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Uitgifte kavels CPO Lemelerveld 2021 
 
Een primeur voor Dalfsen: de uitgifte van bouwkavels voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 
Leuk dat je belangstelling hebt. 
Via deze weg hopen je alle informatie te geven die je nodig hebt om je een goed beeld te kunnen 
vormen van CPO. Lees alles goed door. Zijn er na het lezen van alle informatie nog vragen? Mail dan 
naar wonen@dalfsen.nl.  
 
Inschrijven kan vanaf maandag 8 februari tot en met 21 februari 2021. Hiervoor kun je gebruik maken 
van het digitale inschrijfformulier. Lukt dit niet? Mail ons dan even, dan sturen wij een versie toe die je 
kunt printen, invullen en mailen. 
 
De volgende documenten zijn beschikbaar: 

 Uitgifte kavels CPO Lemelerveld 2021 

 CPO Starterwoningen Nieuwe Landen II – voorwaarden en inschrijving 

 Kaart uitgifte CPO – Let op: de kavels en woningen die ingetekend staan, zijn indicatief. 

 CPO Lemelerveld 2021 - Uitgiftesysteem  

 CPO processtappen 

 Veel gestelde vragen 

 Algemene verkoopvoorwaarden - NB deze worden momenteel herzien 
 
De begeleiding van dit traject wordt gedaan door Ushi Kenniscentrum Bouwen. 
https://www.ushikenniscentrumbouwen.nl/  

 
 
Planning CPO Lemelerveld 
 
8 t/m 21 februari 24.00uur  inschrijving staat open 
22 februari t/m 7 maart  controle inschrijvingen 
8 of 9 maart   informeren kandidaten - notaris de kandidatenlijst toesturen 
10 of 11 maart    loting door notaris – hiervan wordt een video-opname gemaakt 
Uiterlijk 12 maart  toesturen filmpje van de loting aan kandidaten en Ushi 
 
Na 12 maart gaat Ushi aan de slag en nodigt kandidaten uit voor een gesprek. 
 
 

Belangrijk 
 
Inkomensverklaring 
In principe willen we graag een inkomensverklaring van de belastingdienst over 2019. Deze vraag je 
op via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-
een-inkomensverklaring.  
Had je geen, of minimaal inkomen in 2019, dan is de jaaropgave van 2020 ook goed.  
Let wel, heb je meerdere werkgevers (gehad), dan moet je ook meerdere opgaven aanleveren. 
Deze formulieren voeg je als bijlage bij je inschrijfformulier.  
 
Lever je een jaaropgave in, dan zal achteraf de inkomensverklaring 2020 ter controle moeten worden 
aangeleverd. Deze is vanaf 22 april 2021 beschikbaar, ook als je geen afgifte hoeft te doen. 
Blijkt dat het inkomen de € 50.000,- overschrijdt, dan moet je je terugtrekken uit het proces. Je komt 
niet in aanmerking voor een vergoeding van eventueel gemaakt kosten. 
 
Inschrijven 
 Het inschrijfformulier (met gevraagde bijlagen) moet uiterlijk 21 februari 2021 om 24.00uur zijn 

ingediend.  
 Wanneer jij en je partner allebei eigenaar van de kavel willen worden, moet je gezamenlijk één 

digitaal inschrijfformulier invullen en indienen.   
Let op: Wanneer je je alleen inschrijft, word je ook alleen eigenaar van de kavel. 

 De laatste stap van je inschrijving is de betaling van het inschrijfgeld van € 250,00 via het beveiligde 
iDEAL-betaalsysteem. Na betaling van het inschrijfgeld ontvang je een ontvangstbevestiging 
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(inclusief referentienummer) van je inschrijving op het e-mailadres van de aanvrager.  
Wij adviseren je om deze ontvangstbevestiging te bewaren voor je eigen administratie. 

 Wij kunnen je inschrijving niet in behandeling nemen wanneer: 
- uw inschrijfformulier niet volledig of niet naar waarheid is ingevuld; 
- uw inschrijfformulier de (eventuele) gevraagde bijlage(n) ontbreken; 
- uw inschrijfformulier te laat is ontvangen; 
- het verschuldigde inschrijfgeld niet is ontvangen. 

