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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 27 september 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer
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Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing
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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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1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Wibona Metaal B.V.

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: NH039400968

Locatiecode gemeentelijk BIS:

Adres: Schipholweg 973 2143CG BOESINGHELIEDE

Gegevensbeheerder: Provincie Noord-Holland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

timmerfabriek (20301) 1960 1984

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Tjaden Milieu BV M 23.817/mk 1993-01-14

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Geen vervolg (geen adm 
Nazorg)

2009-40454 2009-07-09
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1.6

Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Voor meer informatie neemt u contact op met uw omgevingsdienst:
Omgevings- of 
Uitvoeringsdienst

Gemeenten e-mailadres

Omgevingsdienst Flevoland, 
Gooi en Vechtstreek

Blaricum, Bussum, Hilversum, 
Huizen, Laren, Muiden, 
Naarden, Weesp, Wijdemeren

info@ofgv.nl

Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied

Aalsmeer, Amstelveen, 
Diemen, Haarlemmermeer, 
Ouder-Amstel, Uithoorn

Online bodeminformatietool

Omgevingsdienst IJmond Beemster, Beverwijk, 
Bloemendaal, Edam-Volendam, 
Haarlemmerliede, Heemskerk, 
Heemstede, Landsmeer, 
Oostzaan, Purmerend, 
Uitgeest, Velsen, Zandvoort, 
Zeevang, Waterland, 
Wormerland

info@odijmond.nl

Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord

Bergen, Castricum, 
Drechterland, Den Helder, 
Enkhuizen, Heerhugowaard, 
Heiloo, Hoorn, Hollands-Kroon, 
Koggenland, Langedijk, 
Medemblik, Opmeer, Schagen, 
Stede Broec, Texel

info@rudnhn.nl

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Artikel 6 Bedrijf 

 6.1 Bestemmingsomschrijving 

 De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, 

waarbij geldt dat: 

1. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 2’ bedrijfsactiviteiten behorende tot 
bedrijfscategorie 1 of 2 zijn toegestaan; 

2. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’ bedrijfsactiviteiten behorende 
tot bedrijfscategorie 1, 2 of 3.1 zijn toegestaan; 

3. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’ bedrijfsactiviteiten behorende 
tot bedrijfscategorie 1, 2, 3.1 of 3.2 zijn toegestaan; 

4. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 5.1’ bedrijfsactiviteiten behorende 
tot bedrijfscategorie 1, 2, 3.1, 3.2 of 5.1 (uitsluitend zijnde een koffiebranderij) zijn toegestaan; 

b. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’; 
c. ter plaatse van de aanduiding “detailhandel” is tevens detailhandel toegestaan; 
d. ter plaatse van de aanduiding “garage” is tevens een garagebedrijf toegestaan; 



e. ter plaatse van de aanduiding “opslag” is uitsluitend opslag toegestaan; 

f. ter plaatse van de aanduiding “parkeerterrein uitgesloten” is de inrichting tot parkeerterrein voor 
touringcarbussen uitgesloten; 

met daarbij behorend(e): 

g. verhardingen, in- en uitritten; 

h. fiets- en voetpaden; 

i. groen; 

j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

k. nutsvoorzieningen; 

l. parkeervoorzieningen; 

m. kantoren; 

 met dien verstande dat: 

n. garagebedrijven niet zijn toegestaan, behalve ter plaatse van de aanduiding “garage”; 
o. geluidzoneringsplichtige inrichtingen niet zijn toegestaan; 

p. verkooppunten van motorbrandstoffen niet zijn toegestaan; 

q. risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het 

Vuurwerkbesluit, opslag hieronder begrepen, niet zijn toegestaan. 

 6.2 Bouwregels 

6.2.1. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ zijn 
de aangegeven maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan; 

c. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage’ 
zijn de aangegeven maximale goot-, bouwhoogte en het maximum bebouwingspercentage 

toegestaan; 

 

6.2.2. Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 

a. een bedrijfswoning mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ worden 
gebouwd; 

b. de goot- en bouwhoogte van de bedrijfswoning mag respectievelijk maximaal 4 meter en 9 meter 

zijn, behoudens ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ waar de 
aangegeven maximale goot- en bouwhoogte is toegestaan. 

c. voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende 

bepalingen: 

1. de bouwhoogte van tegen het bedrijfswoning aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag 
niet meer zijn dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede 
bouwlaag van de bedrijfswoning, tot een maximum van 5 meter; 

2. de diepte van tegen de bedrijfswoning aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet 
meer zijn dan 3 meter, gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel van de bedrijfswoning 
dan wel het denkbeeldige verlengde daarvan; 



3. het bepaalde in onder b van dit artikel is niet van toepassing op aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken op percelen met vrijstaande woningen; 

4. de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter en 
de bouwhoogte niet meer dan 5 meter; 

5. het gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 70 m². 

