
 

 

  

Te Koop 
Kerkgebouw met parochiecentrum 

   
   

Vrijblijvende 
Objectinformatie 

 Bussloselaan 40 te Bussloo (kerkgebouw) 
Busslselaan 17b te Bussloo (parochiecentrum) 
7383 AG Bussloo  

   
   
   
   
   
Object  Het betreft de Rooms Katholieke Kerk H. Martinus gelegen aan de Bussloselaan 40 te 

Bussloo in combinatie met het parochiecentrum gelegen schuin tegenover de kerk aan 

de Bussloselaan 17b te Bussloo. Hieronder treft u een omschrijving van de betreffende 

objecten. 
 

  

 

   
  Bussloselaan 40 te Bussloo (kerkgebouw) 

De Neoclassicistische kerk uit 1818 gelegen aan de Bussloselaan 40 wordt geleverd 

met een perceeloppervlakte van circa 1.850 m². De kerk is een Rijksmonument met 

een sprekend exterieur en rijkelijk versierd interieur. De kerk heeft een oppervlakte van 

circa 309 m² en parkeerterrein voor circa 40 parkeerplaatsen.   

 

De begraafplaats blijft in eigendom van de kerk. 



 

 

 

  

 
  Bussloselaan 17b te Bussloo (parochiecentrum) 

Het betreft hier een parochiecentrum. Dit gebouw dateert uit de negentiger jaren 

van de vorige eeuw en bestaat uit een begane grond en een verdieping onder de 

kap. De totale kadastrale oppervlakte bedraagt circa 752 m², het perceel is 

ingericht als tuin met verharding. Aangezien de naastgelegen woning, gelegen 

aan de Bussloselaan 17a, in eigendom van de kerk blijft, zal ook dit perceel 

kadastraal gesplitst moeten worden. Na splitsing resteert een perceel ter grootte 

van circa 265 m². 
   
   
Kadastrale 
aanduiding 

 Bussloselaan 40 te Bussloo  
Kadastraal bekend gemeente Voorst, sectie B nummer 735 ged. 
 
Bussloselaan 17b te Bussloo 
Kadastraal bekend gemeente Voorst, sectie B nummer 929 ged. 

   
   
Oppervlakte en 
indeling  

 Bussloselaan 40 te Bussloo 
Begane grond: entree, portaal, kerk met altaar, sacristie (ruimte voor het 
onderbrengen van religieuze gebruiksvoorwerpen). 
1

e
 verdieping  : koor. 

 
De oppervlakte van de kerk bedraagt 309 m² VVO. 
 
Bussloselaan 17b te Bussloo 
Begane grond: entree, hal, gangzone, kantoor, magazijn, toilet, invalidentoilet, 
berging, zaal met keuken, trapopgang. 
1

e
 verdieping : overloop, vergaderruimte en bergruimte. 

 
De oppervlakte van het parochiecentrum bedraagt 224 m² VVO. 
 
De woning aan de Bussloselaan 17a is verhuurd aan het bestuur van de 
Interparochiële Vereniging IJsselvallei. Deze woning behoort niet tot het 
verkochte. 



 

 

 

Bestemming  Volgens informatie van de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Voorst 

vallen de registergoederen onder de bepalingen van het vigerende bestemmings-

plan “Bussloo 2010”.  

 

Op grond van artikel 5 is de bestemming van de kerk en het parochiecentrum 

“Maatschappelijk”. 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. Maatschappelijke voorzieningen; 

b. Ter plaatse van de aanduiding ‘begraafplaats’: begraafplaats; 

c. Ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’: bedrijfswoning; 

d. Bed & breakfast, uitsluitend in de bedrijfswoning; 

e. Aan huis verbonden beroepen en aan huis verbonden bedrijven bij de 

bedrijfswoning; 

f. Water, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

g. Openbare nutsvoorzieningen; 

h. Bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, tuinen, erven, 

paden, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, speelvoorzieningen. 

 

Op aanvraag is het vigerende bestemmingsplan beschikbaar. 
   
