
Vaartweg 135 (8243 PD) te Lelystad






Kenmerken

Vaartweg 135  |  Lelystad 2

Bestemmingsplan

Noordersluis 2012





Bouwjaar


2007




Bouwvorm


Bestaande bouw




Onderhoud binnen


Goed




Onderhoud buiten


Goed




Oppervlakte


1.700 m²



Veiling informatie
Online executieveiling in opdracht van de 
hypotheekhouder van de Vaartweg 135 te 
Lelystad 




 De openbare veiling zal plaatsvinden op 10 januari 

2019 om 10.00 uur via BOG-Auctions conform  
openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254  
BW. (https://www.bog-auctions.com/auction/ in
dex/5235)




Het is mogelijk om tot en met 26 december 2018 
een onderhands bod uit te brengen bij de 
veilingnotaris. 




Kijkdag

Op dit moment is er nog geen mogelijkheid tot 
bezichtigen. De mogelijkheid voor een kijkdag 
wordt thans onderzocht. 







Let op: Buiten deze kijkdagen zullen er geen 
bezichtigingsmogelijkheden zijn!




Veilingvoorwaarden en biedprotocol

Op deze veiling zijn de veilingvoorwaarden van 
toepassing en voor deelname dient u zich te 
registreren en te legaliseren. E.e.a te vinden op 
eerdergenoemde link.




Kosten

De koper is naast het geboden bedrag de 
volgende kosten verschuldigd:

- Veilingkosten (dit bedrag wordt tijdens het bieden 
automatisch bij uw bieding opgeteld, zie website 
van BOG-Auctions) 

- Overdrachtsbelasting

- 1% inzetpremie ten laste van koper
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Veiling informatie 
Inzetpremie

Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 
1% inzetpremie ten laste van koper.

Deze premie wordt berekend over het hoogst 
geboden bedrag tijdens de inzet en wordt 
uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet, tenzij 
de inzetter ook de koper is. Lees verder de 
veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. 
Deze premie wordt niet getoond tijdens het 
biedproces.




Gunning

De verkoper behoudt zich het recht voor het 
geveilde object niet te gunnen en zal zich 
hierover uiterlijk vijf werkdagen na de veiling om 
17.00 uur uitspreken.




Veilingnotaris

Van der Stap Notarissen 

Drs. C.M.P. Poppelaars

Postbus 2450

3000 CL Rotterdam

Telefoon 088-1880020

Email veiling@vdstap.com
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Object informatie
Object/ligging

Vaartweg 135 te Lelystad betreft een modern en 
representatief kantoorpand van totaal circa 1.700 
m² verdeeld over twee verdiepingen. Het object is 
gelegen op bedrijventerrein Noordersluis te 
Lelystad. 




Dit kantoorpand is gelegen bij de entree naar een 
terrein met een betoncentrale op bedrijventerrein 
Noordersluis van Lelystad. Noordersluis is goed 
bereikbaar zowel vanaf de A6 (Amsterdam-Noord 
Nederland) als via de Houtribdijk (N302) Kop van 
Noord Holland.




Voor zover verkoper bekend is het pand niet 
verhuurd en in eigen gebruik. Eventuele 
ontruimingskosten komen voor rekening van de 
koper.







Oppervlakte

Overeenkomstig de gegevens uit de Basis 
Administratie Gebouwen heeft het pand een 
oppervlakte van circa 1.700 m².  




Kadastrale informatie

Gemeente Lelystad 

Sectie N

Nummer 2560

Groot 2.458 m²




Bestemming

Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige 
onroerend goed in het vigerende 
bestemmingsplan Noordersluis 2012. De 
bestemming van het perceel is:  Bedrijventerrein. 




Parkeergelegenheid

Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
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Object informatie
Bijzondere bepalingen 

Bij het bodemloket is geen informatie beschikbaar 
over bodemonderzoek en/of sanering. 

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

Deze verkoop wordt begeleid door:

Rodenburg Bedrijfsmakelaars

Piet Olde Rikkert

Paslaan 20, 7311 AL  APELDOORN

Telefoon: 055 – 5 268 268

E-mail: apeldoorn@rodenburg.nl

Internet: www.rodenburg.nl

Vaartweg 135  |  Lelystad 6



Locatie
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Kadastrale kaart

Adres:  

Vaartweg 135






Postcode / Plaats:


8243 PD  Lelystad

Gemeente:

Lelystad






Sectie / Perceel:


N / 2560
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Even voorstellen
Rodenburg Bedrijfsmakelaars (anno 1930) is één van de 
grootste makelaarskantoren en marktleider in de regio, met 
een vestiging in Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Rodenburg 
Makelaars behoort tot de 50 grootste makelaarskantoren van 
Nederland. Wij zijn volledig thuis op het gebied van koop, 
verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw, beleggingen en 
(complexe) taxaties van alle soorten bedrijfsonroerend goed. 
Rodenburg Makelaars is NVM-lid en partner in Dynamis 
Nederland, een samenwerkingsverband van landelijk 
opererende makelaars. Hiermee zijn wij verzekerd van een 
landelijke dekking in alle facetten van het onroerend goed. 
Naast bedrijfsmakelaardij, zijn wij ook gespecialiseerd in de 
koop, verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw en taxaties van 
woningen. Tevens is Rodenburg Bedrijfsmakelaars "Regulated 
by RICS": 

In de taxatiewerkzaamheden wordt een strikte gedragscode 
gehanteerd en worden de hoogste professionele en ethische 
normen nagestreefd. Gecontroleerd door een van de 
toonaangevende regelgevende instanties ter wereld. Op 
deze manier wordt een een strikte gedragscode 
onderschreven en de hoogste professionele en ethische 
normen nageleefd. Taxaties worden uitgevoerd volgens de 
voorschriften zoals deze zijn opgenomen in the Red Book van 
de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Rodenburg 
Bedrijfsmakelaars, dynamisch tot uw dienst … :

Deskundigheid

Aandacht Passie
Service Persoonlijke


           benaderingBeste promotie

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar
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Paslaan 20  |  7311 AL Apeldoorn

apeldoorn@rodenburg.nl


rodenburg.nl  |  055 5 268 268



BETREFT

Lelystad N 2560
UW REFERENTIE

20222 db
GELEVERD OP

21-09-2018 - 15:56
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11012762796
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-09-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

14-09-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Lelystad N 2560
Kadastrale objectidentificatie : 089220256070000

Locatie Vaartweg 135
8243 PD  Lelystad
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Ontstaan op 10-05-2007
Kadastrale grootte 2.458 m²

Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 157590 - 501621

Omschrijving Bedrijvigheid (kantoor)

Erf - Tuin
Koopsom € 2.231.250 Koopjaar 2007

Ontstaan uit Lelystad N 817

Lelystad N 818

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 stuk Hyp4 52505/182 Ingeschreven op 21-06-2007
Naam gerechtigde Kanvast Westbroek B.V.

Adres Dr. Welfferweg 59
3615 AL  WESTBROEK

Statutaire zetel WESTBROEK
KvK-nummer 30117393 (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.89220256070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.89220081740001
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.89220081840001
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_52505_182
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.109838301
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30117393
https://www.kadaster.nl/contact


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20222 db

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 21 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.

LELYSTAD
N
2560

0 m 5 m 25 m

13
5

2561

2560

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LLS00&sectie=N&perceelnummer=2561&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LLS00&sectie=N&perceelnummer=2560&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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WC700722 
21-06-2007 
 

LEVERING 
 
 
 
Heden een en twintig juni tweeduizend zeven 
verschenen voor mij, mr. Ritzo Jacob Holtman, notaris te Utrecht: 
1. de heer Willem Catsburg, geboren te Zeist op negen februari 

negentienhonderd acht en veertig, paspoort nummer: 
L5168934,gehuwd, in verband met de onderhavige akte wonende 
te 3583 GP Utrecht, Koningslaan 62, 

 ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de heer 
Gerrit Albert van den Bunt, geboren te Leusden op negentien 
september negentienhonderd vijfenvijftig, geïdentificeerd aan de 
hand van rijbewijs met nummer 3310426967, afgegeven te 
Barneveld op drie juni tweeduizend en drie, wonende 
Wencopperweg 68, 3771 PP Barneveld, die deze last verstrekte 
als zelfstandig bevoegd directeur van de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid: 't Wencop Holding B.V., 
statutair gevestigd te Barneveld, kantoorhoudende 
Wencopperweg 64, 3771 PP Barneveld, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost 
Nederland onder nummer 09047262, en als zodanig deze 
vennootschap vertegenwoordigende, welke vennootschap 
handelt als zelfstandig bevoegd directeur van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Vago Barneveld 
B.V., statutair gevestigd te Barneveld, kantoorhoudende 
Wencopperweg 64, 3771 PP Barneveld, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost 
Nederland onder nummer 09080547, en als zodanig deze 
vennootschap vertegenwoordigende, welke vennootschap 
handelt als zelfstandig bevoegd directeur van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: MIDLAND 

