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De verkoop van een eerste fase vrije bouwkavels in Rittenburg is in 2015 gestart. In totaal worden 

door de gemeente in de eerste fase 34 bouwkavels aangeboden, waarvan diverse kavels 

inmiddels zijn verkocht. In principe zijn deze bedoeld voor de bouw van een vrijstaande woning, 

maar in overleg is ook de realisatie van een twee-onder-één-kap-woning in eigen beheer wellicht 

mogelijk. Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije bouwkavels genummerd weergegeven. 

 

Naast de vrije bouwkavels worden in de eerste fase woningen ontwikkeld door Novaform en 

Bouwbedrijf de Delta. Het betreft rijwoningen, twee- en drie-onder-één-kap-woningen, een 

vrijstaande woning en appartementen. Ook biedt het CPOZ begeleiding bij het in collectief 

particulier opdrachtgeverschap realiseren van woningen. In de noordoosthoek van het plan is een 

zorgvilla gerealiseerd van Zeeuws Woongenot. 

 

Heeft u belangstelling voor de projectmatige ontwikkeling, dan kan voor de ontwikkeling van 

Novaform contact worden gezocht met de makelaars Schulting & Partners (info@schulting-

partners.nl, 0118-616617) of Faasse & Fermont (info@faasse-fermont.nl, 0113-250555). De 

woningen van Bouwbedrijf de Delta worden verkocht via de makelaars Aerssens & Partners 

(info@aenpmakelaars.nl, 0118-413920) en Wisse Vastgoed (domburg@wissevastgoed.nl, 0118-

580055). Wilt u informatie over het in collectief particulier opdrachtgeverschap realiseren van een 

levensloopbestendige en/of energieneutrale woning binnen Rittenburg, dan kunt u contact 

opnemen met de heer Tuinstra van CPOZ via info@cpoz.nl of 06-53327535. De verkoop van de 

vrije bouwkavels gaat niet via de genoemde makelaars, maar wordt door de gemeente zelf 

gedaan. 

 

In dit document wordt informatie over de vrije bouwkavels van de gemeente (inclusief oppervlakte 

en kavelprijzen) op een rijtje gezet en vindt u tevens informatie over de procedure van inschrijving 

en toewijzing van de kavels. 

 

Opzet van het plan 

Bij de ontwikkeling van het plan Rittenburg is aansluiting gezocht bij het naastgelegen Park 

Toorenvliedt. Binnen het plangebied zelf was ook al veel groen aanwezig, wat zoveel mogelijk is 

behouden en is verbonden met het bestaande park. De hoofdontsluiting van het plan komt te 

liggen aan de westzijde van het plangebied en sluit aan op de Stromenweg.  

 

Rittenburg zal gefaseerd worden ontwikkeld. Er wordt gestart met het noordelijk deel, daarna is het 

zuidelijk deel aan de beurt. Het te ontwikkelen gebied aan de Grevelingenstraat en Merwedestraat 

wordt gezien als de derde fase van Rittenburg. 

 

De aangeboden kavels 

In de eerste fase worden drie kavels aangeboden aan de noordwestkant van het plangebied, die 

ontsloten worden via de Stromenweg. Daarnaast gaat het om 31 kavels in het midden en aan de 

oostkant van het plan, gelegen aan de Jan Campertstraat, P.J. Meertensstraat, Hans Warrenstraat 

en Zeerustlaan. Op diverse kavels zijn de woningen inmiddels al in aanbouw of reeds opgeleverd. 

 

Voor de resterende kavels gelden de volgende oppervlaktes en prijzen, die variëren naar gelang 

de grootte en de ligging van de kavels. Deze prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2017. 



Indien gewenst kan in overleg geschoven worden met onderlinge kavelgrenzen, bijvoorbeeld bij de 

bouw van een twee-onder-één-kap-woning. Matentekeningen voor specifieke kavels zijn 

beschikbaar en kunnen op verzoek worden toegezonden. 

 

Op www.woneninrittenburg.nl is een actueel overzicht te vinden van kavels die beschikbaar, in 

optie gegeven of verkocht zijn. 

 

Nummer Oppervlakte Prijs per m² Prijs excl. btw Prijs incl. 21% btw 

51 827 m² € 237 € 195.999 € 237.159 

53 699 m² € 237 € 165.663 € 200.452 

55a 766 m² € 250 € 191.500 € 231.715 

56a 780 m² € 250 € 195.000 € 235.950 

57a 580 m² € 268 € 155.440 € 188.082 

58 582 m² € 268 € 155.976 € 188.731 

59 656 m² € 268 € 175.808 € 212.728 

62 651 m² € 283 € 184.233 € 222.922 

66 668 m² € 268 € 179.024 € 216.619 

68 543 m² € 268 € 145.524 € 176.084 

71 612 m² € 278 € 170.136 € 205.865 

72 693 m² € 294 € 203.742 € 246.528 

77 856 m² € 226 € 193.456 € 234.082 

80 638 m² € 258 € 164.604 € 199.171 

81 623 m² € 268 € 166.964 € 202.026 

82 564 m² € 268 € 151.152 € 182.894 

83 542 m² € 258 € 139.836 € 169.202 

84 618 m² € 258 € 159.444 € 192.927 

 

Typfouten voorbehouden, de gemeente houdt zich tevens het recht voor de prijzen aan te passen; de nummers 1 t/m 

50 betreffen projectmatig te ontwikkelen woningen in de eerste fase, andere ontbrekende nummers zijn verkocht. 

