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Kenmerken
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Bestemmingsplan

Barneveld-Zuid





Bouwjaar


2000




Bouwvorm


Bestaande bouw




Onderhoud binnen


Goed




Onderhoud buiten


Goed




Oppervlakte 


484 m²



Veiling informatie
Online executieveiling in opdracht van de 
hypotheekhouder van de Heestereng 3 te 
Barneveld




 De openbare veiling zal plaatsvinden op 10 januari 

2019 om 12.00 uur via BOG-Auctions conform  
openbare verkoop ex. art. 3:268 BW jun
cto 3:254  BW. (https://www.bog-auctions.co
m/auction/ index/5239). 

 

Het registergoed wordt naast afzonderlijk ook 
gezamenlijk met het registergoed gelegen aan de 
Koolhovenstraat 10 te Barneveld geveild. Deze 
veiling zal plaatsvinden op 10 januari 2019 om 12.30 
uur.


 
 

Het is mogelijk om tot en met 26 december 2018 
een onderhands bod uit te brengen bij de  veilin
gnotaris. (https://www.bog-auctions.com/ auct
ion/index/5240)


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.

















Heestereng 3  |  Barneveld 3



Veiling informatie
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




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

Heestereng 3 te Barneveld is gelegen in woonwijk 
‘Norschoten’. De bedrijfspand ligt in een rustige 
straat met voldoende parkeergelegenheid en aan 
de voorzijde heerlijk uitzicht op een groenstrook! 
Alle openbare voorzieningen bereikt u binnen 
enkele minuten.




Het object beschikt over 4 lokalen met slaapkamer, 
toiletgroep, berging en 1 kantoorruimte.




Het pand is in gebruik bij een kinderopvang. De 
onroerende zaak wordt in verhuurde toestand 
geveild en de veilingkoper kan de 
huurovereenkomst niet vernietigen.




Oppervlakte

Overeenkomstig de gegevens uit de Basis 
Administratie Gebouwen heeft het pand een 
oppervlakte van circa 484 m².


Kadastrale informatie

Gemeente Barneveld

Sectie C

Nummer 7517   

Groot 1.122 m²




Bestemming

Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige 
onroerend goed in het vigerende 
bestemmingsplan Barneveld-Zuid. De bestemming 
van het perceel is:  Maatschappelijk.




Huurgegevens

Tussen huurder en verhuurder is er een nieuwe 
huurovereenkomst aangegaan. Volgens de laatst 
bekende gegevens is het geheel verhuurd als 
kinderdagverblijf.









Heestereng 3  |  Barneveld 5



Object informatie
Kerngegevens

Ingangsdatum                 :           1 januari 2019

Looptijd                            :            1 jaar

Verlenging                       :            1 jaar

Aanvangshuurprijs          :            € 57.000,- per jaar

Huidige huur                    :            € 57.000,- per jaar

BTW                                   :            Nee

Waarborgsom                 :            € 18.750,-




Parkeergelegenheid

Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.




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:  

Heestereng 3






Postcode / Plaats:


3773 AH  Barneveld

Gemeente:

Barneveld






Sectie / Perceel:


C / 7517
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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

Barneveld C 7517
UW REFERENTIE

20222 db
GELEVERD OP

21-09-2018 - 15:55
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11012762727
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-09-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

14-09-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Barneveld C 7517
Kadastrale objectidentificatie : 077770751770000

Locatie Heestereng 3
3773 AH  Barneveld
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Ontstaan op 13-09-2001
Kadastrale grootte 1.122 m²

Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 169994 - 461493

Omschrijving Gezondheid

Erf - Tuin
Koopsom € 2.100.000

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2008

Ontstaan uit Barneveld C 6887

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 54637/161 Ingeschreven op 15-05-2008
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

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.77770751770000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.77770688740001
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_54637_161
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.172215070
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30178784
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=BNV00&sectie=C&perceelnummer=5654&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=C&perceelnummer=7517&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=C&perceelnummer=6121&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=C&perceelnummer=6154&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=C&perceelnummer=6119&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=C&perceelnummer=6159&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=C&perceelnummer=6157&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=C&perceelnummer=6156&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=C&perceelnummer=8893&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=C&perceelnummer=6123&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNV00&sectie=C&perceelnummer=6155&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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WC800575 
15-05-2008 
 

