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Van kavel 
tot droomhuis
Het bouwen van een nieuwbouwhuis: waar begint u?  
In dit hoofdstuk leest u de acht stappen die u moet  
zetten om op Oude Mars uw droomhuis te realiseren.  
U vindt in de verschillende stappen een beschrijving  
van de werkwijze en de wijze waarop de gemeente  
u hierbij begeleidt.

4.
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1 // Oriënteren 
Een kavel kopen begint met oriënte-
ren. Lees deze brochure goed door 
en neem bij vragen contact op met 
team kopersbegeleiding van de  
gemeente Zwolle. Bereikbaar via 
(038) 498 22 00 of via  
ikbouwmijndroomhuisin@zwolle.nl 
 
2 // Inschrijven 
Om in aanmerking te komen voor 
een woningbouwkavel, dient u  
allereerst het inschrijfformulier in te 
vullen. op dit formulier kunt u uw 
eerste kavelvoorkeur en reserve-
voorkeuren aangeven. u dient het  
inschrijfformulier voor de datum (ver-
meld op het formulier) volledig inge-
vuld in te leveren bij notariskantoor 
‘Het Notarieel’, Eekwal 8 in Zwolle. 
Wanneer het inschrijfformulier niet 
op de genoemde datum is ontvan-
gen, of indien het niet volledig is in-
gevuld,kunt u niet aan de procedure 
van kaveltoewijzing deelnemen. U 
mag maximaal één formulier per 
toekomstig huishouden inleveren. 
 
3 // Kaveltoewijzing 
De toewijzingsprocedure vindt plaats 
door de aangewezen notaris. Wan-
neer er op de sluitingsdatum meer-
dere inschrijvingen zijn per kavel, 
verloopt de toewijzing volgens de 
procedure van kaveltoewijzing.  
 

Indien slechts één gegadigde zich 
heeft inschreven voor een bepaalde 
kavel, zal de notaris de kavel auto-
matisch aan deze gegadigde toewij-
zen. Vanwege Corona is het niet 
mogelijk om bij de loting aanwezig 
te zijn. Iedereen wordt in dezelfde 
week op de hoogte gebracht over de 
uitslag van de loting. 
 
4 // Reserverings- 

overeenkomst tekenen 
Heeft u een bouwkavel toegewezen 
gekregen, dan ontvangt u een reser-
veringsovereenkomst. Deze dient u 
in tweevoud voor akkoord te onder-
tekenen en binnen twee weken na 
dagtekening te retourneren aan de 
gemeente. Wanneer wij de onderte-
kende reserveringsovereenkomst 
niet op tijd hebben ontvangen,  
vervalt de reservering van de kavel.  
De gemeente is dan vrij om de kavel 
voor iemand anders te reserveren.  
 
In de reserveringsovereenkomst zijn 
de reserveringsperiode en de voor-
waarden opgenomen waaronder u 
het recht op koop van de kavel kunt 
verkrijgen. Houdt u er rekening mee 
dat u binnen twee weken na onder-
tekening van de overeenkomst een 
reserveringsvergoeding moet beta-
len van € 2.662,- inclusief BTW.  
 
 

5 // Bouwplannen maken 
Na het tekenen van de reserverings-
overeenkomst, bent u een stap dich-
ter bij de verwezenlijking van uw 
droomhuis. De volgende stap is het 
maken van een bouwplan. Dit bouw-
plan heeft u nodig voor het aanvra-
gen van een omgevingsvergunning. 
Het opstellen van een bouwplan  
gebeurt in samenwerking met uw  
architect. Bij de ontwikkeling van het 
bouwplan vormen de bebouwings-
richtlijnen het uitgangspunt. Ook 
speelt duurzaamheid een grote rol.  
In het ontwerp van de woning is het 
sinds 01 juli 2018 niet meer toege-
staan een gasaansluiting te leveren. 
Dat betekent dat u bent aangewezen 
op andere energiebronnen. Denk  
bijvoorbeeld aan wind, grondwater 
of zon, maar ook aan biomassa of 
aardwarmte.  
 
Het ontwerpen van een bouwplan 
kent verschillende fasen. U wordt 
door het supervisieteam van de  
gemeente Zwolle bij de verschillende 
fasen begeleid. Het supervisieteam 
toetst het ontwerp van uw woning 
aan het bestemmingsplan, de be-
bouwingsrichtlijnen en de eisen van 
welstand en kan u, als u dat wenst, 
tijdens het ontwerpproces over  
verschillende aspecten adviseren.