INVEST B.V., statutair gevestigd te Barneveld, 
kantoorhoudende Koolhovenstraat 11, 3772 MT Barneveld, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08139557 en 
als zodanig deze laatste vennootschap vertegenwoordigende; 

 de besloten vennootschap Midland Invest B.V. voornoemd, 
hierna te noemen: "verkoper"; 
2. mevrouw Urmila Sidhu-Gill, geboren te IJsselstein op zeven 

maart negentienhonderd negen en zeventig, paspoort nummer: 
NRJB08H05 gehuwd, in verband met de onderhavige akte 
wonende te 3583 GP Utrecht, Koningslaan 62,  
ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: 

  Onroerende Zaken Hyp4 : 52505/182 21-06-2007 14:44
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 a. de heer Vishwanath Kanhai, geboren te Paramaribo 

(Suriname) op dertig november negentienhonderd vijftig, 
wonende te  6963 Lugano-Pregassona Zwitserland, Via Del 
Sole 14C/411 , geïdentificeerd aan de hand van rijbewijs 
nummer: 3109549983, gehuwd, 

 b. mevrouw Sita Chitoe, geboren te District Suriname op 
veertien maart negentienhonderd drie en vijftig, wonende te  
6963 Lugano-Pregassona Zwitserland, Via Del Sole 14C/411 , 
geïdentificeerd aan de hand van rijbewijs nummer: 
3320924040, gehuwd, 

 die deze volmacht verstrekten als zelfstandig 
vertegenwoordigingsbevoegde directeuren van de te Westbroek, 
gemeente De Bilt, gevestigde besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Kanvast Westbroek B.V., 
kantoorhoudende te 3615 AL Westbroek, Dr Welfferweg 59, 
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder 
nummer 30117393 en als zodanig gemelde vennootschap te 
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende; 

 de besloten vennootschap Kanvast Westbroek B.V. voornoemd, 
hierna te noemen: "koper". 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: 
A. OMSCHRIJVING VAN HET VERKOCHTE. 
Verkoper heeft blijkens een met koper aangegane koopintentie 
getekend op respectievelijk drie en twintig maart tweeduizend zeven 
en zestien maart tweeduizend zeven, verkocht en levert op grond 
daarvan aan koper, die heeft gekocht en bij deze aanvaardt:  
 een perceel grond, met een heden opgeleverd kantoorgebouw 

met daarbij behorende installaties en voorzieningen, gelegen aan 
de Vaartweg 135, 8243 PD Lelystad, kadastraal bekend gemeente 
Lelystad, sectie N nummer 2560, groot vier en twintig are en acht 
en vijftig centiare (00.24.58 ha); 
hierna ook te noemen: "het verkochte". 

B. KOOPSOM. 
De koopsom bedraagt een miljoen acht honderd vijf en zeventig 

duizend euro (€ 1.875.000,00), te vermeerderen met de verschuldigde 
omzetbelasting ad drie honderd zes en vijftig duizend twee honderd 
vijftig euro (€ 356.250,00), samen dus twee miljoen twee honderd een 
en dertig duizend twee honderd vijftig euro (€ 2.231.250,00). 
 Koper heeft de koopsom en omzetbelasting voldaan door storting 
op een kwaliteitsrekening van de notaris. 
Verkoper verleent koper kwitantie voor de betaling van de koopsom 
en omzetbelasting. 
C. KOSTEN, BELASTINGEN EN LASTEN. 
1. De kosten van levering, waaronder begrepen het kadastrale 

recht, zijn voor rekening van koper. 
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Koper doet een beroep op de vrijstelling van artikel 15 lid 1 sub a 
van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. 

2. Het verkochte is een vervaardigd goed in de zin van de Wet op 
de omzetbelasting 1968, dat wordt geleverd binnen twee jaren na 
het tijdstip van eerste ingebruikname daarvan. 

 Het verkochte is per veertien juni tweeduizend zeven door een 
rechtsvoorganger van verkoper verhuurd en door huurder in 
gebruik genomen en derhalve als bedrijfsmiddel in de zin van de 
Wet op de omzetbelasting 1968 gebruikt zodat de vrijstelling op 
grond van het bepaalde in artikel 15 lid 1 sub a van de Wet op 
belastingen van rechtsverkeer niet van toepassing is. Echter de 
levering zal plaatsvinden binnen een termijn van zes maanden 
na oplevering van het verkochte en partijen doen bij deze een 
beroep op de hardheidsclausule (artikel 63 van de Algemene Wet 
inzake rijksbelastingen) met betrekking tot de zogenaamde 
"ontwikkelaarsvrijstelling" (resolutie van dertien mei 
tweeduizend en twee nummer CPP2002/897M), aangezien 
verkoper noch zijn rechtsvoorganger het oogmerk heeft gehad 
het verkochte te exploiteren. 

 Van de goedkeuring van het beroep op de hardheidsclausule 
blijkt uit een brief van de Belastingdienst Utrecht-Gooi, kantoor 
Utrecht met kenmerk 8026.31.253, gedagtekend achttien juni 
tweeduizend zeven, die aan deze akte zal worden gehecht. 

3. Alle belastingen en lasten die van het verkochte worden 
geheven, komen vanaf heden voor rekening van koper. 

D. BEPALINGEN. 
De koopovereenkomst is aangegaan onder de volgende bepalingen: 
Artikel 1. 
1. Verkoper zal koper recht van eigendom leveren dat: 
 a. onvoorwaardelijk is en niet onderhevig aan welke 

vernietiging dan ook; 
 b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of 

inschrijvingen daarvan; 
 c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen, anders dan 

hierna vermeld; 
 d. niet bezwaard is met andere dan in deze akte vermelde 

beperkte rechten behoudens erfdienstbaarheden, van welke 
de aan verkoper bekende hierna zullen worden vermeld. 

2. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, 
bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, 
kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of 
voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering 
en/of afzonderlijke akte(n). 

 Koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van 
de hiervoor bedoelde akten. 

Artikel 2. 
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Indien de hiervoor vermelde grootte van het verkochte niet juist of 
niet volledig is, ontleent noch verkoper noch koper daaraan rechten. 
Artikel 3. 
Koper aanvaardt het verkochte in de feitelijke uit het procesverbaal 
van oplevering blijkende staat waarin het zich bij de ondertekening 
van deze akte bevindt. Het verkochte is voor oplevering gereed. 
Artikel 4. 
Verkoper zal het verkochte vandaag aan koper feitelijk ter 
beschikking stellen (afleveren). Het verkochte is verhuurd vanaf de 
oplevering aan de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid: Heembeton B.V. onder de bepalingen en bedingen 
die zijn opgenomen in de bij partijen bekende huurovereenkomst. 
Verkoper en huurder zijn over en weer kooprechten 
overeengekomen, die hierna in deze akte zijn vermeld. Tussen 
verkoper en huurder bestaan overigens geen andere 
rechtsverhoudingen terzake van het verkochte dan uit de 
huurovereenkomst blijkt. 
Koper draagt vanaf het tijdstip van de ondertekening van deze akte 
het risico van het verkochte. 
Artikel 5. 
In de koopovereenkomst tussen verkoper en zijn rechtsvoorganger 
staat onder punt 5.3 omtrent de eigenschappen van het verkochte het 
volgende vermeld: 
" De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke 

eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Indien 
de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat 
moment de eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn. 
Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een 
normaal gebruik nodig zijn, noch voor de afwezigheid van gebreken die 
dat normale gebruik belemmeren en die aan koper kenbaar zijn op het 
moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst. 
Verkoper heeft de onroerende zaak gebruikt als: bouwgrond voor 
realisering van een kantoorgebouw. Gebruik als kantoorgebouw is 
normale gebruik na oplevering." 