LEVERING 
 
 
Heden veertien mei tweeduizend acht 
verschenen voor mij, mr. Ritzo Jacob Holtman, notaris te Utrecht: 
1.a.  de heer Willem Catsburg, geboren te Zeist op negen februari 

negentienhonderd acht en veertig, paspoort nummer: 
NL5168934, gehuwd, in verband met de onderhavige akte 
wonende te 3583 GP Utrecht, Koningslaan 62, 

  ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de 
heer Johannes Achterberg, geboren te Ede op zeven 
september negentienhonderd zeventig, wonende te 3784 VC 
Terschuur, Molweg 32, geïdentificeerd aan de hand van 
paspoort nummer: NPJ283C42, ongehuwd en niet als partner 
geregistreerd,  

1.b.  de heer Norbert Richard Nicolaas de la Rive Box, geboren te 
Haarlemmermeer op acht en twintig augustus 
negentienhonderd vier en zestig, wonende te 6741 CZ 
Lunteren, Engweg 44 C, geïdentificeerd aan de hand van 
paspoort nummer: NV9BJ0FL5, gehuwd, te dezen handelend 
als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd directeur van 
de te Lunteren gevestigde besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Spiegelhof Holding B.V., 
kantoorhoudende te 6741 CZ Lunteren, Engweg 44 C, 
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 
09150293 en als zodanig gemelde vennootschap te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigende; 

 welke vennootschap Spiegelhof Holding B.V. en de heer J. 
Achterberg voornoemd, tezamen de directie uitoefent over de te 
Lunteren gevestigde besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Dolfijn Vastgoed B.V., kantoorhoudende te 
6741 CZ Lunteren, Engweg 44 C, ingeschreven in het 
handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Centraal 
Gelderland onder nummer 09176935 en als zodanig gemelde 
vennootschap te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende; 

 hierna ook genoemd: verkoper; 
2. a. de heer Vishwanath Kanhai, geboren te Paramaribo 

(Suriname) op dertig november negentienhonderd vijftig, 
geïdentificeerd aan de hand van rijbewijs nummer: 
4738580100;  

2. b. mevrouw Sita Chitoe, geboren te District Suriname op 
veertien maart negentienhonderd drie en vijftig, 

  Onroerende Zaken Hyp4 : 54637/161 15-05-2008 09:55
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2
geïdentificeerd aan de hand van rijbewijs nummer: 
3320924040; 

 in algehele gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten, 
beiden wonende te Lugano-Pregasona 6963, Zwitserland, Via Del 
Sole 14, hierbij handelende als schriftelijk gevolmachtigden van 
mevrouw mr. Jeany Sharda Nalinie Kanhai, geboren te Utrecht 
op dertien november negentienhonderd acht en zeventig, 
wonende te 3615 AL Westbroek, Dr. Welfferweg 59, 
geïdentificeerd aan de hand van paspoort nummer: 
NY1HHP9B5, ongehuwd en niet als partner geregistreerd, die 
deze volmacht verstrekte in haar hoedanigheid van zelfstandig 
vertegenwoordigingsbevoegd directeur van de te Westbroek 
gevestigde besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Kalima Enterprise B.V., kantoorhoudende te 
3615 AL Westbroek, gemeente De Bilt, Dr Welfferweg 59, 
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 30178784 
en als zodanig gemelde vennootschap te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigende; 

 hierna ook genoemd: koper. 
Volmachten 
Van gemelde volmacht op de comparant sub 1 blijkt uit een 
onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte zal worden 
gehecht en van gemelde volmacht op de comparanten sub 2.a. en 2.b. 
blijkt uit een algehele volmacht op twaalf oktober tweeduizend 
zeven verleden voor een vaste warnemer van mr. R.J. Holtman, 
notaris te Utrecht. 
De comparanten verklaarden het navolgende: 
A. Levering, registergoed, gebruik 
Verkoper heeft blijkens een met koper aangegane overeenkomst van 
koop en verkoop, gedateerd drie en twintig april tweeduizend acht 
aan koper verkocht en levert op grond daarvan aan koper, die bij die 
overeenkomst van verkoper heeft gekocht en bij deze aanvaardt: 
1. het kinderdagverblijf met ondergrond, erf en verder aanbehoren 

te Barneveld aan de Heestereng 3 (3773 AH), kadastraal bekend 
gemeente Barneveld sectie C nummer 7517, groot elf are en twee 
en twintig centiare (00.11.22 ha); 

