft een indruk van de wenselijkheid van het ingediende initiatief. Het resultaat betreft een advies 
door een panel deskundigen en is dus geen besluit van het college van B&W of de gemeenteraad. Het indienen van bezwaar of beroep 
tegen dit advies is dan ook niet mogelijk. Ook geeft het resultaat geen rechten en plichten in het vervolgtraject. 



Belangrijke voorwaarden bij verkoop 

Algemeen 
Koopt u een woning die aangeboden wordt via Van der Linde Makelaardij, dan geschiedt 
de verkoop onder de hierna genoemde voorwaarden. Indien u een bod uitbrengt op een 
woning, dan wordt er van uitgegaan dat koper akkoord is met onderstaande voorwaarden, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tijdens de onderhandeling.  

Het uitbrengen van een bod, koopakte 
Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen de prijs van belang, maar dient een koper 
zich ook expliciet uit te spreken over andere belangrijke zaken, zoals de gewenste datum 
van overdracht, eventuele overname van roerende zaken en eventuele ontbindende 
voorwaarden (bijv. voorbehoud financiering). Het uitbrengen van een bod betekent 
overigens niet dat andere gegadigden geen bod meer kunnen doen. De koopovereenkomst 
wordt door ons kantoor opgemaakt volgens het model koopakte van de NVM.  

Informatielijst en onderzoeksplicht koper 
Een verkoper is verplicht de aan hem bekende bijzonderheden en/of eventuele gebreken 
aan koper mee te delen. Het is mogelijk dat er bijzonderheden en/of gebreken aanwezig 
zijn die verkoper niet kent. Deze kan verkoper in dat geval niet kenbaar maken. Deze 
informatielijst geeft dus aan koper zeker geen garantie van juistheid of volledigheid! 
Bovendien dient koper te beseffen dat aan een gebruikte woning niet dezelfde eisen gesteld 
mogen worden als aan een nieuwbouwwoning. Er wordt geen garantie gegeven op een 
woning voor afwezigheid van verborgen gebreken, binnen zekere grenzen mogen gebreken 
voorkomen. Dit is mede afhankelijk van de ouderdom van de woning. Naast de 
mededelingsplicht van verkoper heeft koper ook een eigen onderzoeksplicht. Dit houdt in 
dat de koper ook zelf de verantwoordelijkheid heeft om onderzoek te (laten) doen naar 
bijvoorbeeld de bouwtechnische staat en de publiek- en privaatrechtelijke bijzonderheden 
(perceelgrenzen, aanwezigheid van bijzondere bepalingen in eigendomsakte, 
bouwvergunningen e.d.). Gebreken die koper had kunnen zien bij de bezichtiging of zaken 
die koper zelf had kunnen/moeten onderzoeken zoals de bouwtechnische staat, 
uitbouwmogelijkheden, erf-/kadastergrenzen en bestemmingsplan kunnen niet later aan 
de verkoper of makelaar worden tegengeworpen. Deze zaken vallen dus onder de eigen 
onderzoeksplicht van de koper. 

Brochure, jaartallen, tekeningen, oppervlaktes en bedragen 
De verkoopbrochure is met zorg en te goeder trouw samengesteld, maar kan onjuistheden 
of onvolledigheden bevatten. De door verkoper/makelaar verstrekte jaartallen, bedragen, 
tekeningen, oppervlaktes, inhoud, maten en bedragen in de brochure en op internet zijn 
bij benadering en dienen ter indicatie. Genoemde bedragen gelden bij aanvang verkoop en 
deze bedragen kunnen na het maken van de brochure geïndexeerd of verhoogd zijn. De 
makelaar gaat uit van de door verkoper verstrekte gegevens, de juiste gegevens kunnen 
hiervan afwijken. Hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door makelaar of 
verkoper.  
Ook is het mogelijk dat de indeling van de woning is gewijzigd na het maken van de 
tekeningen en daarom afwijkt, of dat de cv-. ketel ouder is dan verkoper dacht. Indien 
koper jaartallen, maten of oppervlaktes e.d. exact wil weten wordt koper geadviseerd om 
hiernaar onderzoek te doen, bijvoorbeeld tijdens een tweede bezichtiging. De makelaar zal 
u hierbij graag behulpzaam zijn!