  

6.2.3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

bepalingen: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter. 

6.2.4. Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – lib’ 
gelden de volgende bepalingen: 

a. de bestaande oppervlakte, afmetingen en inhoud van de bedrijfsgebouwen mag niet worden 
veranderd; 

 

6.3 Afwijken van de bouwregels 

 6.3.1. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in 6.2.1 sub a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd met 

dien verstande dat: 

 

1. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak per bouwperceel niet meer mag 
zijn dan 20 m²; 

2. de goothoogte niet meer mag zijn dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer mag zijn dan 5 meter; 

 6.3.2 Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 6.2.4 voor het veranderen, uitbreiden of nieuw bouwen van de bestaande 

gebouwen, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. voor het bouwplan een verklaring van geen bezwaar ex artikel 8.9 Wet luchtvaart is afgegeven; 
b. het bouwplan voldoet aan de bouwregels van deze bestemming; 

  6.4 Specifieke gebruiksregels 

 6.4.1. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van andere bedrijven dan de bedrijven die 

zijn bedoeld in 6.1 sub a, c tot en met e; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken, behalve ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’, 
ten behoeve van detailhandel anders dan ten behoeve van ondersteuning van de hoofdfunctie als 

bedoeld in 6.1; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren; 

d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting dan wel prostitutie. 

http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0228.BP2011AGBG0001-0301/r_NL.IMRO.0228.BP2011AGBG0001-0301_0000bestemmingsplanA.html#23354568-b5b0-467e-a501-b29caa50be92


  

6.4.2. Per bedrijf is het gebruik van bijbehorende kantoren toegestaan tot een oppervlakte van 

30% van de bedrijfsvloeroppervlakte, tot een maximum van 500 m².  

 6.5 Afwijken van de gebruiksregels 

 Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de milieusituatie, met een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in zowel 6.1. als 6.4.1. sub a voor het 

vestigen van bedrijfsactiviteiten die één categorie hoger zijn ingeschaald en voor 

bedrijfsactiviteiten die niet voorkomen op de bij dit plan behorende Staat van 

Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat: 

a. deze naar hun aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de 

categorie die maximaal is toegestaan binnen de betreffende bestemming; 

b. het geen risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het 

Vuurwerkbesluit betreft.  
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Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 
Openbare Registers te Amsterdam op 01-12-2005 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 
in deel 19357 nummer 7.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.
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In deze casus werd ons 
verzocht een advies te geven 
in het executoriale traject 
en een mogelijke ontruiming 
van de zittende huurders. Na 
onderbouwing van onze zijde 
dat het leeg en ontruimd een 
meerwaarde zou hebben, is 
de ontruiming na een juridisch 
traject tot stand gekomen.
Vervolgens is deze kantoor-
ruimte (begane grond en 
eerste etage) geveild met een 
fantastische resultaat. Een goed 
voorbeeld dat door toevoeging 
van onze expertise er een 
hogere opbrengst voor de 
opdrachtgever gerealiseerd kon 
worden.

Een bekende horeca locatie in  
Rotterdam diende in opdracht  
van de hypotheekhouder geveild  
te worden. Het geheel werd  
geëxploiteerd als restaurant, 
met een professionele keuken 
en diverse eetzalen. Het feit 
dat het een recht van erfpacht 
betrof maakte de opdracht 
voor Colliers International nog 
uitdagender. Wij adviseerden 
een Amsterdamse veiling die 
veel interesse wist te genereren. 
De uiteindelijke veilingopbrengst 
was naar tevredenheid van de 
opdrachtgever.

Ook voor zeer bijzonder 
vastgoed bent u bij Colliers 
International aan het juiste 
adres. Zo adviseerden wij een 
grote bank in het executoriale 
traject van een sporthal. Deze 
werd door de eigenaar zelf 
geëxploiteerd. Door de eigenaar/
gebruiker te betrekken bij de  
verkoop konden wij beschikken 
over de juiste informatie 
voor aspirant-kopers. Met 
resultaat! Na goedkeuring 
van een onderhandse verkoop 
voor de veiling uit door de 
voorzieningenrechter kon ook 
hier weer een hogere opbrengst 
worden gerealiseerd dan te 
verwachten bij veiling.