VARIANT 1: INSCHRIJFTERMIJN
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Schets Ontwerp // 
In samenwerking met uw architect 
maakt u allereerst een schetsont-
werp (so) op basis van de gestelde 
bebouwingsrichtlijnen en uw per-
soonlijke wensen. Het schetsontwerp 
geeft een eerste indruk van de situe-
ring op de kavel, het ontwerp van  
de woning, de indeling en de  
verhoudingen van en tussen de  
verschillende elementen van de  
woning. Wij adviseren u om uw 
schetsontwerp voor toetsing en  
advies aan het supervisieteam voor 
te leggen, zodat het team u al in een 
vroegtijdig stadium kan adviseren 
over de aanpassingen die eventueel 
nodig zijn. 
 
 
 

 
 
 
 
Voorlopig Ontwerp // 
Nadat het schetsontwerp is goed- 
gekeurd, kunt u overgaan tot het  
opstellen van een voorlopig ontwerp 
(vo). dit is een uitwerking van het 
schetsontwerp in gedetailleerde  
tekeningen op schaal. Het voorlopig 
ontwerp toont onder meer gevelaan-
zichten en de belangrijkste materia-
len en kleuren. U hebt hiermee al 
een iets gedetailleerder beeld van 
uw toekomstige woning. Het voor-
lopig ontwerp wordt getoetst door 
het supervisieteam. 

Definitief Ontwerp // 
Tot slot maakt u het definitieve 
ontwerp. In dit ontwerp werkt u de 
gehele woning tot in detail uit.  
Zo laat u onder meer zien welk  
alternatief voor gas u toepast.  
 
Het supervisieteam toetst uw  
plannen op basis van de steden-
bouwkundige uitgangspunten, de  
bebouwingsregels en de algemene 
termen van welstand. De uitslag  
ontvangt u schriftelijk. Pas als het  
supervisieteam het definitieve  
ontwerp heeft goedgekeurd, kunt u 
de omgevingsvergunning aanvragen.  
 
Het definitieve ontwerp van uw  
woning moet binnen zes maanden na 
ondertekening van de reserverings- 
overeenkomst binnen zijn bij team 
kopersbegeleiding,  
 
Alleen met onze schriftelijke  
toestemming kan een uitzondering 
op deze termijn worden gemaakt.

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 
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De gemeente heeft een ‘supervisie-
team Oude Mars’ samengesteld die 
u zal begeleiden bij de ontwikkeling 
van uw bouwplan. Over het bouw-
plan leest u in dit hoofdstuk meer. 
Voordat u een aanvraag omgevings-
vergunning indient, moet het supervi-
sieteam uw bouwplan goedge keurd 
hebben. Het supervisieteam bestaat 
uit de volgende personen: 
• kopersbegeleider; 
• stedenbouwkundige; 
• deskundige welstand; 
• procesbegeleider vergunningen. 
 
Het supervisieteam houdt wekelijks 
zitting. U kunt uw ontwerp mailen 
naar team kopersbegeleiding Oude 
Mars, 
ikbouwmijndroomhuisin@zwolle.nl 

VARIANT 1: INSCHRIJFTERMIJN

Het supervisieteam 
begeleiding bij uw bouwplan
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6 // Koopovereenkomst  
tekenen 

Is het definitieve ontwerp akkoord? 
Dan tekent u de koopovereenkomst 
voor de kavel. Dit gebeurt onder 
voorbehoud van goedkeuring door 
het college van burgemeester en 
wethouders. Bij de aankoop van uw 
kavel gelden de ‘Algemene Verkoop 
voorwaarden Onroerende zaken 
2012’ van de gemeente Zwolle.  
U vindt deze voorwaarden op 
www.zwolle.nl/kavels bij Downloads.  
 
Graag horen we binnen twee weken 
of u de kavel definitief wilt kopen. U 
doet dit door de koopovereenkomst 
te ondertekenen en te sturen naar 
kopersbegeleider (Postbus 10007, 
8000 GA Zwolle). U kunt er ook voor 
kiezen om de koop af te zeggen. 
Horen wij binnen twee weken niets 
van u, dan zijn we vrij om de kavel 
aan iemand anders toe te wijzen. De 
reserveringsvergoeding die u heeft 
betaald, komt dan te vervallen. Om 
de aankoop definitief te maken, leg-
gen we de koopovereenkomst voor 
aan het college van burgemeester 
en wethouders. Gaan zij akkoord, 
dan wordt de laatste handtekening 
onder de overeenkomst geplaatst. 
Dit exemplaar ontvangt u per post.  
 