Artikel 6. 
De baten van het verkochte zijn met ingang van heden voor rekening 
van koper. 
Artikel 7. 
Voor zover daarvan bij deze akte niet is afgeweken, blijft tussen 
partijen gelden hetgeen zij voor het verlijden van deze akte overigens 
zijn overeengekomen. Alle ontbindende voorwaarden die zijn 
opgenomen in de koopovereenkomst of in nadere overeenkomsten 
die op de koop betrekking hebben, zijn echter nu uitgewerkt. Geen 
der partijen kan zich terzake van deze koop en levering nog op een 
ontbindende voorwaarde beroepen. 
Artikel 8. 
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De levering van het verkochte zal geschieden door inschrijving van 
een afschrift of uittreksel van deze akte in het daartoe bestemde 
register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de 
openbare registers (deze Dienst hierna aan te duiden als: het 
kadaster). 
E. BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID. 
Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot levering. 
F. VERKLARINGEN VAN VERKOPER. 
Verkoper heeft bij het sluiten van de koopovereenkomst verklaard 
dat de situatie met betrekking tot het verkochte is als volgt: 
a. op het verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke belastingen en 

lasten; 
voor zover de betreffende aanslagen zijn opgelegd zijn deze 
voldaan of zullen deze worden voldaan; 

b. aan verkoper zijn van overheidswege of door nutsbedrijven geen 
verbeteringen of herstellingen betreffende het verkochte 
voorgeschreven of aangekondigd, welke nog niet, of niet naar 
behoren, zijn uitgevoerd; 

c. aan verkoper is van het verkochte geen (lopende adviesaanvraag 
voor) aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit dan wel 
registerinschrijving bekend: 

 1. als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van 
de Monumentenwet; 

 2. tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als 
bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet; 

 3. tot door de gemeente of provincie verklaard beschermd 
monument; 

d. voorzover verkoper bekend, is het verkochte niet opgenomen in 
een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8 dan wel in een 
voorstel als bedoeld in artikel 6 of 8a van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten; 

e. ten opzichte van derden bestaan geen verplichtingen wegens 
voorkeursrecht, optierecht of recht van wederinkoop; 

waarvan door verkoper de opgave sub b is gegarandeerd. 
Verkoper verklaart dat hem niet bekend is dat zich ten aanzien van 
het sub a tot en met e gestelde sedertdien een verandering heeft 
voorgedaan. 
G. DIVERSEN. 
MILIEU. 
In gemelde koopovereenkomst tussen verkoper en zijn 
rechtsvoorganger" staat onder meer nog het volgende vermeld: 
" 5.4.1. Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak enige 

verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het normale 
gebruik door koper of die heeft geleid of naar redelijke 
verwachting zou kunnen leiden tot een verplichting tot 
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schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van 
andere maatregelen. 

 5.4.2. Voorzover aan verkoper bekend is in het verkochte geen 
ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen 
aanwezig. 

   Voorzover verkoper bekend is met de aanwezigheid van een 
ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen, 
verklaart verkoper dat het opslaan van deze stoffen n.v.t. is 
beëindigd. In het geval de tank niet meer als zodanig in gebruik 
is, verklaart verkoper dat deze tank n.v.t. volgens de daarvoor 
geldende wettelijke voorschriften onklaar gemaakt is. 

 5.4.3. Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak asbest is 
verwerkt. 

 5.4.4.  Aan verkoper is niet bekend of ten aanzien van de onroerende 
zaak beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 van de 
Wet Bodembescherming zijn genomen door het bevoegd gezag. 
Er is een beschikking op het totale perceel Lelystad N 818, 
maar voor zover bekend heeft deze geen betrekking op het 
verkochte gedeelte. Koper is bekend met het verkennend 
bodemonderzoek d.d. april 2006 dat aan de akte is aangehecht." 

OVERGANG VAN RECHTEN. 
Voorts verklaarden de comparanten, handelend als gemeld: 
Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of 
zal kunnen doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen 
bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s), architect(en) en 
leverancier(s), zoals wegens verrichte werkzaamheden of terzake van 
aan het verkochte toegebrachte schade, gaan voor zover mogelijk 
over op koper per de datum van inschrijving van deze akte bij het 
kadaster. 
Verkoper verplicht zich de hem bekende gegevens terzake aan koper 
te verstrekken en geeft aan koper hierbij, voor zover nodig, 
onherroepelijk volmacht om de overdracht van bedoelde aanspraken 
voor rekening van koper tot stand te brengen door mededeling 
daarvan aan de desbetreffende derden. 
Verkoper is verplicht om de bescheiden die er met betrekking tot het 
verkochte mochten bestaan aan koper te overhandigen en alles te 
doen wat nodig is om deze ten name van koper te stellen. 
CONTRACTSOVERNEMING (6:159BW). 
Verkoper draagt over aan koper, die aanvaardt, haar 
rechtsverhouding jegens Heembeton B.V., voortvloeiende uit na te 
melden kooprechten en kwalitatief beding/ketting- en boetebeding. 
Heembeton B.V. heeft medewerking aan de contractsoverneming 
verleend, blijkens de huurovereenkomst de dato vijftien juni 
tweeduizend zeven. 
BIJZONDERE RECHTEN, 
VERPLICHTINGEN/KETTINGBEDINGEN/ERFDIENSTBAARHE
DEN. 
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Verwezen wordt naar: 
a. een akte van levering op achtentwintig juli tweeduizend en zes 

verleden voor een waarnemer van mr. A. Tichem, notaris te 
Apeldoorn, ingeschreven in register hypotheken 4 van het 
kadaster op eenendertig juli tweeduizend en zes in deel 50344 
nummer 13, in welke akte onder meer het volgende woordelijk 
staat vermeld: 

 " KOOPRECHTEN 
 A. 1. Indien de huur tussen koper en verkoper niet wordt verlengd 

na het verstrijken van de eerste termijn van vijf jaar, als 
bedoeld in artikel 3 van de huurovereenkomst, heeft verkoper 
eenmalig het recht het verkochte met daarop gerealiseerd 
kantoorgebouw, hierna te noemen: "het registergoed", terug te 
kopen voor een koopsom die wordt vastgesteld op basis van een 
bruto aanvangsrendement (BAR) van acht zeven/tiende 
procent (8,7%) (elf en een half maal de dan geldende huur), 
kosten koper, met dien verstande dat de koopsom wordt 
verhoogd met een bedrag van dertig euro (€ 30,00) per 
vierkante meter grondoppervlakte, exclusief omzetbelasting. 

  2. Indien de verkoper van zijn kooprecht gebruik wenst te maken 
dient hij koper tegelijkertijd met de opzegging van de huur 
schriftelijk van de gebruikmaking van het kooprecht melding te 
maken. 

  3. Levering vindt plaats ten overstaan van een door verkoper aan 
te wijzen notaris, binnen zes weken nadat koopgerechtigde de 
in lid 2 bedoelde melding heeft gedaan. Partijen zijn verplicht 
binnen die termijn aan de levering mee te werken, 
koopgerechtigde is verplicht de koopsom en hetgeen hij 
overigens terzake van de levering verschuldigd is, uiterlijk op 
de leveringsdatum te storten op een kwaliteitsrekening van de 
notaris. In de leveringsakte zullen de gebruikelijke bepalingen 
bij levering van registergoederen opgenomen worden, met dien 
verstande dat levering plaatsvindt in de staat waarin het 
verkochte zich alsdan bevindt, met inachtneming van hetgeen 
waartoe verkoper (als verkoper en huurder) en koper (als koper 
en verhuurder) krachtens deze akte van levering en de 
huurovereenkomst verplicht zijn respectievelijk waartoe zij 
gehouden en verbonden zijn met betrekking tot het 
registergoed. 

 B. Kooprecht fase 2 
 1. Indien de huur tussen koper en verkoper niet wordt verlengd na het 

verstrijken van de eerste termijn van vijf jaar, als bedoeld in artikel 
3 van de huurovereenkomst, en verkoper alsdan geen gebruik heeft 
gemaakt van het sub A bedoelde kooprecht, dan heeft koper het 
recht van koop van de naastgelegen grond van circa zestig are 
vijfentwintig centiare, zoals op de tekening (bijlage I) met fase 2 is 
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aangeduid, voor een prijs van zevenenveertig euro en vijftig 
eurocent (€ 47,50) per centiare, exclusief belasting en kosten koper. 

 2. Dit kooprecht geldt niet alleen voor koper, maar ook voor degene die 
rechtsopvolger onder bijzondere titel met betrekking tot het 
verkochte. 

  Zijn er meerdere rechtsopvolgers, dan kunnen die het kooprecht 
naar rato van hun aandeel in het verkochte uitoefenen. 

