
Louis Armstrongweg 100 (1311 RL) te Almere 






Kenmerken

Louis Armstrongweg 100  |  Almere 2

Bestemmingsplan

Muziekwijk





Bouwjaar


1992




Bouwvorm


Bestaande bouw




Onderhoud binnen


Goed




Onderhoud buiten


Goed




Oppervlakte


1.005 m²



Veiling informatie
Online executieveiling in opdracht van de 
hypotheekhouder van de Louis Armstrongweg 100 
te Almere 




 De openbare veiling zal plaatsvinden op 10 januari 

2019 om 11.00 uur via BOG-Auction
s https:// www.bog-auctions.com/auction/index
/5237  conform openbare verkoop ex. art
. 3:268 BW  juncto 3:254 BW.




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
Het object aan de Louis Armstrongweg 100 te 
Almere betreft een representatief kantoorgebouw 
van totaal circa 1.005 m² verdeeld over drie 
verdiepingen. Het pand is thans verhuurd. 




Het object is gelegen in de wijk Muziekwijk dat deel 
uitmaakt van het stadsdeel Almere Stad. Het 
winkelcentrum Muziekwijk ligt met al haar 
voorzieningen op loopafstand. 




De kantorenlocatie is goed bereikbaar, het ligt op 
4 autominuten vanaf de A6 (afrit 3). Door de 
ligging vlak aan het Station Muziekwijk is het 
kantoor ook uitstekend met het openbaar vervoer 
bereikbaar. Het station heeft directe verbindingen 
naar o.a. Almere Centrum (3 minuten), Lelystad 
Centrum (19 minuten), Amsterdam CS (27 
minuten), Schiphol (36 minuten) en Zwolle (45 
minuten).





Oppervlakte

Overeenkomstig de gegevens uit de Basis 
Administratie Gebouwen heeft het pand een 
oppervlakte van circa 1.005 m² verdeeld over drie 
verdiepingen.




Kadastrale informatie

Gemeente Almere

Sectie Q

Nummer 3095

Groot 1.266 m²




Bestemming

Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige 
onroerend goed in het vigerende 
bestemmingsplan Muziekwijk. De bestemming van 
het perceel is:  Gemengd. 
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Object informatie 
Parkeergelegenheid

Er zijn circa 20 parkeerplaatsen gelegen op eigen 
terrein.




Huurgegevens 

Volgens de laatst bekende gegevens is het 
geheel verhuurd. De onroerende zaak wordt in 
verhuurde toestand geveild en de veilingkoper 
kan de huurovereenkomst niet vernietigen. 




Kerngegevens

Ingangsdatum               :           1 maart 2005

Looptijd                           :           10 jaar

Verlenging                      :           5 jaar

Expiratiedatum		               :	           28 februari 2020

Aanvangshuurprijs         :           € 138.000,- per jaar

Huidige huur                   :           € 159.912,- per jaar

BTW                                  :           Nee

Bankgarantie                  :           € 34.500,-




 













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
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Locatie
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Kadastrale kaart

Adres:  

Louis Armstrongweg 100






Postcode / Plaats:


1311 RL  Almere

Gemeente:

Almere






Sectie / Perceel:


Q / 3095 
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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

mailto:apeldoorn@rodenburg.nl


BETREFT

Almere Q 3095
UW REFERENTIE

20222 db
GELEVERD OP

21-09-2018 - 15:52
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11012762445
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-09-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

14-09-2018
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Almere Q 3095
Kadastrale objectidentificatie : 088970309570000

Locatie Louis Armstrongweg 100
1311 RL  Almere
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Ontstaan op 22-03-1995
Kadastrale grootte 1.266 m²

Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 141366 - 486588

Omschrijving Bedrijvigheid (kantoor)

Erf - Tuin
Koopsom € 1.067.557 Koopjaar 2005

Ontstaan uit Almere Q 646

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 belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen (1.1)
Soort recht Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk Hyp4 2720/142 Lelystad Ingeschreven op 06-04-2005
Naam gerechtigde Kalima Enterprise B.V

Adres Dr. Welfferweg 59
3615 AL  WESTBROEK

Statutaire zetel WESTBROEK
KvK-nummer 30178784 (Bron: Handelsregister)

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

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen
Afkomstig uit stuk Hyp4 221/7 Lelystad Ingeschreven op 20-07-1992

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.88970309570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.88970064640001
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_2720_142_LLS
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.172215070
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30178784
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_221_7_LLS


BETREFT

Almere Q 3095
UW REFERENTIE

20222 db
GELEVERD OP

21-09-2018 - 15:52
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11012762445
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-09-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

14-09-2018
BLAD

2 van 2

Naam gerechtigde Liander Infra N.V.
Adres Utrechtseweg 68

6812 AH  ARNHEM
Postadres Postbus 50

6920 AB  DUIVEN
Statutaire zetel ARNHEM

KvK-nummer 08021677 (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://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.480077702
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=08021677
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.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AMR04&sectie=Q&perceelnummer=5442&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AMR04&sectie=Q&perceelnummer=5445&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AMR04&sectie=Q&perceelnummer=2655&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AMR04&sectie=Q&perceelnummer=5443&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AMR04&sectie=Q&perceelnummer=5444&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AMR04&sectie=Q&perceelnummer=3095&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AMR04&sectie=Q&perceelnummer=5441&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AMR04&sectie=Q&perceelnummer=3410&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 
Openbare Registers te Lelystad op 06-04-2005 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in 
deel 2720 nummer 142.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.