Binnen vier weken na ontvangst van 
de definitieve, getekende koopover-
eenkomst, moet u een waarborgsom 
storten bij de notaris. De waarborg-
som bedraagt 10 procent van de 
koopsom plus de omzetbelasting 
daarover. U kunt er ook voor kiezen 
om een schriftelijke bankgarantie af 
te geven. 
 
7 // Omgevingsvergunning 

aanvragen 
U kunt nu de omgevingsvergunning 
aanvragen. De aanvraag moet bin-
nen vier weken na het ondertekenen 
van de koopovereenkomst ingediend 
zijn. U doet dit heel eenvoudig  
online via www.omgevingsloket.nl. 
Houd de tekeningen van uw huis en 
de inrichting van de kavel bij de 
hand, want die moet u meesturen. 
Bij de gemeente Zwolle kijken we of 
de aanvraag ontvankelijk is. Dit is 
het geval als uw aanvraag voldoet 
aan alle eisen uit de ‘Regeling om-
gevingsrecht’ en het ‘Besluit indie-
ningsvereisten aanvraagomgevings - 
vergunning voor het bouwen’. Daar-
naast beoordelen we uw bouwplan-
nen inhoudelijk op basis van de 
wettelijke voorschriften. 
 

8 // Grond kopen 
De omgevingsvergunning wordt na 
verlening altijd zes weken openge-
steld voor bezwaar. Zijn er geen  
bezwaren of blijken ze ongegrond, 
dan is er sprake van een bruikbare 
omgevings vergunning. Vanaf dat  
moment kunt u zelf een afspraak 
maken bij de notaris voor de over-
dracht van de grond. Naar welke  
notaris u gaat, bepaalt u zelf. De 
grondoverdracht moet in ieder geval 
binnen vier weken na ontvangst van 
de omgevingsvergunning plaatsvin-
den. Voorafgaand aan de overdracht 
maakt u het aankoopbedrag, minus 
de waarborgsom en de reserverings-
vergoeding, over aan de notaris. 
Voor een vlotte afwikkeling is het 
aan te raden een notariskantoor in 
Zwolle in te schakelen.  
 
Let op: vindt de overdracht niet  
binnen vier weken na ontvangst van 
de omgevingsvergunning plaats,  
dan moet u rente betalen over het 
restant van de koopsom. Dit is de 
wettelijke rente op jaarbasis (artikel 
6:119 BW) exclusief omzetbelasting. 
Deze rente is niet aftrekbaar van  
uw inkomstenbelasting. 



Uitgifte procedure  
 
 

Reserveringsovereenkomst 
 

• Binnen 2 weken ondertekening van de reserveringsovereenkomst. 
 

• Binnen 2 weken na ondertekening € 2.662,- inclusief BTW voldoen  
als reserveringsvergoeding 

 
 
 

Indienen definitief ontwerp  
 

• 6 maanden na dagtekening ondertekening reserveringsovereenkomst 
 
 
 

Bij principe-goedkeuring van het definitief ontwerp aanbod tot koop 
 

• Binnen 2 weken ondertekening van de koopovereenkomst  
 

• Binnen 4 weken na ondertekening storten van een waarborgsom  
voor 10% van de koopsom plus de omzetbelasting of het stellen van  

een schriftelijke bankgarantie 
 
 
 

Indienen ontvankelijke bouwaanvraag 
 

• 4 weken na ondertekening koopovereenkomst.  
Behandeltermijn aanvraag ca. 4 maanden 

 
 
 

Akte passeren 
 

• 4 weken nadat er beschikking is over een bruikbare bouwvergunning 
 
 
 

Start bouw 
 

• Binnen een jaar na grondoverdracht bij de notaris starten met de bouw  
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1 // Interesse 
Indien na de loting een kavel niet is 
verkocht en er geen reservelijst is, 
worden de kavels aangeboden op 
de website van de gemeente en op 
Funda. U kunt dan een vrijblijvende 
optie nemen op deze kavel. U kunt 
daarvoor contact op nemen met  
kopersbegeleiding,  
telefoonnummer 038 498 2200  
of per mail  
ikbouwmijndroomhuisin@zwolle.nl  
Tijdens deze vrijblijvende optie van 
maximaal drie weken kunt u onder-
zoeken of uw droomhuis past c.q.  
financieel haalbaar is op deze kavel. 
 