 3. Indien de koper van zijn kooprecht gebruik wenst te maken dient 
hij verkoper uiterlijk één maand na het einde van de 
huurovereenkomst schriftelijk van de gebruikmaking van het 
kooprecht melding te maken. 

 4. Levering vindt plaats ten overstaan van een door koper aan te 
wijzen notaris, binnen zes weken nadat koopgerechtigde de in lid 3 
bedoelde melding heeft gedaan. Partijen zijn verplicht binnen die 
termijn aan de levering mee te werken, koopgerechtigde is verplicht 
de koopsom en hetgeen hij overigens terzake van de levering 
verschuldigd is, uiterlijk op de leveringsdatum te storten op een 
kwaliteitsrekening van de notaris. 

  In de leveringsakte zullen de gebruikelijke bepalingen bij levering 
van grond opgenomen worden, met dien verstande dat levering 
plaatsvindt in de dezelfde juridische, bouwkundige en 
milieukundige staat als waarin het verkochte aan koper is geleverd, 
en als bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 
1968,een en ander tenzij partijen alsdan anders overeenkomen, en 
overigens voor zoveel van toepassing onder dezelfde condities als 
het verkochte is geleverd. 

 5. Indien bij de gebruikmaking van het kooprecht mocht blijken dat 
voormelde prijs niet marktconform is, dan wordt de grondprijs 
aangepast indien de marktconforme prijs ten minste tien procent 
(10%) hoger of lager is dan zevenenveertig euro en vijftig eurocent 
(€ 47,50). Marktconformiteit wordt vastgesteld door drie 
deskundigen. Artikel 8, lid 1 van de huurovereenkomst is van 
overeenkomstige toepassing. 

 C. Ketting- en boetebeding 
  Verkoper is verplicht aan zijn rechtsopvolger(s) in de gehele of 

gedeeltelijke eigendom van het betreffende perceel de bepalingen 
hiervoor sub A en B - inclusief het onderhavige boetebeding - op te 
leggen. Bij niet nakoming van de onder A, B en C bedoelde 
verplichtingen, verbeurt de nalatige partij een zonder rechterlijke 
tussenkomst direct opeisbare boete van een miljoen euro 
(€ 1.000.000,00), onverminderd het recht van koper tot vordering 
van volledige schadevergoeding. Rechtsopvolgers van verkoper 
hebben dezelfde verplichting tot opleggen van deze bedingen als 
verkoper. 

  Deze verplichting eindigt zodra het kooprecht niet meer geldend te 
maken is. 

 Kwalitatief beding/ketting- en boetebeding 
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 Het is verkoper niet toegestaan gedurende tien jaar, te rekenen vanaf de 

ingangsdatum van de tussen verkoper en koper gesloten 
huurovereenkomst, op het naastgelegen perceel fase 2, dan wel op enig 
perceel binnen een straal van twee kilometer van het verkochte, voor 
eigen gebruik of voor gebruik door een vennootschap behorende tot het 
concern waarvan verkoper deel uitmaakt, een kantoorgebouw te 
realiseren en/of in gebruik te nemen. Verkoper staat in voor de 
nakoming van dit beding door in de vorige zin bedoelde 
vennootschappen. Koper heeft bedongen dat deze verplichting van 
verkoper en bedoelde vennootschappen om niet te doen zal overgaan op 
degenen die het betreffende perceel onder bijzonder titel zullen 
verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van verkoper 
een recht tot gebruik van het betreffende perceel zullen verkrijgen. 
Indien en voor zover dit beding niet kwalificeert als kwalitatieve 
verplichting verbindt verkoper zich het in dit artikel bedoelde beding 
inclusief na te melden boetebepaling aan zijn rechtsopvolger(s) in de 
gehele of gedeeltelijke eigendom van het betreffende perceel op te leggen. 
Bij niet nakoming door verkoper en bedoelde vennootschappen van de 
hiervoor in dit artikel bedoelde verplichtingen, verbeurt de nalatige 
partij een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete van een 
miljoen euro (€ 1.000.000,00), onverminderd het recht van koper tot 
vordering van volledige schadevergoeding. 

 Rechtsopvolgers van verkoper hebben dezelfde verplichting tot opleggen 
van deze bedingen als verkoper. 

 Vestiging erfdienstbaarheden 
 Ter uitvoering van hetgeen partijen zijn overeengekomen verleent 

verkoper aan koper, die aanvaardt, de erfdienstbaarheid van weg ten 
behoeve van het verkochte als heersend erf en ten laste van het aan 
verkoper verblijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Lelystad, sectie N, nummer 818, als dienend erf, inhoudende 
de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf om te dulden dat 
de eigenaar van het heersend erf gaat van de openbare weg, naar het 
heersend erf en omgekeerd. De erfdienstbaarheid mag worden 
uitgeoefend op het met arcering aangegeven gedeelte van het dienend erf 
(tekening bijlage 4). De weg is bestemd om te worden gebruikt door de 
eigenaar en gebruikers van het heersend erf en dienend erf. Het is niet 
toegestaan te parkeren op de weg of daarop andere obstakels te plaatsen. 
De eigenaar van het dienend erf dient een weg aan te leggen en te 
onderhouden voor zijn rekening, passend bij een hoogwaardige 
kantoorfunctie." 

b. een akte van levering op vijfentwintig april negentienhonderd 
achtenzeventig verleden voor mr. L.T. Wemes, notaris te 
Harderwijk, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Zwolle 
op zesentwintig april negentienhonderd achtenzeventig in deel 
97 nummer 44, in welke akte onder meer het volgende 
woordelijk staat vermeld: 

 " Artikel 5. Waterschapslasten. 
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 Zolang niet voor het gebied van Oostelijk Flevoland een waterschap de 

zorg voor het algemeen beheer en onderhoud van de waterstaatswerken 
van de polder op zich heeft genomen zal de koper jaarlijks met ingang 
van één januari van het jaar waarin de akte in de daartoe bestemde 
openbare registers is overgeschreven, aan de Staat vergoeden een door 
de Staat te bepalen bedrag, overeenkomend met een aan de oppervlakte 
van de verkochte grond evenredig aandeel in de algemene beheers- en 
onderhoudskosten van deze waterstaatswerken. 

 Artikel 6. Verontreiniging oppervlaktewateren. 
 1. Het is de koper verboden, tenzij hem daartoe een schriftelijke 

vergunning is verleend door de overheidsinstantie, belast met de 
toepassing en uitvoering van de wet van dertien november 
negentienhonderd negenenzestig, houdende regelen omtrent de 
verontreiniging van oppervlaktewateren en van de op deze wet 
gebaseerde besluiten en verordeningen, welke instantie thans is de 
Dienst van de Zuiderzeewerken: 

  a. afvalstoffen, bedrijfs- en huishoudelijk afvalwater te deponeren 
of te lozen in open water. Onder afvalstoffen en afvalwater 
worden in dit verband verstaan respectievelijk verontreinigde 
en voor de mens hydrobiologisch leven schadelijke stoffen en 
water, waarin zich afvalstoffen bevinden, alsmede verzout, 
verwarmd, radioactief, zuurstofarm en zuurstofloos water. 

   De afvoer van alle vaste afvalstoffen dient te geschieden naar 
een stortplaats, waarvan de keuze de instemming behoeft van 
de in dit artikel bedoelde overheidsinstantie; 

  b. inrichtingen te maken en te exploiteren, dienende voor 
wateronttrekking aan de ondergrond; 

  c. werken, zoals grondboringen en andere grondwerken, uit te 
voeren, welke tot verstoring van de grondlagen op grotere 
diepte van twee meter onder het maaiveld kunnen leiden; 

  d. chemicaliën te gebruiken voor het verwijderen van het gewas 
dat zich bevindt op de aan het verkochte grenzende 
wegbermen, taluds en kaden; 

  e. olie-, petroleum of brandstoftanks, alsmede tanks bestemd voor 
de opslag van chemicaliën, te plaatsen of te leggen op of in het 
verkochte perceel. 