Lelystad, Onroerende Zaken Hyp4 : 2720/142 06-04-2005 09:00

stefanie
Rechthoek



 



Artikel 7 Gemengd-4 

Link naar de toelichting op de bestemming 'Gemengd-4'  

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd-4' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 kantoor, inclusief vergader- en congresfaciliteiten; 

 dienstverlening, inclusief ondergeschikte bijbehorende workshops; 

 maatschappelijke voorzieningen, voor zover het geen geluidgevoelige objecten in de zin van 
de Wet geluidhinder zijn; 

 ter plaatse van de aanduiding 'kinderdagverblijf', is tevens een kinderdagverblijf toegestaan; 

 ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs', is tevens een school toegestaan; 

met de daarbij behorende:  

 erven; 

 verkeers- en verblijfsgebieden en parkeervoorzieningen; 

 straatmeubilair en reclameobjecten; 

 groen-, waterhuishoudings- en nutsvoorzieningen,  

 overige functioneel met de hiervoor genoemde bestemmingen verbonden voorzieningen; 

een en ander met dien verstande: 

 afhaalpunten zijn toegestaan; 

 risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan; 

 opslag, herverpakking en verkoop van vuurwerk niet is toegestaan. 

onder de voorwaarde dat: 

 op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de parkeernormen, 
als bedoeld in bijlage 1 Lijst van parkeernormen èn in voldoende laad- en losruimte;  

waarbij:  

 de in lid n bedoelde parkeergelegenheid voor het parkeren van auto's afmetingen moet 
hebben, die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn 
voldaan, indien de afmetingen bij langsparkeren tenminste 2 m breed bij 5,5 m lang (waarbij 
de eerste en laatste parkeerplaats 6 m lang zijn) en bij andere parkeervormen (b.v. 
haaksparkeren) tenminste 2,5 m breed en 5 m lang bedragen.  

7.2 Bouwregels 

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving uitsluitend 
bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat: 

ten aanzien van gebouwen geldt dat:  

 alleen gebouwd mag worden binnen het bouwvlak; 

 ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de voorgeschreven maximale 
bouwhoogte in acht dient te worden genomen; 

 ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' het voorgeschreven 
maximum bebouwingspercentage in acht dient te worden genomen; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01/t_NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01.html#_3.2.5_Gemengd-4
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01/r_NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01.html#_7_Gemengd-4
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01/b_NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01_rb1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01/r_NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01.html#_7.1_Bestemmingsomschrijving


ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

 erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel en het verlengde daarvan: bouwhoogte 
maximaal 1 m; 

 overige erf- en terreinafscheidingen: bouwhoogte maximaal 2 m; 

 lichtmasten: bouwhoogte maximaal 9 m; 

 antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en 
zonder apparatuurkast: bouwhoogte maximaal 15 m; 

 kunstobjecten: bouwhoogte maximaal 6 m, oppervlakte maximaal 10 m2; 

 vlaggenmasten: bouwhoogte maximaal 9 m; 

 gevel- en lichtreclames en gebouwaanduidingen: bouwhoogte mag het gevelvlak van het 
hoofdgebouw niet overschrijden; 

 vrijstaande reclameobjecten: bouwhoogte is gelijk aan de maximale bouwhoogte voor 
gebouwen; 

 overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: bouwhoogte maximaal 3 m. 

7.3 Afwijken van de gebruiksregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in: 

 7.1 onder n: 
o mits uit een parkeerbalans blijkt dat er voldoende parkeergelegenheid en laad- en 

losruimte in het openbaar gebied of anderszins aanwezig is;  
o voor functies die niet voorkomen in bijlage 1 Lijst van parkeernormen indien is 

voorzien in voldoende parkeergelegenheid en laad- en losruimte. 

 lid 7.1 onder o ten aanzien van de afmetingen van parkeerplaatsen, mits wordt aangetoond 
dat met andere afmetingen volstaan kan worden. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01/r_NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01.html#_7.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01/b_NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01_rb1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01/r_NL.IMRO.0034.BP2DGMU01-vg01.html#_7.1_Bestemmingsomschrijving
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Rapport Bodemloket

FL003400500
2G4 Louis Armstrongweg

Datum: 03-12-2018

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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FL003400500 2G4 Louis Armstrongweg 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

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

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: 2G4 Louis Armstrongweg

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: FL003400500

Locatiecode gemeentelijk BIS: NZ003400876

Adres: Louis Armstrongweg Almere

Gegevensbeheerder: Almere

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

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie Witteveen+Bos Alr249.2 2002-12-11

Sanerings evaluatie Witteveen+Bos Alr249.2 2000-07-24

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Witteveen+Bos Alr249.1 1999-01-27

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Gemeente Almere
http://www.almere.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.