 
2 // Reserveringsover- 

eenkomst tekenen 
Gaat u verder met de bouwkavel, 
dan ontvangt u een reserverings-
overeenkomst. Deze dient u in twee-
voud voor akkoord te ondertekenen 
en binnen twee weken na dagteke-
ning te retourneren aan de gemeente. 
Wanneer wij de ondertekende reser-
veringsovereenkomst niet op tijd 
hebben ontvangen, vervalt de reser-
vering van de kavel. De gemeente is 
dan vrij om de kavel voor iemand 
anders te reserveren. In de reserve-
ringsovereenkomst zijn de reserve-
ringsperiode en de voorwaarden  
opgenomen waaronder u het recht 
op koop van de kavel kunt verkrijgen. 
Houdt u er rekening mee dat u bin-
nen twee weken na ondertekening 
van de overeenkomst een reserve-
ringsvergoeding moet betalen van  
€ 2.662,- inclusief BTW. 

3 // Bouwplannen maken 
Na het tekenen van de reserverings-
overeenkomst, bent u een stap dich-
ter bij de verwezenlijking van uw 
droomhuis. De volgende stap is het 
maken van een bouwplan. Dit bouw-
plan heeft u nodig voor het aanvra-
gen van een omgevingsvergunning. 
Het opstellen van een bouwplan  
gebeurt in samenwerking met uw  
architect. Bij de ontwikkeling van het 
bouwplan vormen de bebouwings-
richtlijnen het uitgangspunt. Ook 
speelt duurzaamheid een grote rol  
in het ontwerp van uw woning.  
Het is niet meer toegestaan om een 
gasaansluiting aan te vragen. Dat 
betekent dat u bent aangewezen  
op andere energiebronnen. Denk  
bijvoorbeeld aan wind, grondwater 
of zon, maar ook aan biomassa of  
aardwarmte.  
 
Het ontwerpen van een bouwplan 
kent verschillende fasen. U wordt 
door het supervisieteam van de ge-
meente Zwolle bij de verschillende 
fasen begeleid. Het supervisieteam 
toetst het ontwerp van uw woning 
aan het bestemmingsplan, de be-
bouwingsrichtlijnen en de eisen van 
welstand en kan u, als u dat wenst, 
tijdens het ontwerpproces over  
verschillende aspecten adviseren. 
 
4 // Koopovereenkomst  

tekenen 
Is het definitieve ontwerp akkoord? 
Dan tekent u de koopovereenkomst 
voor de kavel. Dit gebeurt onder 
voorbehoud van goedkeuring door 
het college van burgemeester en 
wethouders. Bij de aankoop van uw 
kavel gelden de ‘Algemene Verkoop 
voorwaarden Onroerende zaken 
2012’ van de gemeente Zwolle.  
U vindt deze voorwaarden op www. 
zwolle.nl/kavels bij Downloads. 
Graag horen we binnen twee weken 
of u de kavel definitief wilt kopen.  

U doet dit door de koopovereen-
komst te ondertekenen en te sturen 
naar de kopersbegeleider (Postbus 
10007, 8000 GA Zwolle).  
 
U kunt er ook voor kiezen om de 
koop af te zeggen. Horen wij binnen 
twee weken niets van u, dan zijn we 
vrij om de kavel aan iemand anders 
toe te wijzen. De reserveringsver-
goeding die u heeft betaald, komt 
dan te vervallen. Om de aankoop 
definitief te maken, leggen we de 
koopovereenkomst voor aan het  
college van burgemeester en wet 
houders. Gaan zij akkoord, dan 
wordt de laatste handtekening 
onder de overeenkomst geplaatst. 
Dit exemplaar ontvangt u per post. 
Binnen vier weken na ontvangst van 
de definitieve, getekende koopover-
eenkomst, moet u een waarborgsom 
storten bij de notaris. De waarborg-
som bedraagt 10 procent van de 
koopsom plus de omzetbelasting 
daarover. U kunt er ook voor kiezen 
om een schriftelijke bankgarantie af 
te geven. 
 