Waarborgsom/bankgarantie 
In de koopakte wordt de gebruikelijke bepaling opgenomen dat de koper tot zekerheid 
voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom stort of bankgarantie stelt van 
10% van de overeengekomen koopsom. De waarborgsom/bankgarantie dient door de 
notaris ontvangen te zijn op de in de koopovereenkomst vastgelegde datum. 



Notariskeuze 
Een verkoper kan in bijzondere omstandigheden de voorkeur hebben voor een specifieke 
notaris en dient dit dan van tevoren met de koper te communiceren. Indien de verkoper 
geen notaris heeft aangewezen, heeft in principe de koper het recht om een notaris te 
kiezen, met dien verstande dat de door de notaris gehanteerde tarieven niet in het nadeel 
van de verkoper mogen zijn. In verband met een vlotte afhandeling van de overdracht en 
de daaraan voorafgaande inspectie van de woning door alle partijen, dient koper een 
notaris te kiezen in dezelfde plaats als de verkochte woning of maximaal binnen een straal 
van 15 kilometer. 
Hiervan wordt alleen afgeweken indien dit tijdens de onderhandelingen, dus voor 
prijsakkoord, door koper is verzocht en verkoper akkoord is gegaan met een buiten deze 
straal gevestigde notaris. In dat geval gelden behoudens andere afspraken de volgende 
voorwaarden om nadeel voor verkoper te voorkomen: 

• Voor rekening van de koper zijn de kosten van het opstellen van de benodigde 
volmacht(en) voor verkoper(s) indien verkoper niet aanwezig is bij de overdracht; 

• De kosten die de notaris in rekening brengt voor de akte van royement van de 
hypotheek van verkoper mogen niet meer zijn dan gebruikelijk, maximaal € 165,- 
inclusief btw en kadasterkosten per hypotheek. Het eventueel meerdere alsmede 
andere ongebruikelijke kosten zijn voor rekening van koper. De door de koper aan 
verkoper eventueel verschuldigde kosten zullen bij de eigendomsoverdracht tussen 
koper en verkoper worden verrekend. Koper geeft hiervoor bij deze aan de notaris 
een onherroepelijke volmacht. 

• Bij een notariskeuze buiten de straal van 15 kilometer zal de makelaar de inspectie 
van de woning en de opname van de meterstanden verzorgen, maar niet bij de 
overdracht aanwezig zijn. 

 
Asbest 
Verkoper en makelaar kunnen geen garantie geven voor de afwezigheid van asbest. Soms 
is deze niet zichtbaar of niet bekend bij verkoper of makelaar, bijvoorbeeld omdat deze is 
weggewerkt achter een omtimmering. Indien verkoper op de hoogte is van de 
aanwezigheid van asbest, dan dient verkoper dat kenbaar te maken en dit zal in de 
koopovereenkomst vermeld worden. 
 
Bestemmingsplan/bouwmogelijkheden 
Indien koper het verkochte wil renoveren, uitbouwen of verbouwen of geheel of deels voor 
een andere bestemming wil gebruiken (bijvoorbeeld een bedrijf of beroep aan huis) is 
koper zelf verantwoordelijk om hiernaar, voor aankoop onderzoek te (laten) doen bij de 
gemeente en/of een bouwkundige. Koper mag gezien zijn eigen onderzoeksplicht niet 
alleen afgaan op mededelingen of aannames van verkoper of makelaar. 
 