2. het kinderdagverblijf met ondergrond, erf en verder aanbehoren 
te Barneveld aan de Koolhovenstraat 10 (3772 MT), kadastraal 
bekend gemeente Barneveld sectie E nummer 4013, groot vijftien 
are (00.15.00 ha); 

hierna ook te noemen het verkochte, door koper te gebruiken als 
beleggingsdoeleinden voor de verhuur (kinderdagverblijf). 
Ten aanzien van dit gebruik van het verkochte heeft verkoper het 
volgende meegedeeld: 
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hem is niet bekend dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke 
gronden niet is toegestaan. 
B. Voorafgaande verkrijging 
Het verkochte is door verkoper in eigendom verkregen door de 
inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 
Openbare Registers op drie januari tweeduizend acht in het register 
hypotheken 4 deel 53843 nummer 115, van een afschrift van een akte 
van levering - houdende kwijting voor de koopsom en afstand van 
de rechten tot het vorderen van ontbinding - op twee januari 
tweeduizend acht verleden voor een waarnemer van mr. K.H.J. 
Flink, notaris te Utrecht. 
C. Koopprijs, verrekening diverse bedragen 
De koopprijs bedraagt twee miljoen een honderd duizend euro 

(€ 2.100.000,00), welk bedrag door koper is voldaan door storting op 
een rekening van de notaris. 
De zakelijke belastingen zijn verrekend voor wat betreft de lopende 
termijnen. 
Verkoper verleent koper kwitantie voor de betaling van de koopprijs 
en vooromschreven lasten. 
BEDINGEN. 
Voormelde overeenkomsten van koop en levering zijn, voor zover 
ten deze nog van belang, gesloten onder de volgende bedingen: 
D. Kosten en belastingen 
Artikel 1 
1. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de 

overdrachtsbelasting en het kadastrale recht, zijn voor rekening 
van koper. 

2. Wegens de levering van het verkochte is geen omzetbelasting 
verschuldigd. 

3. Koper heeft aan verkoper uitgekeerd het verschil tussen het 
bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd 
zonder vermindering van de heffingsgrondslag in verband met 
artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer, en het werkelijk 
aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.  

 Bedoeld bedrag is door koper voldaan door storting op een 
rekening van de notaris. Verkoper verleent koper bij deze 
kwitantie.  

E. Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat  
Artikel 2 
1. Verkoper is verplicht aan koper eigendom te leveren die: 
 a. onvoorwaardelijk is; 
 b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met 

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

hierna vermeld; 
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 d. niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens 

erfdienstbaarheden van welke de aan verkoper bekende 
hierna zullen worden vermeld; 

 e. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit 
overeenkomst anders dan hierna vermeld. 

2. Indien de hiervoor vermelde grootte van het verkochte en/of de 
verdere omschrijving daarvan niet juist of niet volledig is, 
ontleent noch verkoper noch koper daaraan rechten. 

3. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het 
zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevond, 
onder gestanddoening der lopende huurovereenkomsten. 

 Het voortgezet gebruik van verkoper als zorgvuldig schuldenaar 
na het tot stand komen van de koopovereenkomst tot aan het 
tijdstip van aflevering wordt geacht geen wijziging te hebben 
gebracht in de staat van het verkochte. 

F. Tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico 
Artikel 3 
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats 
terstond na de ondertekening van deze akte. 
Vanaf dat tijdstip komen de baten de koper ten goede, zijn de lasten 
voor zijn rekening en draagt hij het risico van het verkochte. 
G. Titelbewijzen en bescheiden, aanspraken 
Artikel 4 
De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en 
bescheiden als bedoeld in artikel 9 Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek zijn, voor zover verkoper deze in zijn bezit had, aan koper 
afgegeven. 
Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of 
zal kunnen doen gelden tegenover derden, daaronder begrepen 
bouwers, (onder)aannemers, installateurs en leveranciers gaan thans 
over op koper. Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als 
kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 251 Boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek is verkoper verplicht op eerste verzoek van 
koper aan een overdracht mee te werken. Verkoper is tevens 
verplicht garantiebewijzen welke 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 doen stellen. 
H. Garanties van verkoper 
Artikel 5 
Verkoper garandeert het navolgende: 
a. verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte; 
b. het verkochte is thans geheel verhuurd, aan koper genoegzaam 

bekend. Het verkochte is niet zonder recht of titel in gebruik bij 
derden; 

