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06-09-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Hellendoorn C 11450 A2
Kadastrale objectidentificatie : 065451145010002

Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

Locatie Keizerserf 1 a
7442 MG  Nijverdal

Ontstaan op 23-11-2004
Omschrijving Bedrijvigheid (detailhandel)

Vereniging van eigenaren VERENIGING VAN EIGENAARS GROTESTRAAT 107 EN KEIZERSERF 1.A
NIJVERDAL

Ontstaan uit Hellendoorn C 8248

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 12550/6 Zwolle Ingeschreven op 23-11-2004

Hyp4 66836/12 Ingeschreven op 14-09-2015
Naam gerechtigde Cire Real-Estate Hold B.V.

Adres Bilderberglaan 6
6861 AC  OOSTERBEEK

Statutaire zetel OOSTERBEEK
KvK-nummer 09108028 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.65451145010002
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.65450824870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_12550_6_ZLE
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_66836_12
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.475921294
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09108028
https://www.kadaster.nl/contact


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: rte

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 13 september 2018
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
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.
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Artikel 3 Centrum - 1 

  

3.1 Bestemmingsomschrijving 

a. De voor "Centrum-1" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
1. op de begane grondlaag van de gebouwen: 

a. detailhandel, behoudens ter plaatse van de aanduiding (-dh); 
b. dienstverlening met een baliefunctie; 
c. maatschappelijke- (waaronder overheid), sociale-, culturele-, levensbeschouwelijke 
functies; 
d. horeca t/m categorie 1; 
e. garageboxen voor zover ter plaatse op de verbeelding de specifieke bouwaanduiding 
(ga) "garage" is aangegeven; 
f. toegangsportalen van op de verdiepingen gelegen woningen alsmede toegangen van 
parkeergarages en detailhandelsvestigingen; 
g. parkeergarages; 
h. water en/of waterhuishoudkundige voorzieningen. 

  
2. op de verdiepingen van de gebouwen: 

a. bestaande aantal woningen; 
b. zakelijke dienstverlening; 
c. bestaande niet woon-functies, voor zover die op het tijdstip van het in ontwerp ter visie 
leggen van het plan reeds bestaan; 

3. ondergrondse parkeergarages, bovengrondse parkeergarages, stallingsruimten; 
een en ander met de daarbij behorende gebouwen, andere bouwwerken, erven en open terreinen. 
  

d. Indien op de verbeelding de aanduiding "medebestemd tot" is aangegeven, zijn de gronden 
binnen de aanduidingen tevens bestemd voor: 

 ter plaatse van de aanduiding (sc-dhv): specifieke vorm van centrum - detailhandel 
kelder of verdieping; 

 ter plaatse van de aanduiding (h2): horeca t/m categorie 2 ; 

 ter plaatse van de aanduiding (h3): horeca t/m categorie 3 ; 

 ter plaatse van de aanduiding (k): kantoren . 
  

e. functies zoals gesteld onder 3.1 a. onder 1 en 3.1 a onder 2 moeten in parkeergelegenheid 
voorzien overeenkomstig de normering als vermeld in de bijlage "Nota 
parkeernormen",vastgesteld op 11 december 2012. Bij de berekening van de extra behoefte aan 
parkeerplaatsen wordt de bestaande oppervlakte buiten beschouwing gelaten. Alleen de nieuwe 
situatie en de daaruit voortvloeiende grotere behoefte aan parkeerplaatsen, ten opzichte van de 
bestaande behoefte, is basis voor de berekening van de parkeerbijdrage. 

  
f. Voor zover op de verbeelding de aanduiding "parkeergarage" is aagegeven, zijn de gronden 
binnen deze aanduiding tevens bestemd voor een parkeergarage. 