Verklaring verkoper/aansprakelijkheid makelaar 
Verkoper verklaart jegens zijn makelaar en de koper dat de informatielijst is aangepast 
aan de hem laatst bekende informatie en (voor zover verkoper bekend) volledig en naar 
waarheid is ingevuld. De makelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of 
onvolledige invulling van de informatielijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatie en documentatie 
 
Met de informatie in deze brochure, welke uiteraard zorgvuldig is samengesteld, willen wij 
u goed en compleet voorzien van alle informatie die u nodig heeft om een afgewogen 
beslissing te kunnen maken bij het kopen van een woning. Het is mogelijk dat informatie 
(onbedoeld) afwijkt van de werkelijkheid, dat tekeningen niet geheel up to date zijn of dat 
de brochure onjuistheden bevat. Wij attenderen u er in dit kader op dat deze informatie 
geheel vrijblijvend aan u wordt aangeboden en dat Van Der Linde Makelaardij niet 
aansprakelijk gesteld kan worden voor onjuistheden. 
 
Hoe uitgebreid wij u ook van informatie willen voorzien, er kunnen natuurlijk altijd vragen 
of onduidelijkheden bij u blijven. Vraag ons dan gerust om een toelichting van zaken of 
om meer informatie. Wij zijn u graag van dienst! 
 
Wij stellen het erg op prijs als u na een bezichtiging zo spoedig mogelijk aangeeft of de 
woning uw interesse heeft. Zo kunnen wij de verkoopopdrachtgever ook actief op de 
hoogte houden van de stand van zaken. Blijft uw reactie vooralsnog uit, dan kunt u een 
reactie van onze kant verwachten. Uiteraard kan het zijn dat de woning niet voldeed aan 
uw verwachtingen. Door aan te geven wat uw woonwensen zijn, kunnen wij u actief helpen 
bij het vinden van een andere woning. Graag nemen wij de tijd om uw woonwensen te 
inventariseren. U kunt uw woonwensen ook aan ons doorgeven door het ‘Woon Wensen 
Formulier’ uit deze brochure in te vullen en in te leveren bij één van onze vestigingen of 
door het woonwensenformulier online in te vullen op www.vdlindemakelaardij.nl. 
 

Van toepassing zijnde voorwaarden 
Op al onze diensten zijn van toepassing de Algemene Consumentenvoorwaarden van de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende zaken en vastgoeddeskundigen NVM. 
U kunt deze voorwaarden opvragen via ons kantoor of downloaden via onze website 
www.vdlindemakelaardij.nl. Voor meer informatie over de NVM kunt u terecht op 
www.nvm.nl, of bellen met het hoofdkantoor van de NVM, afdeling consumentenzaken: 
030-4281335. 
 
 

 
 
  



Goed om te weten bij het kopen van een pand 

Wanneer ben ik in onderhandeling? 
U bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op uw bod door: 

• Een tegenbod te doen.
• Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn.

U bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij uw bod 
met de verkoper zal bespreken. 

Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen tijdens een onderhandeling? 
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Bovendien 
zal de verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er 
met meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Een NVM-
makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden. Vaak zal de verkopende NVM-
makelaar belangstellenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er onderhandelingen 
gaande zijn. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen, 
omdat dit overbieden zou kunnen uitlokken. 

Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen? 
Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan u te verkopen. De Hoge Raad heeft 
bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een 
bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij uw bod wel of niet 
aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.  

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen? 
Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heeft u 
als potentiële koper ook het recht tijdens de onderhandelingen uw bod te verlagen. Zodra 
de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerdere bod. 

Mag een NVM-makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? 
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, 
dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan de verkoper – op 
advies van zijn makelaar – besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een 
inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod 
uit te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder gedane toezeggingen 
of afspraken na te komen, voordat de procedure wordt veranderd. 

Mag een NVM-makelaar een onrealistisch hoge prijs vragen voor een woning? 
De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar welke prijs realistisch is voor de 
woning. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. 

Wat is een optie? 
Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt: 

• In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door
een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de
verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de
koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop
van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een
bestaande woning niet.

• Bij de aankoop van een bestaande woning wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten
onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een
verkopende NVM-makelaar maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het
onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen
bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken
om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de
woning.



De NVM-makelaar zal in deze periode bij andere geïnteresseerde partijen aangeven, dat 
op de woning een optie rust. Een optie kunt u niet eisen. De verkoper beslist in overleg 
met de NVM-makelaar of dergelijke opties worden gegeven. 

Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die een 
afspraak maakt voor een bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng? 
Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij 
in onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de 
verkoopprocedure die gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen. 

Hoe komt de koop tot stand? 
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken, onder andere 
verkoopprijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over 
roerende zaken, dan legt de verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de 
koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, 
komt de koop tot stand. Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als 
u deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet u dit meenemen in de
onderhandelingen. Als koper krijgt u niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Koper
en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden
voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.

De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen 
is ondertekend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en heet het 
schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet 
voldoende. 

Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper 
(en eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor 
de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze tijd kunt u eventueel 
als koper alsnog zonder opgave van redenen afzien van de koop. Na deze tijd is de koop 
definitief rond, tenzij ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. 

Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in? 
De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat u als koper zonder opgaaf 
van reden(en) de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een 
kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd 
kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen 
erkende feestdag. Hiervoor zijn wettelijke regels opgesteld. De NVM-makelaar kan precies 
aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt. 

Wat is de NVM No-Risk clausule? 
Veel mensen durven geen woning te kopen voordat hun eigen huis verkocht is en stappen 
daardoor bij voorbaat niet over naar een andere woning. Koopt u met de NVM No-Risk 
clausule dan kunt u die overstap vaak wel maken. 
De NVM No-Risk clausule is een ontbindende voorwaarde. Deze voorwaarde voorkomt dat 
de koper met dubbele lasten komt te zitten.  
De koper kan de koop ontbinden als de verkoop van zijn huidige woning onverwacht langer 
duurt. De verkoper dient uiteraard eerst akkoord te gaan met deze ontbindende 
voorwaarde in de koopovereenkomst. Tijdens de looptijd van de NVM No-Risk clausule doet 
de koper al het mogelijke om zijn huis te verkopen. De verkoper gaat gedurende die tijd 
door met de verkoop van het reeds verkochte huis. 
Vindt de verkoper een andere koper, die onder gelijke voorwaarden het huis wil kopen, 
zonder de No Risk clausule, dan krijgt de eerste koper bedenktijd om de koop definitief te 
maken óf om af te zien van de koopovereenkomst. In het laatste geval verkoopt de 
verkoper vervolgens het huis aan de tweede koper. 



Mag ik als koper advies van de verkopende makelaar verwachten? 
De verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen van de verkoper. Hij zal de 
verkoper adviseren tijdens het verkoopproces. De verkopende makelaar kan en mag 
daarom niet tegelijkertijd uw belangen behartigen. Als u dus begeleiding en advies wilt 
tijdens het aankoopproces, dan is het verstandig zelf een aankopende NVM-makelaar in te 
schakelen. 

Wat houdt 'kosten koper' in? 
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning 
voor zijn rekening neemt. De kosten koper is ongeveer 3 % van de koopprijs. Onder de 
kosten koper vallen de volgende kosten: 

• Overdrachtsbelasting (in de meeste gevallen 2%)
• Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering
• Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering

Naast deze kosten dient de koper ook rekening te houden met: 
• Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte
• Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte
• Afsluitkosten of advieskosten voor de hypotheek
• Taxatiekosten t.b.v. de hypotheek
• Kosten Nationale Hypotheek Garantie

Zit de makelaarscourtage in de 'kosten koper'? 
Nee! Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een 
makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten 
van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop 
van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen. 

Wat betekent vrij op naam? 
Soms neemt de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning op zich. De woning 
wordt dan 'vrij op naam' (v.o.n.) aangeboden. Onder vrij op naam vallen de volgende 
kosten: 

• Overdrachtsbelasting (in de meeste gevallen 2%)
• Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering
• Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering

De koper betaalt bij vrij op naam zelf de notariskosten voor het opmaken van de 
hypotheekakte en de kadasterkosten voor het inschrijven van de hypotheekakte. Onder 
vrij op naam vallen nooit de makelaarskosten.  

Wat houdt een taxatie-opdracht in? 
Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven van een waarde-oordeel van een 
pand en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie 
houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in. 