 
Er is plaats voor maximaal 22 woningen.  
Loting bij de eerste 22 plaatsen biedt geen garantie dat ook daadwerkelijk aan het project wordt 
deelgenomen. Deze situatie kan zich voordoen als de voorkeur voor hoekwoningen het aantal te 
realiseren hoekwoningen overstijgt en er geen sprake meer is van een rijenwoningen. 
 
Van rijenwoningen is sprake van 3 of meer tegen elkaar gebouwde woningen. 
 

Algemene informatie  
 
Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 
De kavels liggen in de wijk De Nieuwe Landen II. Maar wat mag je daar bouwen? Hiervoor heb je het 
bestemmingsplan ‘Kernen gemeente Dalfsen 2016’ nodig. In dit bestemmingsplan staan regels voor het 
gebruik van de grond (de kavel) en de gebouwen (woning/bouwwerken) die erop gebouwd mogen 
worden.  
Als bijlage van het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit plan geeft de 
randvoorwaarden voor het uiterlijk van de woning. Het bestemmingsplan met het bijbehorende 
beeldkwaliteitsplan vindt u op: www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier bekijken. 

 
Eerst boren dan bouwen 
Wanneer je kiest voor aardwarmte om de woning(en) te verwarmen adviseren wij je met de aannemer 
en installateur afspraken te maken over het moment van boren. Voor de aanleg van een 
bodemenergiesysteem is veel werkruimte nodig. Om te voorkomen dat je op een plek moet boren waar 
je later in het bouwproces niet of moeilijk bij kunt, kun je boringen beter voor aanvang van de 
bouwwerkzaamheden uitvoeren. 
 
Omgevingsvergunning 
Als jullie met alle partijen overeenstemming hebben over de bouw van de woningen, moet er bij de 
gemeente een “omgevingsvergunning” voor de activiteit “bouwen” ingediend worden. Denk hierbij aan 
het eventueel mee-ontwerpen van erfafscheiding en/of bijgebouwen én/of parkeergelegenheid moet 
mee-ontwerpen. 
 
Vooroverleg 
Wij adviseren je, voordat je een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning wilt indienen, eerst 
een vooroverleg in te dienen. Het plan wordt dan getoetst aan het bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitplan. Op basis van deze toets ontvang je een schriftelijk advies. Dit advies kun je  
vervolgens gebruiken om het plan definitief te maken. Houd er rekening mee dat voor het behandelen 
van uw vooroverleg geen termijnen staan. 
Het indienen van een vooroverleg en de definitieve aanvraag voor omgevingsvergunning moeten 
digitaal via de website: www.omgevingsloket.nl. 
 
Een belangrijke voorwaarde bij het verlenen van de vergunning is dat de aanvraag ontvankelijk wordt 
ingediend. Dit betekent dat alle gegevens bij een aanvraag horen te zitten die daarvoor wettelijk zijn 
bepaald. Wordt een aanvraag voor omgevingsvergunning ontvankelijk ingediend, dan hebben wij 8 
weken de tijd om een vergunning te verlenen. Deze termijn kan verlengd worden. 
Na de publicatie van uw omgevingsvergunning wordt deze 6 weken ter inzage gelegd. Wanneer er geen 
bezwaar wordt gemaakt tegen uw vergunning is deze onherroepelijk.  
Dit bekent dat je rekening moet houden met in principe 14 weken voor de vergunningprocedure. 
 
Een vergunning aanvragen kun je doen voordat je eigenaar bent van de kavel.   
 
Als de vergunning onherroepelijk is en de kavels op naam staan, worden de woningen in het terrein 
uitgezet. Er kan gestart worden met de bouw! 
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Let op: Alle kavels moeten zijn overgedragen voordat met de bouw gestart mag worden. 
 
Vragen over het bestemmingsplan, vergunningen, bouwmogelijkheden, duurzaamheid, etc.?  
Neemt dan contact op met de medewerkers vergunningverlening via het telefoonnummer 14-0529.  
 