 Ten behoeve van verhuurder zijn de volgende bankgaranties 
gesteld: 
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 door Kinderdagverblijf Dol-Fijn BSO Inktvis B.V. voor zowel het 

pand Heestereng 3 als Koolhovenstrat 10 te Barneveld een 
bedrag van achttien duizend zeven honderd vijftig euro 
(€ 18.750,00); 

c. het verkochte is na het tot stand komen van de 
koopovereenkomst niet geheel of gedeeltelijk 
verhuurd/verpacht/in huurkoop gegeven of op andere wijze in 
gebruik afgestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van 
koper; 

d. het verkochte is niet betrokken in een ruilverkavelings- casu quo 
herinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen; er is 
geen sprake van leegstand noch van vordering van het 
registergoed krachtens de Huisvestingswet; 

e. voor verkoper bestaan ten opzichte van derden geen 
verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht of optierecht; 

f. op het verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, 
waarvan de verschenen termijnen zijn voldaan. 

Verkoper heeft bij het aangaan van de koopovereenkomst onder 
meer nog gegarandeerd dat: 
g. aan hem per dat tijdstip van overheidswege of door 

nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het verkochte 
waren voorgeschreven of aangekondigd, welke toen nog niet 
waren uitgevoerd; 

h. aan hem op dat tijdstip betreffende het verkochte geen (lopende 
adviesaanvraag voor) aanwijzing, danwel aanwijzingsbesluit 
danwel registerinschrijving bekend was: 

 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. door de gemeente of provincie als beschermd stads- of 
dorpsgezicht; 

i. aan hem per dat tijdstip niet bekend was dat het verkochte was 
opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8 
danwel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 of 8a van de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten. 

Verkoper verklaart dat hem niet bekend is dat zich ten aanzien van 
het onder g, h en i gestelde sedertdien een verandering heeft 
voorgedaan. 
I. Verontreiniging, ondergrondse tanks, asbest 
Artikel 6 
1. Er is geen bodemonderzoek verricht. 
2. Voor zover verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen 

dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele 
strekt van gebruik als woning door koper of die heeft geleid of 
zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het 
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verkochte of de grond waarop het gebouw is gesticht, danwel tot 
het nemen van andere maatregelen. 

3. Voor zover verkoper bekend is in het verkochte geen 
ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. 

4. Voor zover verkoper bekend zijn in het verkochte geen 
asbesthoudende stoffen verwerkt. 

J. Omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve 
bedingen en/of bijzondere verplichtingen 
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve 
bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar wat 
is vermeld in: 
A. een akte van levering met betrekking tot het verkochte sub 1, 
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 
Openbare Registers te Arnhem op twee en twintig december 
negentienhonderd negen en negentig in register hypotheken 4, deel 
18276 nummer 29. In deze akte wordt verwezen naar voormelde 
algemene voorwaarden voor de verkoop van percelen 
bouwterrein/industrieterrein door de gemeente Barneveld, waarin 
onder meer woordelijk staat vermeld: 
"Hoofdstuk 1 Toepasselijkheid voorwaarden: 
1.1. Geldigheid 
a. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere 

koopovereenkomst tussen de gemeente Barneveld en haar 
wederpartij(en) waarin ze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard 
en vormen daarmee één onverbrekelijk geheel. 

b. Alleen die hoofdstukken en artikelen die in de koopovereenkomst van 
toepassing zijn verklaard gelden tussen de partijen. 

enzovoorts. 
6.3 Erfdienstbaarheden. 
 a. Enzovoorts 
 b. Ook voor wat betreft de aanwezigheid van ondergronds en 

bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, 
ventilatiesystemen, lichtinval, inankering, inbalkingen en 
overbouwingen zullen de nodige erfdienstbaarheden worden 
gevestigd waardoor de toestand waarin de onroerende zaken zich 
ten opzichte van elkaar naar afbouw bevinden, gehandhaafd blijven. 
Hieronder kan echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen 
worden verstaan. 

Enzovoorts. 
6.6. Kettingbeding 
 a. De wederpartij is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, dit 

die voor zich aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de 
koopovereenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het 
geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de 
verlening daarop van een beperkt recht, aan een nieuwe eigenaar of 
beperkt gerechtigde op te leggen, ten behoeve van de gemeente aan 
te nemen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde 
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in de notariële akte van eigendomsoverdracht of verlening van een 
beperkt recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een 
direct opeisbare boete van vijftigduizend gulden (ƒ 50.000,00) ten 
behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om 
daarnaast nakoming en/of eventueel meer geleden schade te 
vorderen. 

 b. Op gelijke wijze als hierboven onder lid a bepaald, verbindt de 
wederpartij zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van 
derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook 
deze zowel het bepaalde in de in lid a bedoelde artikel, als de in lid a 
en het onderhavige lid b opgenomen verplichting om dit door te 
geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers onder bijzondere 
titel. 

  Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve 
van de gemeente het beding aan. 

 Naar aanleiding van het hiervoor aangehaalde artikel 2.1 sub b wordt 
vermeld dat het verkochte blijkens voormelde aankomsttitel niet 
bezwaard is met erfdienstbaarheden. 

AFSTAND ERFDIENSTBAARHEDEN 
Voorts verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, bij deze afstand 
te doen, en die afstand te aanvaarden, van alle erfdienstbaarheden van pad of 
uitweg die ten behoeve van de overgedragen kavels vanouds, dus vóór de 
inschrijving van deze akte in de openbare registers, mochten bestaan." 
B. Voor wat betreft bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve 
bedingen en/of bijzondere verplichtingen met betrekking het 
verkochte sub 2. verwezen naar een afschrift van een akte van 
levering op dertien juli tweeduizend één voor mr. A. Dangremond, 
notaris te Barneveld, verleden ingeschreven in voormelde openbare 
registers in deel 19689 nummer 29, waarin woordelijk staat vermeld: 
"Bedingen" 
Voormelde overeenkomsten van koop en levering zijn, voorzover ten deze 
nog van belang, aangegaan: 
I. onder een deel van de "Algemene voorwaarden voor de verkoop van 

percelen bouwterrein/industrieterrein door de gemeente Barneveld", 
zoals door de gemeente vastgesteld bij besluit van de Raad van die 
gemeente, genomen in zijn openbare vergadering van dertig maart 
negentienhonderd negenennegentig, te weten: 

 de hoofdstukken 1, 2, 3, 5 en 6. 
 De van toepassing zijnde delen van die algemene voorwaarden worden 

geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarmee één geheel 
uit te maken. 

 De koper heeft een exemplaar dier algemene voorwaarden ontvangen en 
onderwerpt zich volledig aan de inhoud van de van toepassing zijnde 
delen daarvan. 

ll. alsmede onder de navolgende bijzondere voorwaarde(n): 
 1.a. Gedurende twee jaar gerekend vanaf het gereedkomen van de 

bebouwing mag de koper de onroerende zaak niet in eigendom of 

stefanie
Rechthoek
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economische eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met 
beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten. Aan een te 
verlenen toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 
Voor vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming 
nodig. 

 1.b. het bepaalde in lid a is niet van toepassing ingeval van executoriale 
verkoop op grond van artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek en 
van verkoop grond van artikel 3:174 van het Burgerlijk Wetboek."  

Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen 
voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet 
hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.  
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn 
bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor 
die derden aangenomen. 
K. Energieprestatiecertificaat 
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat danwel 
een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit 
energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee akkoord gegaan. 
L. Onderliggende overeenkomsten 
Voor zover in deze akte niet anders is bepaald blijft tussen partijen 
van kracht hetgeen te dezer zake overigens tussen hen is 
overeengekomen. 
Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de 
koopovereenkomst of in nadere overeenkomsten die op de koop 
betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt. Noch verkoper noch koper 
kan zich ter zake van deze koop en levering nog op een ontbindende 
voorwaarde beroepen. 
M. Royement 
Partijen verlenen onherroepelijk volmacht, met de macht van 
substitutie, aan ieder van de medewerkers ten kantore van de 
bewaarder van deze akte om namens ieder van hen te verklaren dat 
de (gedeeltelijke) afstand van een of meer rechten van hypotheek, 
gevestigd voor heden, wordt aangenomen. 
N. Woonplaatskeuze 
Ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst - waaronder 
begrepen de inschrijving – en ook voor fiscale gevolgen daarvan, 
wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze 
akte. 
O. Slot van de akte 
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 
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. 



   
 

9
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna 
ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, 
notaris, om zestien uur achtendertig. 
(Volgt ondertekening). 

 

VOOR AFSCHRIFT 

 
(w.g.): R.J. Holtman 
 
mr. Ritzo Jacob Holtman, 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.): R.J. Holtman 
 
Ondergetekende, mr. Ritzo Jacob Holtman, 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. 

stefanie
Rechthoek

stefanie
Rechthoek

stefanie
Rechthoek

stefanie
Rechthoek



Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst 
voor het Kadaster en de Openbare Registers op 15-05-2008 om 
09:55 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 54637 nummer 161.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt 
met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend 
certificaat van DigiNotar Qualified CA met nummer 
34A59E8BFE3262C09F8891DEF41B092C toebehoort aan Holtman Ritzo 
Jacob.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.