VEILINGEN/BIJZONDER BEHEER
CREATIEVE OPLOSSINGEN BIJ NIET ALLEDAAGSE DOSSIERS

Ons veiling- en bijzonder beheer team staat garant voor deskundigheid, professionaliteit en discretie. Geen enkel veiling- of bijzonder beheer traject is hetzelfde, bij elke nieuwe op-
dracht wordt bekeken wat de juiste benadering is voor dat type vastgoed. In dialoog met de opdrachtgever wordt vervolgens samengewerkt om tot een optimaal resultaat te komen.

Colliers International werd 
gevraagd op te treden als 
directie-makelaar bij de 
executoriale verkoop van 
dit voormalige Raadhuis en 
Rijksmonument. Het was in 
gebruik als kantoor-/woonpand 
en diende qua onderhoud een 
grondige renovatie te ondergaan. 
Het gehele object was 
onverhuurd en werd bewoond 
door anti- krakers. Door ons 
grote regionale netwerk vonden 
wij vóór de veiling uit een 
koper die het object in ere gaat 
herstellen.  Daarmee werd de 
uiteindelijke veiling voorkomen.

www.colliers.nl

CONTACT

Colliers International Agency /
Special Credits & Auctions

Buitenveldertselaan 5
1082 VA Amsterdam
T: +31 (0)20 540 55 55
E: veilingen@colliers.com



VEILINGEN/BIJZONDER BEHEER
CREATIEVE OPLOSSINGEN BIJ NIET ALLEDAAGSE DOSSIERS

Colliers international combineert een grote kennis van vastgoed met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Of het 
nu gaat om het beheer, het verhuren, het verbouwen, taxeren of de verkoop. Door onze jarenlange ervaring in alle  
soorten vastgoed hebben wij een bijzondere expertise opgebouwd, ook in de behandeling van executoriale trajecten. 

DIENSTEN O.A. ACTIEF IN DE SECTOREN

Gedwongen verkoop 
Het opstarten van een executietraject vergt een gedegen voorbereiding en uitgebreide 
informa-tievoorziening. Onze specialisten zijn getraind in de omgang met cliënten 
in bijzonder beheer situaties. Zij weten de negatieve teneur die vaak ontstaat bij 
gedwongen verkoop om te buigen naar open communicatie en duidelijkheid. Door 
contact te leggen en samenwerking te zoeken met de geëxecuteerde partij. Dat betekent 
minder wederzijds onbegrip en een grotere zorgplicht invulling door de bank. Met als 
resultaat betere mogelijkheden voor het bekijken/opnemen van het object en een meer 
welwillende houding naar potentiële kopers.

Veilingen 
Wanneer een veiling niet voorkomen kan worden, zorgt Colliers voor een professionele 
begeleiding van het gehele proces. Wanneer moet er geveild worden en op welke 
veilinglocatie. Is een regioveiling de beste optie of is er meer te verwachten van een 
internetveiling? Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met deskundig en onderbouwd 
advies. Ook hier geldt: hoe duidelijker de communicatie en hoe uitgebreider de 
informatie, des te groter is de kans op een hogere verkoopopbrengst.

Mediation 
Door de vaak lange voorafgaande periode van frictie en onvrede tussen bank 
en cliënt wordt  de mogelijkheid van mediation – misschien wel de belangrijkste 
fase in een executietraject – regelmatig over het hoofd gezien. Tussenkomst van 
Colliers als mediator kan er toe leiden dat een executieverkoop wordt voorkomen 
en een onderhandse verkoop (met een hogere opbrengst) beide partijen tot grotere 
tevredenheid stemt.

DIENSTEN

Onze medewerkers zijn volledig gekwaliiceerd en aangesloten 
bij de volgende professionele instanties:

PASCAL MOLENAAR, BIJZONDER BEHEER EXPERT:

“GEDWONGEN VERKOOP TRAJECTEN ZIJN  

DELICATE PROCESSEN DIE VRAGEN OM  

GETRAINDE SPECIALISTEN. WIJ ONTZORGEN  

ONZE OPDRACHTGEVERS MET DESKUNDIG EN 

ONDERBOUWD ADVIES.”

VEILINGPARTNERS

TOTAAL AANTAL VERKOCHTE /

GEVEILDE PERCELEN IN 2016

60

TOTALE VEILINGOPBRENGST 2016

GEVEILDE KAVELS

€ 14 MILJOEN

AANTAL KAVELS VOOR VEILING UIT VERKOCHT

60%

VEILINGPARTNERS
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