 2. a. Indien de in het voorgaande lid bedoelde overheidsinstantie 
heeft geconstateerd dat met betrekking tot het verkochte perceel 
de koper een overtreding van de in dit artikel bedoelde wet, 
besluiten of verordeningen heeft begaan, heeft deze instantie de 
bevoegdheid de in het voorgaande lid bedoelde vergunning in 
te trekken. 

  b. Wanneer een schriftelijke vergunning ter ontheffing van de in 
lid 1 van dit artikel genoemde verbodsbepalingen wordt 
verleend, kunnen hieraan voorwaarden worden verbonden. 

  c. De koper is te allen tijde verplicht de door de hier bedoelde 
overheidsinstantie voor controle op het bovenstaande 
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aangewezen ambtenaren alle gewenste gegevens ter 
beschikking te stellen. 

  d. De bepalingen genoemd in dit artikel, zullen ophouden te 
gelden, zodra voor het gebied waarvin het verkochte perceel 
ligt, een verordening in werking is getreden waarin ter zake 
van de in dit artikel behandelde onderwerpen regelen zijn 
gesteld of hadden kunnen worden gesteld, welke verordening is 
opgesteld en afgekondigd door een lichaam dat belast is met het 
kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater en het grondwater 
in Oostelijk Flevoland. 

 Artikel 7. Kettingbeding. 
 De bepalingen van de artikel 5 en 6 van deze akte, alsmede van dit 

artikel, moeten bij elke vervreemding in eigendom of zakelijk 
genotsrecht van het geheel of een gedeelte van de bij deze akte verkochte 
grond aan de nieuwe verkrijgers in eigendom of zakelijk genotsrecht 
worden opgelegd, ten behoeve van de Staat worden bedongen en 
aangenomen en in elke akte van vervreemding woordelijk worden 
opgenomen, zulks op verbeurte door de koper en iedere opvolgende 
eigenaar of zakelijk gerechtigde, die verzuimt op te leggen, te bedingen, 
aan te nemen of te doen opnemen, van onmiddellijk opeisbare boete van 
eenhonderduizend gulden (ƒ 100.000,=) ten behoeve van de Staat." 

Verkoper legt de verplichtingen/kettingbedingen bij deze aan koper 
op en koper neemt deze op zich. 
Verkoper aanvaardt namens belanghebbende(n) het door koper op 
zich nemen van deze verplichtingen/kettingbedingen. 
VERKRIJGING DOOR VERKOPER. 
De onroerende zaak zal door verkoper in eigendom worden 
verkregen, door inschrijving ten kantore van de Dienst voor het 
Kadaster en de Openbare Registers van een afschrift van een akte 
van levering - houdende kwijting voor de koopsom en afstand van 
de rechten tot het vorderen van ontbinding - mede op heden voor Mr 
A. Tichem, notaris te Apeldoorn verleden. 
WOONPLAATSKEUZE. 
Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook ter zake van 
de inschrijving en voor fiscale gevolgen, kiezen partijen woonplaats 
op het kantoor van de bewaarder van deze akte. 
VOLMACHT. 
Van de volmacht verstrekt door de verkoper blijkt uit een 
onderhandse akte, die aan deze akte zal worden gehecht en van de 
volmacht van de koper blijkt uit een notariële akte van volmacht op 
zestien mei tweeduizend zeven voor Mr R.J. Holtman, notaris te 
Utrecht verleden. 
SLOT. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd 
van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen 
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op 
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volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het 
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en 
met de inhoud in te stemmen. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna 
ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, 
notaris, om veertien uur zeven en twintig. 
(Volgt ondertekening). 
 
VOOR AFSCHRIFT 
 
(w.g.): L.J. Begheijn 
 
Mr Leon Jean Begheijn, notaris te Utrecht, verklaart dat de 
onroerende zaak, bij vorenstaande akte vervreemd in de zin van de 
Wet voorkeursrecht gemeenten, niet is opgenomen in een aanwijzing 
ex artikelen 2 of 8 noch in een voorstel ex artikelen 6 of 8a van die 
wet. 
 
(w.g.): L.J. Begheijn 
 
Ondergetekende, Mr Leon Jean Begheijn, notaris te Utrecht, verklaart 
dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van 
de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is. 
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Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst 
voor het Kadaster en de Openbare Registers op 21-06-2007 om 
14:44 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 52505 nummer 182.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt 
met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend 
certificaat van DigiNotar Qualified CA met nummer 
x00F07A94B7E2B55C54C91E670C3FB53717 toebehoort aan Begheijn Leon 
Jean.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.

  Onroerende Zaken Hyp4 : 52505/182 21-06-2007 14:44
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Artikel 3 Bedrijventerrein 

 3.1 Bestemmingsomschrijving  

 3.2 Bouwregels  

 3.3 Nadere eisen  

 3.4 Afwijken van de bouwregels  

 3.5 Specifieke gebruiksregels  

 3.6 Afwijken van de gebruiksregels  

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor "Bedrijventerrein" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 bedrijfsgebouwen ten behoeve van: 
o bedrijven genoemd in de bijlage 1 (Staat van bedrijfsactiviteiten) onder de categorieën 

1, 2 en 3.1, ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.1"; 
o bedrijven genoemd in de bijlage 1 onder de categorieën 1, 2, 3.1 en 3.2, ter plaatse 

van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.2"; 
o bedrijven genoemd in de bijlage 1 onder de categorieën 1, 2, 3.1, 3.2 en 4.1, ter 

plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.1"; 
o bedrijven genoemd in de bijlage 1 onder de categorieën 1, 2, 3.1,3.2, 4.1 en 4.2, ter 

plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2"; 

met uitzondering van bedrijfsactiviteiten in de bedrijfsgroepen land- en tuinbouw, detailhandel, cultuur- 
sport en recreatie, zelfstandige kantoorvestigingen, LPG-installaties, geluidzoneringsplichtige 
inrichtingen, behoudens middels een specifieke benoeming in de bijlage 1 opgesomde 
bedrijfsactiviteiten dan wel de in deze regels genoemde activiteiten; 

 productiegebonden detailhandel, niet zijnde detailhandel in voedings- en genotmiddelen; 

 perifere detailhandel;  

 perifere detailhandel in de vorm van bouwmarkten en tuincentra ter plaatse van de 
functieaanduiding (dhp) "Detailhandel perifeer"; 

 bestaande bedrijfswoningen, ter plaatse van de aanduiding “bedrijfswoning”, al dan niet in 
combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten; 

 aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning; 

 één instelling voor bedrijfs- en beroepsopleidingen; 

 één bedrijf voor kleinschalige verwerking van rauwe vis ten behoeve van het geven van 
sushiworkshops; 

 één verkooppunt voor motorbrandstoffen ter plaatse van de aanduiding "verkooppunt 
motorbrandstoffen zonder lpg" ; 

 één traileropstelplaats; 

 één betonwarenfabriek, één afvalwaterzuiveringsinstallatie, één opslagpunt voor 
consumentenvuurwerk; , één melkproductenfabriek (met een v.c > 55.000 t/j), één 
kinderdagverblijf ter plaatse van de op de verbeelding respectievelijke aanduidingen 
"specifieke vorm van bedrijf": -betonwarenfabriek; - afvalwaterzuiveringsinstallatie; - vuurwerk; 
- zuivelfabriek" en "specifieke vorm van maatschappelijk - kinderdagverblijf; 

 één faciliteitenconcentratiepunt er plaatse van de functieaanduiding (fcp) "specifieke vorm van 
bedrijf - faciliteitenconcentratiepunt"; 

 een kunstobject ter plaatse van (sba-ko) "specifieke bouwaanduiding - kunstobject"; 

 een zwaluwwand ter plaatse van (sba-zw) "specifieke bouwaanduiding - zwaluwwand"; 

met de daarbijbehorende: 

 wegen, straten en paden; 

 tuinen, erven en terreinen; 

 parkeervoorzieningen; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0995.BP00035-VG01/r_NL.IMRO.0995.BP00035-VG01_2.3.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0995.BP00035-VG01/r_NL.IMRO.0995.BP00035-VG01_2.3.html#_3.2_Bouwregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0995.BP00035-VG01/r_NL.IMRO.0995.BP00035-VG01_2.3.html#_3.3_Nadereeisen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0995.BP00035-VG01/r_NL.IMRO.0995.BP00035-VG01_2.3.html#_3.4_Afwijkenvandebouwregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0995.BP00035-VG01/r_NL.IMRO.0995.BP00035-VG01_2.3.html#_3.5_Specifiekegebruiksregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0995.BP00035-VG01/r_NL.IMRO.0995.BP00035-VG01_2.3.html#_3.6_Afwijkenvandegebruiksregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0995.BP00035-VG01/r_NL.IMRO.0995.BP00035-VG01_2.3.html


 groenvoorzieningen; 

 water; 

 nutsvoorzieningen en andere openbare voorzieningen; 

 bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Bouwwerken 

Voor het bouwen van bouwwerken geldt de volgende regel: 

 de bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd indien wordt voldaan aan de 
parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in bijlage 4; 

 ter plaatse van de "specifieke bouwaanduiding - zichtlocatie" wordt het ingezette beleid ten 
aanzien van representatieve gedeelten voortgezet, in die zin dat de bedrijfsbebouwing naar 
de buitenzijde wordt gericht. 