 

 

Bodeminformatie 
Aan Van der Stap Notarissen 
Ter attentie van Mevrouw C. van Agt 
E-mail colette.van.agt@vdstap.com 
Van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 
Datum 25-10-2018 
Locatie Louis Armstrongweg 100 te Almere 
 
Algemeen 
Zijn er 
bodemonderzoeken 
uitgevoerd? 

Ja 

 

Zijn er 
bodembedreigende 
activiteiten bekend? 

Nee 

Zijn er ondergrondse 
opslagtanks 
aanwezig? 

Onbekend 

 
Bodemonderzoek(en) 
Binnen een straal van 25 meter is tijdens een bodem- en grondwateronderzoek in 1999 
gebleken dat: 
 de bovengrond een licht verhoogd gehalten bevat van zink; 
 de ondergrond geen verhoogde gehalten bevat; 
 het grondwater een licht verhoogde gehalte bevat van minerale olie. 
Deze verontreinigingssituatie zou ook voor bovenstaande locatie kunnen gelden. 
Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Witteveen+Bos, kenmerk Alr249.1, datum   
27-1-1999, naam terrein Louis Armstrongweg. 
 
Naar aanleiding van het aantreffen van een oliespoor op het parkeerterrein van Louis 
Armstrongweg 100 in Almere is op 6 februari 2014 een grondsanering uitgevoerd. 
Conform de zorgplicht (artikel 13) uit de wet bodembescherming is deze verontreiniging 
verwijderd. Hiertoe is de verontreinigde locatie over een oppervlakte van ongeveer 4 m² 
tot een diepte van 0,5 m-mv ontgraven. De hierbij vrijgekomen verontreinigde grond, 
4,68 ton, is afgevoerd. Uit de analyseresultaten is gebleken dat in de controlemonsters 
afkomstig van de putbodem van de ontgravingen geen minerale olie is aangetoond. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verontreiniging, die ontstaan is door het 
incident, volledig is verwijderd. Het gat is aangevuld met 3 m³ gecertificeerd aanvulzand. 
 
Bedrijfsinformatie 
Van bovenstaand adres is geen informatie bekend bij de OFGV. 
 
 

stefanie
Rechthoek
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Tankinformatie 
Van bovenstaand perceel/adres is bij de OFGV geen informatie bekend omtrent de 
eventuele aanwezigheid van een ondergrondse tank. 
Aangezien Almere pas vanaf 1976 bestaat is het niet waarschijnlijk dat er ondergrondse 
olietanks aanwezig zijn in woongebieden. 
 
Informatie bodemkwaliteitskaart/ bodemfunctiekaart 
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Almere is het adres gelegen in de 
zone: stedelijk gebied met als functie wonen. 
Voor de boven-ondergrond geldt ter plaatse de ontgraving- en toepassingskwaliteit: AW 
2000. 
 
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. 
 
Leges 
Als gevolg van het indienen van uw aanvraag voor bodeminformatie zijn op grond van de 
Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Almere, leges verschuldigd voor het 
doen van nasporingen (artikel 2.6.6.1 van het Tarieventabel). 
De legesnota met daarop het verschuldigde bedrag wordt u door de gemeente Almere 
toegestuurd. De Legesverordening vindt u op www.overheid.nl, lokale wet- en 
regelgeving, legesverordening Almere. 
Voor nadere informatie over de leges kunt u contact opnemen met een van de Frontoffice 
medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente 
Almere, te bereiken via telefoonnummer 14036. 
 
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. 
 
Vragen 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met  de heer A. Köller via telefoonnummer: 
06 - 226 737 86 of e-mail: a.koller@ofgv.nl. 
 
 
 



ADRES

Straatnaam en huisnummer Louis Armstrongweg 100
Postcode en woonplaats 1311RL Almere

AlmereGemeente
Wijk 02 Almere StadWijk
Muziekwijk NoordBuurt
003400045762WOZ-objectnummer

OBJECT

Object in gebruikObjectstatus
Bouwjaar 1992
Oppervlakte BAG 1005 m2
Omschrijving vergunde verbruik kantoorfunctie
Complexrelatie 1

WOZ-object 003400045762
1167 m2Oppervlakte WOZ niet-wonen
KantoorGebruiksklasse
KantoorFeitelijk gebruik

LOKALE LASTEN

Gemeentelijk lasten [2018]
0,143800 %OZB-tarief eigenaren woning
0,320500 %OZB-tarief eigenaren niet-woning
0,257500 %OZB-tarief gebruikers niet-woning

Reinigingsheffing tarief € 339,62
€ 147,51Rioolheffing tarief eigenaar

11-10-2018 11:46
V. Sibbes

Rapportnummer: 

Pagina 1

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. DataLand is een
samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten.

1406137
1311RL/100
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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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