 

Bouwrijpe grond 

Van de gemeente Middelburg koopt u een perceel grond: 

- waarop één (vrijstaande) woning kan worden gebouwd; 

- waarvan de woning bestemd is voor eigen bewoning; 

- dat ontsloten is op de openbare weg; 

- met aansluitingsmogelijkheden voor (nuts)voorzieningen, zoals elektra, gas, water, telefoon 

en kabel en rioolontsluiting voor vuil en schoon water; 

- waarvan de bodem is onderzocht op eventuele verontreiniging en geschikt is gebleken voor 

woningbouw; 

- waarop de sonderingen reeds zijn uitgevoerd; 

- waarin de drainage onder de woning door de gemeente zal worden aangelegd. 

 

Aandachtspunten kavels 

Voor enkele kavels gelden een aantal aandachtspunten: 

- de kavels 51 t/m 53 en 72 t/m 80 zijn gelegen aan het water en worden verkocht inclusief 

het talud en beschoeiing; dit zit bij de genoemde meters inbegrepen. 

- Een aantal kavels is dusdanig gelegen dat de zij- en/of achtertuin goed zichtbaar is vanaf 

het openbaar gebied. Voor deze kavels geldt dat bijzondere aandacht wordt gevraagd voor 

de erfafscheiding. Dit betreft de kavels 51 t/m 53, 58, 59, 67, 68, 71 t/m 80, 82 en 83. 



- Kavel 51 is gelegen op korte afstand van de Stromenweg; bij het ontwerp van de woning 

dient rekening te worden gehouden met maatregelen ten behoeve van geluid. 

 

Bestemmingsplan en beeldkwaliteit 

Het geldende bestemmingsplan is het plan Rittenburg, raadpleegbaar via de volgende websites:  

- www.ruimtelijkeplannen.nl 

- www.middelburg.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Bestemmingsplannen/Geldende_plan

nen/Bestemmingsplan_Rittenburg 

Volgens het bestemmingsplan zijn woningen tot een maximale hoogte van tien meter toegestaan. 

Voor de kavels 51 t/m 53 geldt een maximale goothoogte van vier meter en een maximale 

nokhoogte van acht meter. 

 

De welstandscommissie zal bouwplannen toetsen aan het voor deze wijk opgestelde 

beeldkwaliteitsplan ‘Park Rittenburg’. Qua stijl is gekozen voor een traditionele bouwstijl van de 

jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw, aangevuld met een traditionele moderne stijl. De 

verschillende stijlen worden geclusterd.   

 

Inschrijving 

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Inschrijven kan bij voorkeur per 

email via w.reijnierse@middelburg.nl onder vermelding van “inschrijving kavel Rittenburg”. Doet u 

dit liever per brief, dan is dit ook mogelijk (postbus 6000, 4330 LA Middelburg). In beide gevallen 

kunt u uw reactie richten aan de heer W. Reijnierse. 

 

Toewijzing 

Kort na uw inschrijving ontvangt u bericht of de kavel van uw keuze toegewezen wordt. Is dat het 

geval, dan wordt de kavel kosteloos en vrijblijvend gedurende drie maanden voor u gereserveerd. 

Hierna kunt u de kavel direct kopen, danwel een optie nemen voor eveneens maximaal drie 

maanden. Het optiegeld bedraagt 1% van de kavelprijs en zal -indien u binnen de optieperiode tot 

koop besluit- bij de overdracht van de grond met de koopsom worden verrekend. Gedurende de 

reserverings- en/of optieperiode kunt u uw woning op de kavel (laten) ontwerpen, de financiering 

regelen en een schetsontwerp ter beoordeling voor (laten) leggen aan de welstandscommissie.  

 

Bijkomende kosten 

Naast de grondprijs voor de kavel zijn er nog andere kosten, waar u mee te maken krijgt. Dit zijn 

onder andere: 

- overdrachtskosten (notaris); 

- kadastraal recht; 

- aansluitkosten (nuts)voorzieningen en riolering; 

- leges voor bouwvergunning en advies welstandscommissie. 

 

Contactgegevens 

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de gemeente Middelburg. 

 

Specifieke contactgegevens: 

- Algemene informatie → Jan-Willem de Wolf, projectleider, afdeling Ruimtelijk Beleid 

0118-675259 / j.de.wolf@middelburg.nl 

- Gronduitgifte → Willem Reijnierse of Wilbert Dingemanse, afdeling Ruimtelijk Beleid  

0118-675215 / w.reijnierse@middelburg.nl 

0118-675424 / w.dingemanse@middelburg.nl 



- Bestemmingsplan en beeldkwaliteit → Tony Loogman, afdeling Ruimtelijk Beleid          

0118-675537 / t.loogman@middelburg.nl 

- Bouwvergunning etc. → vakbalie Ruimte 

via 0118-675000 

 

Algemene contactgegevens: 

- Gemeente Middelburg 

Kanaalweg 3, 4337 PA Middelburg (bezoek) 

Postbus 6000, 4330 LA Middelburg (post) 

0118-675000 

info@middelburg.nl 

 

 

Zie ook www.woneninrittenburg.nl en www.hofrittenburg.nl. 