   
Vraagprijs  De vraagprijs voor de kerk en het parochiecentrum te samen bedraagt                  

€ 407.500,00 kosten koper. 
   
   
Omzetbelasting  Niet van toepassing. 
   
   
Aanvaarding  In overleg. 
   
   
Bijzonderheden  Bussloselaan 40 te Bussloo 

Bij de verkoop van de kerk is uitgangspunt dat de begraafplaats in eigendom blijft 
bij de parochie en dat het paarse deel, zoals op bijgaande kadastrale kaart is 
aangegeven, wordt verkocht. Op dit terrein, met een totale oppervlakte van circa 
1.850 m², kunnen circa 40 auto’s parkeren. Aan de westzijde van dit perceel dient 
een recht van overpad te worden gevestigd ten behoeve van een garage die ter 
plaatse door de buurman is gerealiseerd. Tevens dient een recht van overpad te 
worden gevestigd ten behoeve van de begraafplaats die in eigendom blijft bij de 
parochie.  
 
De kerk betreft een Rijksmonument. Het orgel uit 1844 is een zelfstandig 
Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn ingeschreven in het Monumentenregister 
(artikel 1 Monumentenwet 1988).  
 
Bussloselaan 17b te Bussloo 
De naastgelegen woning aan de Bussloselaan 17a is verhuurd aan het bestuur 
van de Interparochiële Vereniging IJsselvallei. Deze woning behoort niet tot te 
verkopen onroerend goed. Het perceel zal worden gesplitst zoals gearceerd 
weergegeven op de als bijlage opgenomen kadastrale kaart. Het te verkopen 
perceel heeft een oppervlakte van circa 265 m². 

   
   
Zekerheidsinstelling  10% van de overeengekomen koopsom. 



 

 

 
 

  

Bijzondere bepaling  Aan verkoper is niet bekend, dat de onroerende zaken enige verontreiniging 
bevatten die ten nadele strekken van het normale gebruik door de koper of die 
heeft geleid of naar redelijke verwachting zou kunnen leiden tot een verplichting 
tot schoning van de onroerende zaken, dan wel het nemen van andere 
maatregelen. Indien na eigendomsoverdracht blijkt dat er wel sprake is van enige 
vervuiling, dan aanvaardt verkoper hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

   
  Koper is ermee bekend dat het gekochte niet is voorzien van een EPA-label en 

doet hierbij uitdrukkelijk afstand van zijn recht daarop. Koper vrijwaart verkoper 
hierbij uitdrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken dienaangaande. 

   
   
Nadere informatie  Voor nadere informatie en/of bezichtiging kunt u een afspraak maken met: 

Rodenburg Bedrijfsmakelaars 
Paslaan 19, 7311 AJ  Apeldoorn 
Telefoon:   055 – 5 268 268 
E-mail:      apeldoorn@rodenburg.nl 
Internet:    www.rodenburg.nl 

   

 

mailto:apeldoorn@rodenburg.nl
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: tdn/kerken2014

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 9 april 2014
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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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=756&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=T2r0Y1CvNB8WiurKLg2t&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=933&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=T2r0Y1CvNB8WiurKLg2t&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=736&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=T2r0Y1CvNB8WiurKLg2t&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=735&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=T2r0Y1CvNB8WiurKLg2t&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=973&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=T2r0Y1CvNB8WiurKLg2t&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=972&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=T2r0Y1CvNB8WiurKLg2t&referentie=tdn/kerken2014


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: tdn/kerken2014

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 9 april 2014
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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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=927&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=924&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=928&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=929&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=906&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=756&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=907&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=932&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=908&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=930&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=777&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=931&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=781&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=785&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=784&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=780&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=786&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=990&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VOO00&sectie=B&perceelnummer=738&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=FeMIPlygA4EoECwlSsK7&referentie=tdn/kerken2014






Bussloselaan 17b en 40 te Bussloo 
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Artikel 5 Maatschappelijk 