5 // Omgevingsvergunning 

aanvragen 
U kunt nu de omgevingsvergunning 
aanvragen. De aanvraag moet binnen 
vier weken na het ondertekenen van 
de koopovereenkomst ingediend 
zijn. U doet dit heel eenvoudig  
online via www.omgevingsloket.nl. 
Houd de tekeningen van uw huis en 
de inrichting van de kavel bij de 
hand, want die moet u meesturen. 
Bij de gemeente Zwolle kijken we of 
de aanvraag ontvankelijk is. Dit is 
het geval als uw aanvraag voldoet 
aan alle eisen uit de ‘Regeling  
omgevingsrecht’ en het ‘Besluit  
indieningsvereisten aanvraag omge-
vingsvergunning voor het bouwen’. 
Daarnaast beoordelen we uw bouw-
plannen inhoudelijk op basis van de 
wettelijke voorschriften. 
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Schets Ontwerp // 
In samenwerking met uw architect 
maakt u allereerst een schetsont-
werp (so) op basis van de gestelde 
bebouwingsrichtlijnen en uw persoon-
lijke wensen. Het schetsontwerp 
geeft een eerste indruk van de  
situering op de kavel, het ontwerp 
van de woning, de indeling en de 
verhoudingen van en tussen de  
verschillende elementen van de  
woning. Wij adviseren u om uw 
schetsontwerp voor toetsing en  
advies aan het supervisieteam  
voor te leggen, zodat het team u  
al in een vroegtijdig stadium kan  
adviseren over de aanpassingen  
die eventueel nodig zijn. 

 
 
 
  
 
 
Voorlopig Ontwerp // 
Nadat het schetsontwerp is goed- 
gekeurd, kunt u overgaan tot het  
opstellen van een voorlopig ontwerp 
(vo). Dit is een uitwerking van het 
schetsontwerp in gedetailleerde  
tekeningen op schaal. het voorlopig 
ontwerp toont onder meer gevel- 
aanzichten en de belangrijkste  
materialen en kleuren. U hebt  
hiermee al een iets gedetailleerder 
beeld van uw toekomstige woning. 
het voorlopig ontwerp wordt  
getoetst door het supervisieteam. 
 

 
Definitief Ontwerp // 
Tot slot maakt u het definitieve  
ontwerp. In dit ontwerp werkt u de 
gehele woning tot in detail uit. Zo 
laat u onder meer zien welk alterna-
tief voor gas u toepast. Het supervi-
sieteam toetst uw plannen op basis 
van de stedenbouwkundige uitgangs- 
punten, de bebouwingsregels en de 
algemene termen van welstand. De 
uitslag ontvangt u schriftelijk. Pas als 
het supervisieteam het definitieve 
ontwerp heeft goedgekeurd, kunt u 
de omgevingsvergunning aanvragen. 
Het definitieve ontwerp van uw  
woning moet binnen zes maanden  
na ondertekening van de reserve-
rings overeenkomst binnen zijn bij 
team kopersbegeleider. Alleen met 
onze schriftelijke toestemming kan 
een uitzondering op deze termijn 
worden gemaakt.

FASE 2 

FASE 3 

6 // Grond kopen 
De omgevingsvergunning wordt na 
verlening altijd zes weken openge-
steld voor bezwaar. Zijn er geen  
bezwaren of blijken ze ongegrond, 
dan is er sprake van een bruikbare 
omgevingsvergunning. Vanaf dat  
moment kunt u zelf een afspraak 
maken bij de notaris voor de over-
dracht van de grond. Naar welke  
notaris u gaat, bepaalt u zelf.  

De grondoverdracht moet in ieder 
geval binnen vier weken na ontvangst 
van de omgevingsvergunning plaats-
vinden. Voorafgaand aan de over-
dracht maakt u het aankoopbedrag, 
minus de waarborgsom en de reser-
veringsvergoeding, over aan de  
notaris. Voor een vlotte afwikkeling 
is het aan te raden een notariskan-
toor in Zwolle in te schakelen.  
 

Let op: vindt de overdracht niet binnen 
vier weken na ontvangst van de  
omgevingsvergunning plaats, dan 
moet u rente betalen over het  
restant van de koopsom. Dit is de 
wettelijke rente op jaarbasis (artikel 
6:119 BW) exclusief omzetbelasting. 
Deze rente is niet aftrekbaar van uw 
inkomstenbelasting. 

FASE 1 
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