3.2.2 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

 ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak" zullen de gebouwen binnen het bouwvlak worden 
gebouwd; 

 ter plaatse van de aanduiding “bedrijfswoning” mag per bouwperceel één bedrijfswoning 
worden gebouwd met een inhoud van ten hoogste 500 m3 en een goothoogte van maximaal 
6,00 meter; 

 de bouwhoogte van een gebouw ten behoeve van nutsvoorzieningen en andere openbare 
voorzieningen zal ten hoogste 5,00 m en de oppervlakte van een gebouw zal ten hoogste 50 
m2 bedragen; 

 bij nieuwbouw van een kinderdagverblijf bedraagt het grondoppervlak daarvan maximaal 400 
m2 en de hoogte maximaal 7,00 m. 

 de bouwhoogte van de overige gebouwen zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 
“maximale bouwhoogte (m)“ aangegeven bouwhoogte bedragen. 

3.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen bij bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende 
regels: 

 aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen ten minste 1,00 m achter de voorgevel van de 
bedrijfswoning of het verlengde daarvan te worden gebouwd, tenzij: 

o in de bestaande situatie een aan- of uitbouw of een bijgebouw minder dan 1,00 m 
achter de voorgevel van het hoofdgebouw is gesitueerd, in welk geval de bestaande 
situatie geldt; 

o in de bestaande situatie een aan- of uitbouw of een bijgebouw vóór de voorgevel van 
het hoofdgebouw is gesitueerd, in welk geval de aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
uitsluitend over de halve aaneengesloten breedte van de voorgevel van het 
hoofdgebouw mogen worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regel: 

 het bebouwingspercentage van het gedeelte van het bouwperceel gelegen 
vóór de voorgevel van het hoofdgebouw dan wel vóór het verlengde daarvan, 
ten hoogste 50% zal bedragen; 

 de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen per bedrijfswoning zal 
voldoen aan de volgende regels: 

o de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 50 m² bedragen, indien de oppervlakte 
van een bouwperceel 500 m² of minder bedraagt; 



o de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 10% van de oppervlakte van het 
bouwperceel tot een maximum van 100 m² bedragen, indien de oppervlakte van een 
bouwperceel meer dan 500 m² bedraagt; 

 de diepte van een aan de achtergevel van de bedrijfswoning gebouwde aan- of uitbouw zal 
ten hoogste 4,00 m bedragen; 

 de goothoogte van een aan- of uitbouw of een aangebouwd bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m 
bedragen; 

 een aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw dient voorzien te zijn van een plat dak, tenzij 
een aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw aan de zijgevel van een bedrijfswoning wordt 
gebouwd, in welk geval een kap is toegestaan, met dien verstande dat de bouwhoogte van de 
aan- of uitbouw of het aangebouwd bijgebouw ten hoogste de bouwhoogte van de 
bedrijfswoning verminderd met 1,00 m zal bedragen, met een maximum van 5,00 m; 

 de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 

 de bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw zal ten hoogste 5,00 m bedragen; 

 in afwijking van het bepaalde in 3.2.3 sub a t/m g gelden ten aanzien van carports de 
volgende regels: 
1. de oppervlakte van een carport zal ten hoogste 25 m2 bedragen; 
2. de bouwhoogte van een carport zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
3. een carport dient gerealiseerd te worden achter de voorgevelrooilijn, tenzij *in de bestaande 
situatie een aan- of uitbouw of een bijgebouw vóór de voorgevel van het hoofdgebouw is 
gesitueerd; *de carport wordt geplaatst vóór een garage; *de carport niet is voorzien van 
nieuwe/toegevoegde wanden; 

in welk geval een carport vóór de voorgevel gerealiseerd mag worden. 

3.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

 een carport bij een bedrijfswoning dient te voldoen aan de volgende regels: 

1. de oppervlakte van een carport zal ten hoogste 25 m2 bedragen; 
2. de bouwhoogte van een carport zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
3. een carport dient gerealiseerd te worden achter de voorgevelrooilijn, tenzij *in de bestaande situatie 
een aan- of uitbouw of een bijgebouw vóór de voorgevel van het hoofdgebouw is gesitueerd; *de 
carport wordt geplaatst vóór een garage; *de carport niet is voorzien van nieuwe/toegevoegde 
wanden; 

in welk geval een carport vóór de voorgevel gerealiseerd mag worden; 

 de oppervlakte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal per bedrijfswoning ten 
hoogste 2 m² bedragen; 

 de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien 
verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde 
gevel(s) van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen; 

 de bouwhoogte van palen, (reclame-)masten en bootliften zal ten hoogste 10,00 meter 
bedragen; 

 de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 meter 
bedragen; voor het gebied van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (sb-awzi) bedraagt die 
hoogte maximaal 15,00 meter 

 de bouwhoogte van een kunstobject als bedoeld onder 3.1, sub m, ten hoogste 9 meter zal 
bedragen. 

3.3 Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de milieusituatie, de sociale veiligheid, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen 
aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing. 



3.4 Afwijken van de bouwregels 

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie kan met een 
omgevingsvergunning worden afgeweken van: 

 het bepaalde in 3.2.3 sub h onder 3 en in 3.2.4 sub a onder 3 in die zin dat per bedrijfswoning 
een carport wordt opgericht vóór de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde 
daarvan, mits de oppervlakte van de carport ten hoogste 25 m² bedraagt en de bouwhoogte 
ten hoogste 3,00 meter zal bedragen; 

 het bepaalde in 3.2.3 sub b onder 1 dan wel 2 in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van 
de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen per bedrijfswoning wordt vergroot tot ten hoogste 80 
m², mits: 

o deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van (een) 
minder valide(n); 

o de noodzaak ten behoeve van het treffen van bijzondere voorzieningen wordt 
aangetoond; 

 het bepaalde in 3.2.4 onder b in die zin dat per bedrijfswoning een niet-overdekt zwembad 
wordt opgericht, mits: 

o het zwembad in het achtererfgebied van de bedrjfswoning wordt gesitueerd; 
o de bruto-oppervlakte (uitwendig gemeten constructie) van het zwembad niet meer 

bedraagt dan 75 m²; 
o de bouwhoogte van het zwembad, gemeten vanaf het aansluitende terrein, niet meer 

bedraagt dan 0,50 m; 
o de bruto-oppervlakte (uitwendig gemeten constructie) van het zwembad niet meer 

bedraagt dan 50% van de oppervlakte van het achtererfgebied van de bedrijfswoning; 
o de afstand van het zwembad tot enige perceelsgrens ten minste 1,50 m bedraagt; 

 het bepaalde in 3.2.4 in die zin dat de hoogte van silo's en industriële procestorens maximaal 
30,00 meter bedraagt. 

  

3.5 Specifieke gebruiksregels 

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

 het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan bedrijven die 
zijn genoemd in de bijlage 1 onder de categorieën 1, 2 en 3.1, ter plaatse van de aanduiding 
"bedrijf tot en met categorie 3.1" 

 het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan bedrijven die 
zijn genoemd in de bijlage 1 onder de categorieën 1 tot en met 3.2, ter plaatse van de 
aanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.2”; 

 het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan bedrijven die 
zijn genoemd in de bijlage 1 onder de categorieën 1 tot en met 4.1, ter plaatse van de 
aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.1”; 

 het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan bedrijven die 
zijn genoemd in de bijlage 1 onder de categorieën 1 tot en met 4.2,. ter plaatse ter plaatse van 
de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.2” 

 het gebruik van de gebouwen voor kantoor over een bedrijfsvloeroppervlakte van meer dan 
30% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte per bedrijf, tot een maximum van 2000 m²; 

 het gebruik van het voorterrein voor bedrijfsmatige opslagdoeleinden; 

 het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, met uitzondering 
van: 

o productiegebonden detailhandel, mits: 
 de oppervlakte niet meer dan 20% van de bedrijfsvloeroppervlakte bedraagt, 

met een maximum van 100 m²; 
 er geen verstoring optreedt in de verkeers- en parkeersituatie; 
 er geen sprake is van detailhandel in voedings- en genotmiddelen; 

o perifere detailhandel alsmede handel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen; 



o de bij een aan-huis-verbonden-beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
toegestane detailhandel; 

 het gebruik van de gebouwen voor bewoning, met uitzondering van de gronden ter plaatse 
van de aanduiding “bedrijfswoning”; 

 het gebruik van gebouwen als dierenverblijf over een oppervlakte van meer dan 12 m²; 

 het gebruik van de bedrijfswoningen ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte: 

o meer bedraagt dan 30% van de totale begane vloeroppervlakte van de 
bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en de aangebouwde bijgebouwen op het 
bouwperceel; 

o meer bedraagt dan 100 m², indien het een aan-huis-verbonden beroep betreft; 
o meer bedraagt dan 50 m², indien het kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten betreft; 

 het gebruik van de bedrijfswoningen ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep en 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, zodanig dat dit leidt tot een onevenredige toename 
van de parkeerdruk; 

 het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van maatschappelijke 
voorzieningen, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke 
vorm van maatschappelijk - kinderdagverblijf"; 

 het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die de in de bijlage 1 aangegeven gevaarsafstand van 
100 meter of meer overschrijden.  