3.2 Bouwregels 

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de in lid 3.1 
bedoelde bestemmingen worden gebouwd; daarbij gelden de volgende bepalingen: 

a. het aantal woningen bedraagt ten hoogste het op het tijdstip van het ter inzage leggen 
van het ontwerpplan bestaande aantal, dan wel het aantal dat op de verbeelding in het 
bebouwingsvlak is opgenomen; 
b. de gebouwen dienen te worden gebouwd binnen het op de verbeelding aangeven 
bouwingsvlak, waarbij geldt dat dit bouwvlak volledig mag worden bebouwd en waarbij de 
hoofdgebouwen met de voorgevel dienen te worden gebouwd in de voorgevelbouwgrens; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0163.BPNDCENTRUM-VG01/b_NL.IMRO.0163.BPNDCENTRUM-VG01_0000Bijlagenbijdereg.html#73af9db3-e5e1-45a1-809b-d9ff50905d12
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0163.BPNDCENTRUM-VG01/b_NL.IMRO.0163.BPNDCENTRUM-VG01_0000Bijlagenbijdereg.html#73af9db3-e5e1-45a1-809b-d9ff50905d12
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0163.BPNDCENTRUM-VG01/r_NL.IMRO.0163.BPNDCENTRUM-VG01.html#16ce50b0-9097-4792-9ee8-eac3f62e8897
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0163.BPNDCENTRUM-VG01/r_NL.IMRO.0163.BPNDCENTRUM-VG01.html#16ce50b0-9097-4792-9ee8-eac3f62e8897


c. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak 
op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw, dan wel de 
bestaande afstand indien die minder is, dan wel achter het verlengde daarvan gebouwd; 
deze regel geldt niet voor een tweede of volgende naar de weg gekeerde gevel die niet 
als de belangrijkste voorgevel is aan te merken; 

1. voor het hoofdgebouw bedraagt de maximum goothoogte 12 m en de 
maximum bouwhoogte 14,5 m inhoudende maximaal drie bouwlagen waarboven een 
terugliggende vierde bouwlaag is toegestaan, tenzij anders aangeduid dan wel de 
bestaande maatvoering indien deze ten tijde van de tervisielegging van het 
ontwerpplan reeds meer bedraagt, in welk geval deze maatvoering als maximum 
geldt; 
2. voor het gebied Keizerserf, vanaf de Groen van Prinstererstraat/ de Willem 
Alexanderstraat tot aan de Molenweg/Constantijnstraat bedraagt de maximum 
goothoogte 7,5 m en de maximum bouwhoogte 10,5 m, inhoudende maximaal twee 
bouwlagen waarboven een terugliggende derde bouwlaag is toegestaan, tenzij 
anders aangeduid dan wel de bestaande maatvoering indien deze ten tijde van de 
tervisielegging van het ontwerpplan reeds meer bedraagt, in welk geval deze 
maatvoering als maximum geldt; 

d. met betrekking tot de parkeergarage geldt dat: 

 de hoogte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan 1 m, zulks met 
uitzondering van luchtverversings- en toegangsgebouwen, waarvoor de aangeduide 
maximale bouwhoogte mag worden vermeerderd met 3 m; 

 het op de verbeelding aangegeven auto-ontsluitingspunt van de 
parkeergarage van toepassing is; 

e. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding (ga) "garage" mogen garageboxen 
worden gebouwd met een maximale hoogte van 3,3 m; 
f. voor het bouwen van andere bouwwerken, geen gebouwen of overkapping zijnde, 

gelden - naast de aanvullende werking van de bouwverordening als bedoeld in Artikel 20 

Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening van deze regels - de volgende regels: 

 de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, met uitzondering van 
vlaggenmasten die tot een hoogte van 10 m zijn toegestaan; 

g. indien op de verbeelding de aanduiding "Overbouwde doorgang" is gegeven, in de 
bebouwing ter plaatse van deze aanduiding een vrije doorgangshoogte van ten minste 3m 
aangehouden dient te worden; 
h. indien op de verbeelding de aanduiing "Aantal bovenverdiepingen met meervoudig 
gebruik" in combinatie met een getal is gegeven, in dat aantal verdiepingen boven de 
beganegrondlaag dezelfde functie is toegestaan als op grond van de (hoofd)bestemming 
is toegestaan op de begane grond; 
i. zelfstandige functies mogen niet anders dan aan de straatzijde van het perceel 
worden uitgeoefend 