 5.1 Bestemmingsomschrijving 

 5.2 Bouwregels 

 5.3 Specifieke gebruiksregels 

 5.4 Ontheffing van de gebruiksregels 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. maatschappelijke voorzieningen; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats': begraafplaats; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': bedrijfswoning; 

d. bed & breakfast, uitsluitend in de bedrijfswoning; 

e. aan huis verbonden beroepen en aan huis verbonden bedrijven bij de bedrijfswoning; 

f. water, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

g. openbare nutsvoorzieningen; 

h. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, tuinen, erven, paden, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, speelvoorzieningen. 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0285.5100-VS00/r_NL.IMRO.0285.5100-VS00_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0285.5100-VS00/r_NL.IMRO.0285.5100-VS00_2.5.html#_5.2_Bouwregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0285.5100-VS00/r_NL.IMRO.0285.5100-VS00_2.5.html#_5.3_Specifiekegebruiksregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0285.5100-VS00/r_NL.IMRO.0285.5100-VS00_2.5.html#_5.4_Ontheffingvandegebruiksregels


Bussloselaan 17b en 40 te Bussloo 
 
 
 

 
 

5.2 Bouwregels 

a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd; 

2. het aantal bedrijfswoningen mag maximaal het bestaande aantal bedragen; 

3. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen de goot- en bouwhoogte maximaal de aangegeven hoogten in 

meters bedragen; 

4. overige gebouwen mogen zowel binnen als buiten de gronden met de aanduiding 'bouwvlak' en op minimaal 1 m achter (het verlengde 

van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd; 

5. de goothoogte van overige gebouwen mag maximaal 3 m bedragen; 

6. de bouwhoogte van overige gebouwen mag maximaal 5 m bedragen; 

7. de oppervlakte van overige gebouwen gelegen buiten de gronden met de aanduiding 'bouwvlak', mag per bouwperceel maximaal 20 m² 

bedragen. 

b. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 

terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m mag bedragen; 

2. de bouwhoogte van lichtmasten mag maximaal 6 m bedragen; 

3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 6 m bedragen; 

4. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 6 m bedragen; 

5. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 4,5 m bedragen; 

6. de bouwhoogte van overige, andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen; 

7. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken gelegen buiten gronden met de aanduiding 'bouwvlak', mag per bouwperceel 

maximaal 20 m² bedragen. 



Bussloselaan 17b en 40 te Bussloo 
 
 
 

 
 

c. Indien bestaande afstanden, hoogten, oppervlakten, aantallen en percentages meer bedragen dan in de bestemmingsregels is aangegeven dan 

zijn de bestaande afstanden, hoogten, oppervlakten, aantallen en percentages eveneens toegestaan. 

5.3 Specifieke gebruiksregels 

5.3.1 Aan huis verbonden beroep en/of bedrijf 

Voor het uitoefenen van aan huis verbonden beroepen en/of aan huis verbonden bedrijven mag gezamenlijk maximaal 40% van de vloeroppervlakte van 

het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m² 

bedrijfsvloeroppervlakte, met dien verstande, dat: 

a. het gebruik niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies; 

b. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein wordt 

voorzien; 

c. de activiteiten geen detailhandel betreffen, uitgezonderd verkoop via internet; 

d. het beroep en het bedrijf uitsluitend door de bewoner(s) wordt uitgeoefend; 

e. de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf uitsluitend is toegestaan indien het een bedrijf betreft dat is opgenomen in categorie 1 van de 

bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten. 

5.3.2 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik van gronden strijdig met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend het gebruik als recreatieterrein. 
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5.4 Ontheffing van de gebruiksregels 

a. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 5.3 onder e voor de vestiging van: 

1. aan huis verbonden bedrijven welke niet zijn genoemd in de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten of, 

2. aan huis verbonden bedrijven die worden genoemd in categorie 2; 

mits deze naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen 

voorwaarden, wat betreft geur, stof, geluid en gevaar, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven behorende tot categorie 1 zoals die 

zijn genoemd in de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. voor een besluit tot ontheffing geldt de in artikel 14 lid 14.1 vermelde voorbereidingsprocedure. 

 