  Onroerende Zaken Hyp4 : 54637/161 15-05-2008 09:55

Blad 10 van 10
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Artikel 12 Maatschappelijk 

12.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 maatschappelijke voorzieningen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding zoals in 
onderstaande tabel is opgenomen, want daar zijn alleen de specifieke, met die aanduiding 
corresponderende maatschappelijke voorzieningen toegestaan; 

aanduiding    Maatschappelijke voorzieningen    

(sm-1)    specifieke vorm van maatschappelijk - dorps- buurt- en clubhuis    

(gz)    gezondheidszorg    

(sm-4)    specifieke vorm van maatschappelijk - gymzaal    

(od)    openbare dienstverlening    

(on)    onderwijs    

(re)    religie    

(zoi)    zorginstelling    

(kb)    kinderboerderij    

 bij onderwijs medegebruik als speelvoorziening; 

 ter plaatse van de aanduiding 'sporthal', ook voor een sporthal; 

met daaraan ondergeschikt: 

 wegen en paden; 

 parkeervoorzieningen; 

 groenvoorzieningen; 

 speelvoorzieningen; 

 water; 

met de daarbij behorende: 

 gebouwen; 

 ondergeschikte horeca-activiteiten; 

 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is één bedrijfswoning met bijbehorende 
bijgebouwen en andere bouwwerken toegestaan; 

 tuinen, erven en terreinen; 

 bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

12.2 Bouwregels 

12.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

 de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

 het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag per bouwperceel niet meer bedragen 
dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), 
maximum bebouwingspercentage (%)' is weergegeven; 

 de gronden buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel voor maximaal 1% worden 
bebouwd, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum 
bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' want daar geldt dat het percentage 
niet meer mag bedragen dan op de verbeelding is weergegeven; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1351-0003/r_NL.IMRO.0203.1351-0003.html#_12_Maatschappelijk


 de goothoogte van gebouwen binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum 
bebouwingspercentage (%)' is weergegeven; 

 de bouwhoogte van gebouwen binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum 
bebouwingspercentage (%)' is weergegeven; 

 de bouwhoogte van gebouwen buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan de 
goothoogte die voor een hoofdgebouw is toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van de 
aanduiding 'maximum bouwhoogte (m) want daar geldt dat de bouwhoogte niet meer mag 
bedragen dan op de verbeelding is weergegeven. 

12.2.2 Bedrijfswoning 

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen in afwijking van artikel 12.2.1: 

 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan; 

 ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), 
maximum bebouwingspercentage (%)' geldt het maximum bebouwingspercentage zoals op de 
verbeelding is weergegeven; 

 op de goot- en bouwhoogte van een bedrijfswoning die onderdeel uitmaakt van het 
hoofdgebouw is artikel 12.2.1 van overeenkomstige toepassing; 

 de goothoogte van een bedrijfswoning, die geen onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw, 
mag niet meer dan 6 m bedragen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum 
goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)' want daar 
geldt dat de goothoogte niet meer mag bedragen dan op de verbeelding is weergegeven; 

 de bouwhoogte van een bedrijfswoning, die geen onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw, 
mag niet meer dan 11 m bedragen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum 
bouwhoogte (m)' want daar geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan op de 
verbeelding is weergegeven; 

 de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen. 

12.2.3 Bijgebouwen bij bedrijfswoning 

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen: 

 indien een bijgebouw geen onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw, dan mag van het 
bijgebouw de goothoogte niet meer dan 3 m en de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen; 

 de totale oppervlakte van bijgebouwen die horen bij de bedrijfswoning mag niet meer dan 60 
m² bedragen. 

12.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

 de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevelrooilijn 
mag niet meer dan 1 m bedragen; 

 de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevelrooilijn 
mag niet meer dan 2 m bedragen; 

 de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen op terreinen zonder voorgevelrooilijn mag niet 
meer dan 2 m bedragen; 

 De bouwhoogte van speeltoestellen mag niet meer dan 4 m bedragen, uitgezonderd ter 
plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum 
bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;  

 de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 6 m bedragen; 

 per bouwvlak is één overkapping toegestaan met een bouwhoogte van niet meer dan 3 m en 
een oppervlakte van niet meer dan 5% van de oppervlakte van het bouwvlak; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1351-0003/r_NL.IMRO.0203.1351-0003.html#_12.2.1_Gebouwen
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 de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 3 m 
bedragen. 