Voor de leden onder sub a t/m sub i geldt dat de aangeduide maatvoering niet van toepassing is op de 
horizontale gedeelten van afgeknotte daken, lessenaarsdaken, mansardekappen, dakkapellen en op 
dakvlakken welke niet evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen. Bij de toepassing van het bepaalde ten 
aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, zoals plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, voorzieningen voor technische installaties, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, 
luifels en uitbouwen met een oppervlakte van 4 m² of kleiner en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 m1 ten opzichte van de bouwgrens of de 
bestemmingsgrens bedraagt. 

3.3 Afwijking van de bouwregels 

  

3.3.1 Afwijking bouwen parkeergarage 

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
3.2 sub e voor het vergroten van de maximale bouwhoogte en goothoogte met maximaal 2 m ten 
behoeve van de realisering van een parkeergarage in het souterrain. Bij de afweging ten aanzien van 
de maximum goot- en bebouwingshoogte zijn de volgende aspecten van belang: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0163.BPNDCENTRUM-VG01/r_NL.IMRO.0163.BPNDCENTRUM-VG01.html#8e24ccdd-4537-48a7-ad91-8ca677e42589


 de ruimte in het openbaar gebied; meer specifiek bij het vergroten van de maximale 
goot- en bebouwingshoogte ten behoeve van de realisering van een parkeergarage de 
invloed op en uitstraling naar het openbaar gebied toe (kans op doodse gevelwand); 

 de concequenties voor nabijgelegen panden met betrekking tot lichttoetreding, 
bezonning en uitzicht. 

  

3.3.2 Afwijking bouwen in de kelder, op het achtererf 

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
3.1 en/of lid 3.2 voor het bouwen, waarbij uitbreiding mogelijk is: 

a. in de kelder; 
b. op het achtererf tot een hoogte van maximaal 7,5 m tussen de grens van het 
bouwvlak tot een afstand van 5 m uit de achterperceelsgrens; 
c. op het achtererf - voor zover niet gelegen in het gebied beschreven onder b - tot een 
hoogte van maximaal 4 m worden gebouwd; 

mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig de normering als vermeld in de 
"Nota parkeernormen", vastgesteld op 11 december 2012 door de raad van Hellendoorn en 
opgenomen in de van deze regels deeluitmakende bijlage Nota Parkeernormen. Bij de berekening van 
de extra behoefte aan parkeerplaatsen wordt de bestaande oppervlakte buiten beschouwing gelaten. 
Alleen de nieuwe situatie en de daaruit voortvloeiende grotere behoefte aan parkeerplaatsen, ten 
opzichte van de bestaande behoefte, is basis voor de berekening van de parkeerbijdrage. 
  

3.3.3 Afwijken bouwen meer woningen 

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
3.2, sub a, voor wat betreft het maximum aantal woningen met in achtname van de volgende 
bepalingen: 

 invulling dient te worden gegeven aan de uitkomsten van de gemeentelijke Woonvisie 
en dan met name aan het in de Woonvisie genoemde doelgroepenbeleid; 

 de woningbouw dient te passen in het gemeentelijke woningbouwprogrammering; 

 de woningbouw dient de sociale en stedelijke structuur van het centrum te versterken. 
  
Aanvullende criteria om af te kunnen wijken van bovengenoemde bepalingen, zijn de navolgende: 

 ter afronding van een stedenbouwkundig plan. Wanneer een initiatief de ruimtelijke 
kwaliteit ten goede komt en/of een gemeentelijk belang dient, bijvoorbeeld een kans om 
een zogenoemde "rotte" plek en/of dissonante functie te (her)ontwikkelen; of 

 bij herbestemmming door transformatie naar de oorspronkeljke staat en gebruik; of 

 het realiseren van woningen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; of 

 het realiseren van woningen voor een bijzondere doelgroep op basis van een 
aantoonbare behoeft. 