  

3.6 Afwijken van de gebruiksregels 

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie kan met een 
omgevingsvergunning worden afgeweken van: 

 het bepaalde in 3.5 sub a in die zin dat ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met 
categorie 3.1”, tevens bedrijven worden gevestigd die naar aard en de invloed op de 
omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de bijlage 1 onder de 
categorieën 1 tot en met 3.1, mits: 

o het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in de bijlage 1, maar die qua 
milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd; 

o het geen vuurwerkbedrijven, LPG-installaties, geluidzoneringsplichtige inrichtingen en 
vulinrichtingen voor motorbrandstoffen ten behoeve van eigen gebruik betreft; 

 het bepaalde in 3.5 sub b in die zin dat ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met 
categorie 3.2”, tevens bedrijven worden gevestigd die naar aard en de invloed op de 
omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de bijlage 1 onder de 
categorieën 1 tot en met 3.2, mits: 

o het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in de bijlage 1, maar die qua 
milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd; 

o het geen vuurwerkbedrijven, LPG-installaties, geluidzoneringsplichtige inrichtingen en 
vulinrichtingen voor motorbrandstoffen ten behoeve van eigen gebruik betreft; 

 het bepaalde in 3.5.sub c in die zin dat ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met 
categorie 4.1”, tevens bedrijven worden gevestigd die naar aard en de invloed op de 
omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de bijlage 1 onder de 
categorieën 4.1 , mits:  

o het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in de bijlage 1, maar die qua 
milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd;  

o het geen vuurwerkbedrijven, LPG-installaties, geluidzoneringsplichtige inrichtingen en 
vulinrichtingen voor motorbrandstoffen ten behoeve van eigen gebruik betreft;  

 bepaalde in 3.5. sub d in die zin dat ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 
4.2”, tevens bedrijven worden gevestigd die naar aard en de invloed op de omgeving gelijk te 
stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de bijlage 1 onder de categorieën categorie 4.2 , 
mits:  

o het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in de bijlage 1, maar die qua 
milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd;  



o het geen vuurwerkbedrijven, LPG-installaties, geluidzoneringsplichtige inrichtingen en 
vulinrichtingen voor motorbrandstoffen ten behoeve van eigen gebruik betreft;  

 het bepaalde in 3.5 sub e. in die zin dat de gebouwen worden gebruikt voor kantoor over een 
bedrijfsvloeroppervlakte van ten hoogste 50%, mits het een hoofdkantoor van het betreffende 
bedrijf betreft; 

 bepaalde in 3.5 aanhef en 3.5 sub g, aanhef, en toestaan dat de gronden en bouwwerken 
worden gebruikt voor detailhandel in installatiegerelateerd, keukens en sanitair mits de bruto 
vloeroppervlakte niet meer dan 600 m² bedraagt; 

 het bepaalde in 3.5 onder sub m voor het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die de in de 
bijlage 1 aangegeven gevaarsafstand van 100 meter of meer overschrijden, maar waarvan de 
gevaarsafstand geheel op het eigen terrein valt; 

 het bepaalde in 3.5 onder sub m voor het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die de in de 
bijlage 1 aangegeven gevaarsafstand van 100 meter of meer overschrijden, maar niet 
ressorteren onder wettelijke regelgeving inzake milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid 
voor inrichtingen. 
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1 Algemeen

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

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Heembeton BV

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: FL099500024

Locatiecode gemeentelijk BIS:

Adres: Vaartweg 131-137 8243PD Lelystad

Gegevensbeheerder: Provincie Flevoland

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: uitvoeren evaluatie.

Omschrijving: Er moet na het uitvoeren van de sanering een 
evaluatie worden opgesteld. In de evaluatie moet 
naar voren komen in hoeverre de 
saneringsdoelstellingen zijn gehaald die in het 
saneringsplan zijn geformuleerd.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

betonfabriek (2663) onbekend onbekend

dieseltank (bovengronds) 
(631301)

onbekend onbekend

betonwarenfabriek (26611) 1976 onbekend

burgerlijk- en 
utiliteitsbouwbedrijf (452111)

1976 onbekend

betonningsbedrijf (3516) 1976 onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Hunneman Milieu-
Advies

2005659/dh/am 2005-09-01

Monitoringsrapportage Hunneman Milieu-
Advies

2005042/lvh01 2005-02-10
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Sanerings evaluatie Hunneman Milieu-
Advies

200.382/SH02 2001-01-23

Sanerings evaluatie Hunneman Milieu-
Advies

2000.382 2000-10-01

Sanerings evaluatie FUGRO Ecolyse BV 96.02.147 2000-01-01

Saneringsplan FUGRO Ecolyse BV H-9103.150MWw/GWy 1996-11-29

Saneringsplan BMD Flevoland 94K316/RFW 1994-07-08

Nader onderzoek Grontmij Milieu 08900-01 1993-09-01

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Grontmij Milieu 08900-00 1993-07-01

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Grontmij Milieu 08900 1991-09-01

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Instemmen uitgevoerde 
sanering

MB/01.090229/C 2001-02-15

Monitoring grondwater MB/01.090229/C 2001-02-15

Instemmen met SP MB/97.071037/C 1997-06-10

besch. ernstig, niet urgent MB/97.071037/C 1997-06-10

Aanv. info gewenst /opschorten MB/96.015277/B 1996-12-31

Instemmen met SP MB/94.010767/B 1994-11-02

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

stabiel, kl.restver./
pas.zorg, geen mon

1998-01-01 2001-02-15

restverontreiniging, 
monitoring

1998-01-01 2001-02-15

voll. verw., 
aanvulgrond schoon 
(MF)

restverontreiniging, 
monitoring

1998-01-01 2001-02-15

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Flevoland
http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/ruimte-en-water/uitvoering-en-beheer/
wettelijke-taken-asbestbo/

  

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.



 

 

Bodeminformatie 
Aan Rodenburg Makelaars Apeldoorn 
Ter attentie van Mevrouw S. van der Putten 
E-mail  
Van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 
Datum 29-11-2018 
Locatie Vaartweg 135 te Lelystad 

 
Algemeen 
Zijn er 
bodemonderzoeken 
uitgevoerd? 

Ja 

 

Zijn er 
bodembedreigende 
activiteiten bekend? 

Ja 

Zijn er ondergrondse 
opslagtanks 
aanwezig? 

Nee 

 
Bodemonderzoek(en) 
Op bovenstaand adres is in 2006 tijdens een bodem- en grondwateronderzoek gebleken 
dat: 
− de bovengrond licht verhoogde gehalten bevat van cadmium en zink; 
− de ondergrond geen verhoogde gehalten bevat; 
− het grondwater licht verhoogde gehalten bevat van arseen en chroom. 
Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V., 
kenmerk 2006331/lvh/am, datum 28 april 2006. 
 
Verder kan over de omgeving (zoals in elke oude binnenstad/industrieterrein) waarin zich 
bovenstaand adres bevindt / bovenstaande percelen zich bevinden, worden gezegd dat er 
door historisch gebruik een “achtergrondverontreiniging” aanwezig kan zijn. In de bodem 
kunnen chroom, lood, zink, koper en/of PAK (Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen) worden aangetroffen. Bij het huidige gebruik levert dit geen risico’s op 
voor de volksgezondheid.  
 
Bedrijfsinformatie 
Op bovenstaand adres was in het verleden, of is nu nog een heembeton gevestigd. 
Hierdoor is het mogelijk dat als gevolg van de bedrijfsprocessen de bodem en/of het 
grondwater verontreinigd is / zijn geraakt. Hier is echter geen onderzoek naar gedaan. 
 