12.3 Nadere eisen 

 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bebouwing, ten behoeve van: 

o een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
o de brandveiligheid; 
o de externe veiligheid; 
o de verkeersveiligheid; 
o de sociale veiligheid; en  
o de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 33.1 van 
toepassing. 

12.4 Afwijken van de bouwregels 

 Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 12.2.1 en toestaan 
dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits: 

o de gronden buiten het bouwvlak voor maximaal 10% worden bebouwd; 
o de goothoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 3 m bedraagt en 

de bouwhoogte niet meer dan 5 m. 

 Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 12.2.1 voor 
verhoging van gedeelten van het hoofdgebouw, die om technische redenen boven het dakvlak 
moeten uitsteken, mits: 

o het bewuste gedeelte niet meer dan 3 m hoger is dan de op de verbeelding 
weergegeven bouwhoogte; en 

o de te verhogen gedeelten maximaal 10% van de oppervlakte van de het hoofdgebouw 
beslaan.  

 Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 12.2.4 ten behoeve 
van het bouwen van erf- of terreinafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn (of het denkbeeldige 
verlengde daarvan) tot een bouwhoogte van 2 m. 

 Het afwijken van de bouwregels kan slechts, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt 
van: 

o het straat- en bebouwingsbeeld; 
o de brandveiligheid; 
o de externe veiligheid; 
o de verkeersveiligheid; 
o de sociale veiligheid; 
o de milieusituatie; en 
o de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

12.5 Specifieke gebruiksregels 

Ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is alleen opslag toegestaan. 

12.6 Afwijken van de gebruiksregels 

 Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 12.1 voor gebruiken 
van gronden en bouwwerken voor een andere maatschappelijke voorziening, mits vanuit 
ruimtelijk en milieutechnisch oogpunt aanvaardbaar. 

 Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 12.1, voor 
ondergeschikte detailhandel en horeca die is gerelateerd aan de maatschappelijke 
voorziening die is aangeduid op de verbeelding, mits de leefbaarheid van de woonomgeving 
niet onevenredig wordt aangetast. 
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Inhoud

  
1   Algemeen

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of 
sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

 

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Straatnaam en huisnummer Heestereng 3
Postcode en woonplaats 3773AH Barneveld

BarneveldGemeente
Wijk 54 BarneveldWijk
NorschotenBuurt
020300016786WOZ-objectnummer

OBJECT

Object in gebruikObjectstatus
Bouwjaar 2000
Oppervlakte BAG 484 m2
Omschrijving vergunde verbruik onderwijsfunctie
Complexrelatie 1

WOZ-object 020300016786
547 m2Oppervlakte WOZ niet-wonen
0Bouwlaag
OnderwijsGebruiksklasse
Geen monument / OnbekendMonumentaanduiding
dagverblijfFeitelijk gebruik

WOZ-WAARDE

WOZ-objectnummer 020300016786
WOZ-waardeklasse
Waarde-ontwikkeling 3 jaar

€ 500.000 - € 625.000
-2,5 %

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

2015
€ 561.000

-1,6 %
€ 561.000
nee

2016
€ 648.000
01-01-2015
+ 15,5 %
€ 648.000
nee

2017
€ 532.000
01-01-2016
-17,9 %
€ 532.000
nee

2018
€ 547.000
01-01-2017
+ 2,8 %
€ 547.000
nee
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De WOZ-waarde is opgevraagd door V. Sibbes op 11-10-2018 11:49 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]
0,107600 %OZB-tarief eigenaren woning
0,159200 %OZB-tarief eigenaren niet-woning
0,125700 %OZB-tarief gebruikers niet-woning
€ 169,40Reinigingsheffing tarief eenpersoonshuishouden
€ 282,30Reinigingsheffing tarief tweepersoonshuiden
€ 282,30Reinigingsheffing tarief meerpersooonshuishouden
€ 174,00Rioolheffing tarief gebruiker

11-10-2018 11:49
V. Sibbes
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Beperkte stijging waterschapsbelasting 2018 
 
In 2018 en de komende jaren is inspelen op de klimaatverandering belangrijk. Evenals de noodzaak 
om grondstoffen opnieuw te gebruiken en duurzame energie op te wekken. Natuurlijk blijft beheer 
en onderhoud van alle sloten, vijvers, rivieren en kanalen gewoon doorgaan. Door naast 
investeringen scherp op de kosten te letten, blijft de tariefstijging beperkt. Zo gaat een gezin in 2018 
met een eigen woning gemiddeld €3,00 meer betalen (1,2%). Dit ligt iets onder het landelijk 
gemiddelde van 1,4%.  
 