  

3.3.4 Afwijken bouwen praktijkruimte op verdieping 

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
3.1 voor het realiseren van praktijkruimten op de verdiepingen. 
  

3.4 Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van het bepaalde 
in lid 3.1, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

 de vanaf de omliggende gronden en opstallen zichtbare opslag en stalling van goederen; 

 de opslag van consumentenvuurwerk van meer dan 10.000 kg per bedrijf en de opslag van 
professioneel vuurwerk. 

  

3.5 Afwijking van de gebruiksregels 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0163.BPNDCENTRUM-VG01/r_NL.IMRO.0163.BPNDCENTRUM-VG01.html#16ce50b0-9097-4792-9ee8-eac3f62e8897
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3.5.1 Afwijken gebruik verdieping, kelder 

  
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
3.1 a onder 1 voor het gebruik van een verdieping en/of kelder voor de onder in 3.1 a onder 1 a t/m e 
genoemde functies, voor zover het geen zelfstandige vestigingen betreft die geen functionele binding 
hebben met de beganegrond- functie. 
  

3.5.2 Afwijken gebruik v.w.b. parkeergelegenheid 

  
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
3.1 ten behoeve van normen voor het parkeren en/of laden en lossen op eigen terrein overeenkomstig 
de flexibiliteit en uitzonderingen uit de "Nota parkeernormen", vastgesteld op 11 december 2012 door 
de raad van de gemeente Hellendoorn. 
  

3.6 Wijzigingsregels 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de 
Wet ruimtelijke ordening, het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op: 

 het van de verbeelding verwijderen van de aanduiding, (h2), (h3) of (k) mits het 
horecabedrijf in die categorie of kantoor zijn bedrijfsvoering ter plaatse heeft beëindigd of 
beëindiging binnen afzienbare tijd vaststaat; 

het op de verdiepingen toelaten van zelfstandige vestigingen van dienstverlenende bedrijven, 

kantoren en maatschappelijke doeleinden (geen functionele binding met de beganegrond- 

functie), indien de instandhouding van het pand in het gedrang komt en vestiging van 

genoemde functies een wezenlijke bijdrage levert aan die instandhouding;  
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U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf 
kan er altijd iets misgaan. Wij helpen u risico’s in kaart 
te brengen en bieden u vervolgens de meest ideale 
verzekeringsoplossing.

Over ons
Wij zijn ontstaan uit een samenwerking tussen Snelder 
Zijlstra Bedrijfsmakelaars en Veldsink Velten Groep. De 
unieke combinatie van kennis van bedrijfsmatig onroerend 
goed en kennis op het gebied van risicobeheersing 
zorgt ervoor dat wij in staat zijn onze relaties een 
verzekeringspakket op maat te bieden. Of het nu 
gaat om risico’s op het gebied van aansprakelijkheid, 
bedrijfscontinuïteit, vervoer, inkomen, pensioen etc.

Profiteer mee
Profiteer mee van deze unieke combinatie! Voor vragen, 
een oriënterend gesprek en/of een gratis polischeck kun u 
contact met ons opnemen!

Ons werkveld
• Gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers
• Advies op basis van onze kennis van uw bedrijf
• Kennis, ervaring en diep geworteld in de regio
• Snelle schadebehandeling
• Uitgebreide risicoanalyse

Contact opnemen?
053 485 22 55
info@snelderzijlstraverzekeringen.nl

snelderzijlstraverzekeringen.nl

Denken in oplossingen!

Daniël Nijhof
Directeur

Welke risico’s wilt u 
verzekeren en welke 

draagt u zelf? Wij 
stellen een uniek 

verzekeringspakket 
samen dat past bij 

uw situatie!

Optimaal
verzekerings
pakket!