Informatie bodemkwaliteitskaart/ bodemfunctiekaart 
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Lelystad is het adres gelegen in de 
functieklasse: industrie. 
Voor de boven-ondergrond geldt ter plaatse de ontgraving- en toepassingskwaliteit: 
landbouw/natuur. 
 
  

stefanie
Rechthoek
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Disclaimer 
De verstrekte gegevens zijn uitsluitend gebaseerd op de gegevens die in het WM-archief, 
het bodem-informatiesysteem en het bodemarchief van de OFGV beschikbaar zijn. 
Daarom kan niet worden ingestaan voor de volledigheid hiervan. 
 
Deze informatie kan niet worden gezien als een historisch onderzoek conform NEN 5725. 
 
Nieuwe verzoeken 
Als u andere verzoeken voor bodeminformatie wilt indienen kunt u de website 
www.ofgv.nl/bodeminformatie raadplegen of direct een e-mail te sturen aan 
info@ofgv.nl. 
 

https://www.ofgv.nl/bodeminformatie/
mailto:info@ofgv.nl


ADRES

Straatnaam en huisnummer Vaartweg 135
Postcode en woonplaats 8243PD Lelystad

LelystadGemeente
Industrieterrein NoordersluisWijk
Industrieterrein Noordersluis WestBuurt
099500043166WOZ-objectnummer

OBJECT

Object in gebruikObjectstatus
Bouwjaar 2007
Oppervlakte BAG 1700 m2
Omschrijving vergunde verbruik kantoorfunctie
Complexrelatie 1

WOZ-object 099500043166
1700 m2Oppervlakte WOZ wonen
KantoorGebruiksklasse
Geen monument / OnbekendMonumentaanduiding
KANTOOR/PRAKTIJKR.Feitelijk gebruik

WOZ-WAARDE

WOZ-objectnummer 099500043166
WOZ-waardeklasse
Waarde-ontwikkeling 3 jaar

€ 900.000 - € 1.100.000
-28,8 %

Onderdeel
WOZ-waarde
Waardepeildatum
Waarde-ontwikkeling 1 jaar
OZB-waarde
OZB-vrijstelling

2015
€ 1.368.000

€ 1.368.000
nee

2016

 

2017
€ 947.000
01-01-2016
-30,0 %
€ 947.000
nee

2018
€ 974.000
01-01-2017
+ 2,9 %
€ 974.000
nee
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Waarde-ontwikkeling (%)
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De WOZ-waarde is opgevraagd door V. Sibbes op 11-10-2018 11:42 op basis van artikel 37h van de Wet Waardering
Onroerende Zaken die een notaris toegang geeft tot WOZ-gegevens. De gebruiker is bekend met de gevolgen die Titel XII
van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot valsheid in geschrifte verbindt aan een onjuiste verklaring met
betrekking tot de genoemde wettelijke bevoegdheid.

LOKALE LASTEN

Gemeentelijk lasten [2018]
0,192300 %OZB-tarief eigenaren woning
0,702700 %OZB-tarief eigenaren niet-woning
0,000000 %OZB-tarief gebruikers niet-woning
€ 244,83Reinigingsheffing tarief eenpersoonshuishouden
€ 289,37Reinigingsheffing tarief tweepersoonshuiden
€ 289,37Reinigingsheffing tarief meerpersooonshuishouden
€ 86,70Rioolheffing tarief eenpersoonshuishouden
€ 120,70Rioolheffing tarief tweepersoonshuishouden
€ 154,70Rioolheffing tarief meerpersoonshuishouden

11-10-2018 11:42
V. Sibbes
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Waterschapslasten
Waterschap Zuiderzeeland zorgt er mede voor dat wonen, werken en 
recreëren in Flevoland mogelijk is. Flevoland ligt bijna volledig beneden de 
zeespiegel. Om het leven op dit lage niveau mogelijk te maken moet het 
waterschap veel werk verrichten. De dijken moeten op orde zijn, de gemalen 
en stuwen moeten worden aangepast, het afvalwater moet worden 
gezuiverd en dat kost geld. Dat geld verkrijgen we door het innen van 
waterschapsbelasting. De belasting die u betaalt, is opgedeeld in twee 
categorieën: zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en 
watersysteemheffing.

Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
Met de opbrengst van de zuiverings- en verontreinigingsheffing
(https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/waterschapslasten/zuiverings/) zuiveren we al het afvalwater uit 
woningen en bedrijven. Het water uit bijvoorbeeld toilet, gootsteen en douche, maar 
ook uit de putjes in de straat, komt op de riolering uit en komt vervolgens bij onze 
zuiveringsinstallaties terecht. Daar wordt het milieuvriendelijk schoongemaakt en 
daarna geloosd op het oppervlaktewater (plassen, vaarten en tochten).

Watersysteemheffing
Uit de watersysteemheffing (https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/waterschapslasten/watersysteemheffing/) betaalt 
Waterschap Zuiderzeeland alles wat nodig is om wateroverlast en overstromingen te 
voorkomen. Denk aan sterke dijken en kades, de bouw van nieuwe gemalen en het 
onderhoud van bestaande gemalen, het verbreden van oevers en het aanleggen van 
waterberginggebieden. Bovendien zorgen we met gemalen en stuwen dat we precies 
de juiste hoeveelheid water in ons gebied hebben. Met een deel van het geld zorgt 
Waterschap Zuiderzeeland voor schoon water in vaarten, tochten en (zwem)plassen 
en voor natuurontwikkeling in uw omgeving.

Tarieven 2018
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing:

• € 58,00 per vervuilingseenheid

Watersysteemheffing

• Ingezetenen: € 70,71 per woonruimte

• Gebouwd: 0,0541 % van de WOZ-waarde
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• Onbebouwde grond (overig): € 83,47 per hectare

• Natuurterrein: € 8,07 per hectare

De tarieven worden door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland 
vastgesteld.

GBLT
Waterschap Zuiderzeeland heeft de heffing en invordering van de 
waterschapsbelasting uitbesteed aan GBLT (http://www.gblt.nl).

Mijn Loket
Via Mijn Loket (https://mijnloket.gblt.nl/digid.info.php) van GBLT kunt u alles regelen omtrent de 
waterschapsbelastingen zoals:

• machtiging voor automatische incasso (http://www.gblt.nl/automatische-incasso) aanvragen, wijzigen 
en intrekken

• kwijtschelding aanvragen (http://www.gblt.nl/kwijtschelding)

• bezwaar indienen (http://www.gblt.nl/bezwaar-en-beroep)

Om gebruik te maken van Mijn Loket heeft u uw burgerservicenummer of DigiD-
gegevens nodig.

Gerelateerd
Rekenvoorbeelden (https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/begroting/rekenvoorbeelden/)

Waterschapslasten (https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/waterschapslasten/)

Watersysteemheffing (https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/waterschapslasten/watersysteemheffing/)

Zuiverings- /verontreinigingsheffing (https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/waterschapslasten/zuiverings/)

Provinciale grondwaterheffing Flevoland 2015
(https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/waterschapslasten/@23673/provinciale/)

Meer over:
Watersysteemheffing (https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/waterschapslasten/watersysteemheffing/)

Zuiverings- /verontreinigingsheffing (https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/waterschapslasten/zuiverings/)

Rekenvoorbeelden
Wat gaat u in 2018 betalen?

Bekijk een aantal rekenvoorbeelden (https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/organisatie/begroting/rekenvoorbeelden/)

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de waterschapslasten, kijk dan bij de veelgestelde vragen op 
de website van GBLT (http://www.gblt.nl).

Postadres GBLT
Postbus 1098
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belastingen (https://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=belastingen&Zoe_Clt_TrfIdt=350)

heffing (https://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=heffing&Zoe_Clt_TrfIdt=417)

waterschapslasten (https://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=waterschapslasten&Zoe_Clt_TrfIdt=515)

8001 BB Zwolle

088 - 064 55 55 (lokaal tarief)
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

GBLT.nl (http://www.gblt.nl)

Download
Download hier de belastingbijsluiter 2018

Belastingbijsluiter 2018 (pdf, 387 kB) (/publish/pages/1019/belastingflyer2018_web.pdf)

Algemene informatie over waterschapsbelastingen:
Het hoe en waarom van de waterschapsbelastingen
(https://www.uvw.nl/thema/belastingen/waterschapsbelastingen/)

Waterspiegel (https://www.waterschapsspiegel.nl/)

Trefwoorden
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