Veilig wonen en werken 
Ruim 17 miljoen euro is bestemd voor het op orde houden en brengen van onze dijken. Bij de 
werkzaamheden worden de wensen van onze partners zoveel mogelijk meegenomen. Hierbij worden 
de inwoners nauw betrokken.  
 
Kwaliteit van de leefomgeving 
In 2018 wordt 34 miljoen geïnvesteerd in de kwaliteit van de leefomgeving. Het klimaat verandert. 
De negatieve gevolgen wil het bestuur zo veel mogelijk voorkomen. Samen met gemeenten starten 
er klimaatstresstesten en worden knelpunten voortkomend uit extreme regenbuien en hitte 
aangepakt.  
 
Circulair zijn en energieneutraal  
Het zuiveren van het afvalwater voor onze 1.1 miljoen inwoners gaat onverminderd voort. Bij het 
zuiveren wordt tevens gewerkt aan de verbetering van onze leefomgeving, onder meer door het 
halen van schaarse grondstoffen uit ons afvalwater. Herbruikbaarheid van materialen wordt 
gemaximaliseerd. In 2018 wil het bestuur nog meer energie opwekken door grootschalige aanleg van 
zonnepanelen 
 
Belastingtarieven 
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de tarieven vast. GBLT is het belastingkantoor dat de belastingen 
heft en int in ons gebied. 
 

Omschrijving Gegevens 

Zuiverings- en verontreinigingsheffing € 51,46 per v.e. 

Ingezetenen € 53,22 per woonruimte 

Gebouwd 0,0218% van de WOZ-waarde 

natuurterreinen € 2,31 per ha 

Ongebouwd bemalen € 55,32 per ha 

Ongebouwd onbemalen € 36,88 per ha 

 

 



 

 

Wat betekent het voor mij als inwoner, als huiseigenaar, als grondeigenaar? 
Omrekening  tarieven naar woningen, grondeigenaren en terreinbeheerders  

(afgerond op hele bedragen) 

 
 
Gezin met koopwoning  
In 2018 betaalt een meerpersoonshuishouden met een woning met een WOZ-waarde van € 200.000  
3 euro meer: namelijk € 251,00 (was in 2017: € 248,00).  

Gezin met huurwoning 
In 2018 betaalt een meerpersoonshuishouden met een huurhuis 3 euro meer dan in 2017, namelijk € 
208,00 (was € 205,00).  

Alleenwonende met koopwoning 
In 2018 betaalt een alleenwonende met een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, 2 euro 
meer: namelijk € 148 (was in 2017: € 146,00). 

Alleenwonende met huurwoning 
In 2018 betaalt een alleenwonende met een huurwoning 2 euro meer: namelijk € 105,00 (was in 
2017: € 103,00). 

Grondeigenaren in bemalen gebied 
Uitgaande van een gemiddeld agrarisch bedrijf in bemalen gebied met 40 hectaren landbouwgrond 
en opstallen ter waarde van € 400.000 stijgt de aanslag over 2018 met € 102  (van € 2.405 naar € 
2.507). De stijging komt met name voort uit het feit dat grondeigenaren in 2018 per hectare ruim € 2 
meer gaan betalen ten opzichte van 2017, namelijk € 55,32 (was € 52,84).  

Grondeigenaren in onbemalen gebied 
Uitgaande van een gemiddeld agrarisch bedrijf met 40 hectaren landbouwgrond en opstallen ter 
waarde van € 400.000 stijgt de aanslag over 2018 met € 69 (van € 1.701 naar 1.770). De stijging komt 
met name voort uit het feit dat grondeigenaren in 2018  per hectare € 1,65 meer gaan betalen dan in 
2017  te weten € 36.88 en dat was € 35,23. 

Terreinbeheerders 
In 2018 betaalt een terreinbeheerder 10 cent meer per hectare dan in 2017, namelijk € 2,31. Voor 
een natuurterreinbeheerder met 1.000 hectare natuur in beheer, betekent dit  een verhoging van de 
aanslag met € 100,00. 

 