Is het model koopovereenkomst voor iedereen beschikbaar? 
De model koopovereenkomsten stelt de NVM alleen beschikbaar aan haar leden. Wel kunt 
u een model koopovereenkomst opvragen bij Vereniging Eigen Huis.



Begrippen verklaard 

Bankgarantie 
Een garantie van een Nederlandse bank dat de koper zijn verplichtingen uit de koopakte 
zal nakomen voor het bedrag dat genoemd is. 

Bedenktijd 
Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie 
dagen. De bedenktijd gaat in nadat de koper en de verkoper de koopakte hebben 
ondertekend en de koper (een kopie van) de akte heeft ontvangen. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
Een verzekering die NVM-makelaars hebben afgesloten ten behoeve van de 
aansprakelijkheid voor vermogensschade bij derden die rechtstreeks voortvloeit uit fouten 
die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep. 

Bestemmingsplan 
Een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingsprogramma voor een bepaald gebied. 
Hierin staat onder andere welke bestemming een bepaald perceel heeft en eventueel hoe 
bepaalde grond en de opstallen die erop staan moeten worden gebruikt. Het 
bestemmingsplan bestaat in elk geval uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften en een 
toelichting. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming een perceel heeft. 
In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied 
aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van bouwwerken, 
rooilijnen, bebouwingsintensiteit, enzovoort. Een handige website waar de meeste 
bestemmingsplannen te raadplegen zijn, is www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Bod 
Het bedrag dat door een partij wordt geboden op een pand. Dit kan gekoppeld zijn aan: 
ontbindende voorwaarden, een opleveringsdatum en eventuele over te nemen roerende 
zaken. 

Certificering 
Iedereen mag zich makelaar noemen, maar alleen als aan bepaalde 
vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich officieel door KEMA laten 
certificeren. Alleen VastgoedCert gecertificeerde makelaars kunnen lid worden van de NVM 
vakgroep ‘WONEN’. 

Courtage 
De vergoeding voor de diensten die een makelaar van de NVM u verleent. De hoogte van 
de courtage spreekt u af met uw NVM-makelaar bij de opdrachtverstrekking. Indien u als 
particuliere opdrachtgever (consument) een opdracht verstrekt aan uw makelaar geldt dat 
het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten inclusief wettelijk 
verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Indien u als professionele opdrachtgever een opdracht verstrekt aan uw makelaar geldt 
dat het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten exclusief wettelijk 
verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn. 

Erfpacht 
Het recht om de onroerende zaak van iemand anders (bijvoorbeeld de gemeente) te 
gebruiken tegen betaling van een canon (een vast bedrag per maand of jaar). 

Eigenwoningforfait 
Het bedrag dat u als eigenaar van een woning in uw belastingaangifte bij uw inkomen moet 
optellen (een vast percentage van de WOZ-waarde). 



Funda 
De internetsite (www.funda.nl) waarop de woningen staan die door NVM-makelaars 
worden verkocht. 

Hypotheekakte 
In dit document staan alle afspraken over de hypotheek tussen de koper en de 
financieringsinstelling. Het wordt uiteindelijk door de notaris aangeboden aan het Kadaster 
en in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven. 

Kadaster 
Een instantie die openbare registers beheert. Het Kadaster geeft onder andere informatie 
over: het grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of een pand op de 
monumentenlijst staat, wie de eigenaar is en welk kadastraal nummer het heeft. 

Koopakte 
In dit document worden de afspraken vastgelegd die verkoper en koper hebben gemaakt 
over de koop. 

Kosten koper 
Hieronder worden de volgende kosten verstaan: 

• Overdrachtsbelasting (in de meeste gevallen 2%)
• Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering
• Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering

Makelaarskosten en hypotheekkosten vallen hier niet onder. 