Politiekeurmerk 
De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de 
sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. Woningen met het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak! 
Voor informatie over het verkrijgen van het keurmerk en de daaraan gestelde eisen verwijzen wij je naar 
de website www.politiekeurmerk.nl.   

 
Hagen/Groen 
Groen zorgt voor een gezonde woonomgeving. In de wijk wordt veel aandacht besteed aan groen in de 
openbare ruimtes. Ook jij als koper en bewoner  kunt hier aan bijdragen in de vorm van een groene, of 
deels groene erfafscheiding en groen in plaats van grijs (bestrating) in de tuin.  
 
Op de erfscheiding van de kavels die grenzen aan het openbaar gebied (aan de west- en oostkant van 
het plan) gaat de gemeente, als het plan woonrijp wordt gemaakt, hagen aanplanten. Deze haag is en 
blijft eigendom van de gemeente Dalfsen.   
De koper van een kavel waar de gemeente een haag plant, is verplicht de haag aan de kant van zijn 
perceel én de bovenkant te onderhouden. De hoogte van de haag mag door de koper zelf worden 
bepaald, maar de haag moet een minimale hoogte hebben van 80 centimeter.   
De haag wordt circa 1 meter breed. Dit bekent dat ongeveer 50% van de haag op het perceel komt. In 
de koopovereenkomst worden hiervoor voorwaarden opgenomen. 
 
Parkeren 
Er is beperkt ruimte voor openbare parkeerplaatsen in de straat. Daarom zijn de kopers van minimaal 
vier hoekwoningen verplicht parkeerruimte te creëren op de eigen kavel. 
 
Riolering  
Bij nieuwe woningen wordt het hemel- en vuilwater gescheiden. De gebouw- en buitenriolering realiseert 
u zelf. Voor het hemelwater moet u een infiltrerende voorziening met minimaal 20 millimeter per 
vierkante meter (horizontaal gemeten) dakoppervlak aan ruimte realiseren. Dit is 2 kuub per 100 
vierkante meter. Hiermee moet u bij de bouw van uw woning en inrichting van het perceel rekening 
houden.  
  
Voor de vuilwaterbuis kunt u een rioolaansluiting aanvragen via de website: www.dalfsen.nl.  
 
De erfscheidingsput wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Dalfsen en kan worden aangevraagd 
zodra de woning glas- en waterdicht is (gelijktijdig met het aansluiten van de nutsbedrijven). 
 
Als u een infiltratie voorziening achter de woning wilt aanbrengen is het handig om dit te doen voor de 
start van de bouw in verband met de bereikbaarheid . Net als bij de boringen voor de aardwarmtepomp. 
  
Schade aan eigendommen 
Bij de bouwwerkzaamheden moeten hinder, overlast en schade veroorzaakt aan eigendommen van 
omwonenden en van de gemeente zo goed als mogelijk proberen te voorkomen. De koper is 
aansprakelijk voor schade van derden (inclusief nutsbedrijven) als gevolg van activiteiten, die in 
opdracht van de koper worden uitgevoerd. De bij de uitvoering van het bouwplan mogelijke ontstane 
schade als gevolg van de bouwactiviteiten uitgevoerd in opdracht van de koper aan gemeentelijke 
eigendommen (onder andere aan straten, groen, waterlopen, etc.) worden door koper vergoed en/of 
hersteld in overleg met de gemeente. Bij aanspraken van derden en geschillen hierover richten partijen 
zich tot de rechter. 
 
Woonrijp maken 
De aanleg van de definitieve wegen en de inrichting van de openbare ruimte (woonrijp maken) start als 
de bouw in de woonwijk of een aaneengesloten deel klaar is. Dit betekent dat er tot die tijd alleen een 
bouwstraat ligt. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen niet voorkomen dat 
u overlast ondervindt bijvoorbeeld bij hevige regen. 
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Als koper dient u zelf zorg te dragen voor een tijdelijke aansluiting op de bouwstraat, de gemeente 
Dalfsen stelt geen voorziening beschikbaar tussen uw uitweg en de bouwstraat 