Levering 
De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op 
naam van de koper gezet (door het tekenen van de akte van levering bij de notaris). De 
feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels. 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 
Een waarborgfonds dat borg staat wanneer de geldlener de rente en aflossing van zijn 
hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten 
met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van 
het hypotheekbedrag. Voor het krijgen van een financiering met NHG is een koopsomgrens 
vastgesteld. Boven deze koopsom kunt u geen financiering met NHG verkrijgen. Kijk voor 
meer informatie op www.nhg.nl. 

NVM-beëdiging 
Om lid te worden van de NVM moeten makelaars, nadat hun vakbekwaamheid is 
vastgesteld, een eed of belofte afleggen bij de NVM. Bij het afleggen van deze eed beloven 
zij hun vak eerlijk, betrouwbaar en onafhankelijk uit te oefenen. 

NVM Erecode 
Gedragsregels die door de NVM voor haar leden zijn opgesteld. De NVM Erecode is het 
uitgangspunt voor het werken in de praktijk van alledag. NVM-leden worden getoetst op 
naleving van de NVM Erecode. 

Ontbindende voorwaarden 
Voorwaarden die in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen. Indien een 
voorwaarde in vervulling gaat, kan de overeenkomst (meestal kosteloos) worden 
ontbonden. Een ontbindende voorwaarde kan onder meer betrekking hebben op de 
financiering, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het verkrijgen van de Nationale 
Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies. 



Optie 
Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt: 

• In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door
een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de
verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de
koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop
van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een
bestaande woning niet.

• Bij de aankoop van een bestaande woning wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten
onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een
verkopende NVM-makelaar maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het
onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen
bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken
om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de
woning.

Onder bod zijn 
De toezegging van de verkopende makelaar aan een bieder om geen transacties met 
andere geïnteresseerden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere 
geïnteresseerden blijven wel mogelijk. 

Overdrachtsbelasting 
Een belasting die wordt geheven ten laste van de koper van een onroerende zaak 
(bijvoorbeeld een huis). Momenteel bedraagt deze 2% van de waarde van de verkochte 
woning.  

Recht van overpad 
Het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond 
van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te 
houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand. 

Roerende goederen 
Dit zijn zaken die niet aan de onroerende zaak zijn verbonden en die de koper mogelijk 
kan overnemen van de verkoper, al dan niet tegen een vergoeding. 

Taxatie 
Het uitbrengen van een waardeoordeel over bijvoorbeeld een pand door een daartoe 
bevoegd persoon, zoals uw NVM-makelaar. Bijvoorbeeld bij verkoop of verbouwing van 
een woning, voor de aanvraag van een hypotheek of in het kader van de Wet Waardering 
Onroerende Zaken. 

Transport 
De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. 

Vereniging van Eigenaars 
De vereniging van alle mede-eigenaren van een appartementengebouw. Hiervan bent u 
volgens de wet automatisch lid als u eigenaar bent van een appartementsrecht in het 
gebouw. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen in en rond het 
appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar 
hebt in het gehele gebouw.  

Vrij op naam (v.o.n.) 
Dit houdt in dat er voor de koper geen bijkomende kosten zijn om de woning op zijn naam 
te krijgen. Eventuele hypotheekkosten en de kosten van een aankoopmakelaar blijven wel 
voor rekening van de koper. 



Waarborgsom 
Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij 
aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. 

Zoekopdracht 
Een opdracht tot het begeleiden bij het zoeken en kopen van een huis. Hiervoor mag de 
makelaar een courtage rekenen. Welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen, hangt 
af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken. 

Zoek 
samen met 
een NVM 
makelaar 



Aankoopmakelaar 

Wat bespaar ik als ik een huis koop met behulp van een eigen aankoopmakelaar? 
Door deskundigheid, ervaring en marktkennis bespaart een aankoopmakelaar voor u 
duizenden euro’s, tijd en problemen. De kosten van een eigen makelaar verdient u terug 
in: 

• een lagere koopprijs dan uzelf zou kunnen realiseren
• inzicht in de waarde van de woning
• essentiële informatie over de woning, zoals: verborgen gebreken,

erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaars, bouwkundige staat (moet er wel of
niet bouwkundig worden gekeurd, onder welke voorwaarden en met welke
omschrijving), bestemmingsplan e.d.

• het op het juiste moment in de onderhandelingen naar voren brengen van de
voorwaarden van de koop, overname roerende zaken, transportdatum etc.

• tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken

Kan ik een makelaar inschakelen alleen voor de onderhandeling? 
In overleg met uw aankoopmakelaar zal dit zeker tot de mogelijkheden behoren. Op het 
moment dat u uw droomhuis hebt gevonden, zal uw makelaar de woning gaan opnemen 
en u informeren en adviseren over de belangrijke aspecten. Vanaf dat moment kan uw 
makelaar het aankooptraject oppakken en begeleiden. 

Wanneer moet ik mijn aankoopmakelaar betalen? 
In de meeste gevallen brengt de aankoopmakelaar zijn courtage pas in rekening als er een 
koopovereenkomst is gesloten. Als er uiteindelijk geen koopovereenkomst wordt gesloten, 
rekent u in principe niets af. Overleg als u een aankoopmakelaar inschakelt over het tijdstip 
van betaling. De meeste makelaars zullen met u afrekenen op de datum dat u eigenaar 
van de woning wordt. Werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld van een bouwkundige 
keuring) worden uiteraard wel in rekening gebracht. 

Kan ik de kosten van mijn aankoopmakelaar meefinancieren? 
Ja, dat is mogelijk. (Deze kosten zijn echter niet aftrekbaar). De hoogte van het te 
verstrekken hypotheekbedrag dient uiteraard wel toereikend te zijn. 

Kan mijn aankoopmakelaar taxeren voor de financiering van mijn woning? 
Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die 
onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop 
van de woning. U kunt natuurlijk wel uw aankoopmakelaar vragen om een taxatie te 
regelen. 

Kan ik met een aankoopmakelaar een huis kopen bij een niet NVM-makelaar? 
Ja, dat kan. Bij iedere woning die te koop wordt aangeboden, kan een NVM-
aankoopmakelaar voor u bemiddelen. Het maakt dus niet uit of de verkopende makelaar 
wel of geen NVM-lid is. 

Als er een verkoopmakelaar is, heb ik dan toch een aankoopmakelaar nodig? 
De makelaar die de woning in de verkoop heeft, behartigt de belangen van de verkoper. 
Hij of zij mag u dus niet helpen bij het te volgen onderhandelingstraject. U doet er goed 
aan om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. Uw aankoopmakelaar is een 
deskundige, heeft kennis van de plaatselijke markt en het belangrijkste: hij behartigt úw 
belangen. Ondanks de informatieplicht van de verkopende partij, heeft de koper ook een 
onderzoeksplicht. Uw aankoopmakelaar kan u daar nader over informeren. Op de dag van 
de overdracht (transport bij de notaris) zal uw aankoopmakelaar regelen dat u samen met 
hem of haar uw nieuwe huis kunt inspecteren. Is deze inspectie niet in orde dan zal uw 
aankoopmakelaar actie ondernemen voordat de akte wordt getekend bij de notaris. 
Meestal worden tijdens deze inspectie ook de meterstanden voor gas, licht en water 
opgenomen.  



Zijn er problemen nadat u de sleutel van uw nieuwe huis heeft ontvangen, dan kunt u altijd 
terecht bij uw aankoopmakelaar. Indien nodig zal hij of zij contact opnemen met de 
verkoper (via de verkopend makelaar) en de problemen voor u trachten op te lossen. 

Kan ik een eerste bezichtiging alleen doen? 
Ja, dat kan. De eerste indruk is belangrijk. Als het huis u bevalt, belt u met een NVM 
aankoopmakelaar om een afspraak te maken voor een tweede bezichtiging. Uw 
aankoopmakelaar bezichtigt het pand dan samen met u en met de verkopende makelaar. 
Vervolgens bespreekt uw aankoopmakelaar alles met betrekking tot het pand met u en 
bepaalt u samen het te volgen traject. 

Kan een aankoopmakelaar ook mijn hypotheek verzorgen? 
Uw aankoopmakelaar is (meestal) geen hypotheekadviseur, maar kan, indien u dat wenst, 
wel een afspraak voor u maken bij een hypotheekadviseur. 



Vastgoedbeheer 
Uw vastgoed heeft dagelijks zorg nodig en de NVM makelaar kan daarbij veel voor u 
betekenen. Hij is uitstekend opgeleid en heeft een uitgebreide database vol relevante 
marktgegevens tot zijn beschikking. Van het klachtenmanagement tot het maken van 
een onderhoudsplan en van de facturering tot de volledige administratie, kan de NVM 
makelaar u ook op dit gebied helemaal ontzorgen. 

Een nieuw pand en de financiering en verzekeringen

Van Der Linde Makelaardij is zelf niet actief betrokken bij de dienstverlening rondom 
hypotheken en verzekeringen. Dat is een bewuste keuze. 

Als onafhankelijk adviseur, betrokken bij de verkoop, aankoop of taxaties van woningen is 
het uiteraard wel van essentieel belang om alles af te weten van de fiscale consequenties 
en die van financieringen en verzekeringen met betrekking tot onroerend goed. Er is echter 
een verschil tussen het op de hoogte zijn met deze materie en het zijn van een bemiddelaar 
van deze zaken. 

Cliënten doen er daarom goed aan om, voor dat zij een huis willen kopen en/of verkopen, 
zich uitgebreid te laten informeren bij een onafhankelijke dienstverlener. Dat kan een 
hypotheek- of assurantiebemiddelaar zijn, bij voorkeur aangesloten als erkend adviseur. 
Maar dat kan ook zijn bij een gespecialiseerde adviseur van een bank. Wij onderhouden 
goede contacten met een aantal gerenommeerde en betrouwbare adviesbureaus en 
verwijzen u graag door naar één van deze gespecialiseerde adviseurs of erkend 
hypotheekadviseurs. Vraag gerust naar meer informatie hierover. 
Bel voor meer informatie 0525-686063. 



Over Van Der Linde Makelaardij 

“Gewoon dichtbij” is de slogan die past bij ons kantoor. Wij willen een laagdrempelig 
makelaarskantoor zijn waar u binnen kunt lopen als u vragen heeft, waar de makelaar 
bereikbaar is als u hem nodig heeft en waarbij de binnendienst weet wie u bent.  

Vanuit onze vestiging in Elburg willen wij op een eigentijdse, laagdrempelige, persoonlijke 
en betrokken wijze diensten verlenen bij het aankopen, verkopen, huren, verhuren en 
taxeren van onroerende zaken. Wij willen een makelaarskantoor zijn waar u altijd binnen 
kunt wandelen voor vragen of advies. U bent hartelijk welkom! 

Klokbekerweg 18, 8081 LJ Elburg 

Het werkgebied van Van Der Linde Makelaardij ligt op de rand van de Noord-Oost Veluwe 
en in een deel van Flevoland. Wij zijn werkzaam in een globale straal van circa 20 kilometer 
rondom Elburg. Deze regio kennen wij op ons duimpje. Wij hebben een groot netwerk waar 
wij bij onze werkzaamheden nuttig gebruik van maken.  

Of u nu uw woning wilt verkopen, behoefte heeft aan professionele begeleiding bij het 
kopen van een woning, uw winkel wilt verhuren, een beleggingspand wil kopen of 
verkopen, Van Der Linde Makelaardij zal u hierbij optimaal van dienst zijn. U staat bij ons 
centraal en wordt op een persoonlijke en betrokken wijze geholpen. Bovendien kunt u 
rekenen op de expertise van onze beëdigde en gecertificeerde NVM-makelaar/taxateur. 
Graag tot ziens bij u thuis of bij ons op kantoor! 

Met vriendelijke groet, 

Edwin van der Linde 



T:
0525 - 68 60 63

E:
info@vdlindemakelaardij.nl

Klokbekerweg 18
8081 LJ  Elburg

Centrumplein 66
8084 AZ  ‘t Harde

vdlindemakelaardij.nl




