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Deel A Toelichting 
 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
1.1 Aanleiding 
De gemeente Haarlemmermeer wenst te investeren in de ruimtelijke inpassing van de verschillende 
functies van het dorpshart Zwanenburg. Het dorpshuis met sportzaal en bibliotheek krijgt een plek op het 
grasveld tussen de Lidl en het voormalige Mavo terrein. Het is de bedoeling dat het bij het dorpshuis  
behorende dorpsplein op de plek van de huidige Lidl komt. De Lidl wordt verplaatst naar de locatie van het 
huidige dorpshuis. In verband daarmee wordt het bestemmingsplan Zwanenburg De Kom Noordwestzijde 
vastgesteld.  
 
De ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis vindt plaats op grond welke in eigendom is van de gemeente 
Haarlemmermeer. De nieuwe Lidl wordt ontwikkeld op de plek van het oude dorpshuis en de bibliotheek. 
Deze grond is deels in eigendom van Stichting Cultureel Centrum Zwanenburg Halfweg en deels in 
eigendom van de gemeente haarlemmermeer (de bibliotheek). Bij het bestemmingsplan hoort een 
exploitatieplan omdat de grondexploitatiekosten niet geheel anderszins verzekerd zijn.  
 
1.2 Leeswijzer 
Het exploitatieplan bestaat uit een Toelichtend deel (deel A) en een bindend deel (deel B). 
 
In de navolgende tekst komen in deel A paragraafsgewijs aan de orde: 
• In hoofdstuk 1 eerst algemene onderdelen, zoals de koppeling met het ruimtelijk besluit (1.3), doel en 

functie van het exploitatieplan (1.4), begrenzing van het exploitatieplan (1.5), jaarlijkse herziening en 
eindafrekening (1.6). 

• Vervolgens de omschrijving van werken en werkzaamheden in hoofdstuk 2. 
• Grondeigenaren in hoofdstuk 3 
• Een toelichting op de exploitatieopzet in hoofdstuk 4. 
• Een toelichting op de bijlagen van zowel deel A (de toelichting) als van deel B (het exploitatieplan) in 

hoofdstuk 5  
• Bijlagen bij de toelichting in hoofdstuk 6. 
 
In deel B paragraafsgewijs aan de orde: 
 
• Het exploitatiegebied (hoofdstuk 1) 
• Exploitatieopzet (hoofdstuk 2) 
• Bijlagen bij het exploitatiegebied, de regels en de exploitatieopzet (hoofdstuk 3) 
 
1.3 Het planologisch besluit waaraan het exploitati eplan is gekoppeld 
Het exploitatieplan is gekoppeld aan het bestemmingsplan ‘Zwanenburg De Kom Noordwestzijde’.  
 
1.4 Doel en functie van het exploitatieplan 
Om te komen tot het bestemmingsplan heeft de gemeente kosten gemaakt. Om tot de realisatie van 
bebouwing te kunnen komen zijn werken en werkzaamheden nodig, waarvoor ook kosten worden gemaakt. 
Deze kosten worden gemaakt door de eigenaren. De gemeente is niet de enige grondeigenaar, zodat het 
kostenverhaal als bedoeld in artikel 6.12 Wro niet geheel via gemeentelijke gronduitgifte verzekerd zal zijn. 
Er is sprake van twee grondeigenaren naast de gemeente. Met deze eigenaren is geen anterieure 
grondexploitatieovereenkomst gesloten. Ook wat dat betreft is het kostenverhaal als bedoeld in artikel 6.12 
Wro niet anderszins verzekerd. Op grond van artikel 6.12 Wro moet daarom een exploitatieplan worden 
vastgesteld. Dan kan bij omgevingsvergunningen voor het bouwen een betalingsvoorschrift worden 
opgenomen op basis van artikel 6.17 Wro. 
 
In een exploitatieplan is het mogelijk regels op te nemen. Regels in een exploitatieplan zijn locatie-eisen  
voor de werken en werkzaamheden voor bouwrijp maken, aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting 
van de openbare ruimte. Dit kunnen ook regels zijn voor fasering van de werkzaamheden of voor 
koppelingen tussen werken en werkzaamheden of tussen werken, werkzaamheden en bouwplannen. Dit 
zijn eisen waar grondeigenaren aan gebonden zijn. Voor zulke regels is er geen belang of noodzaak in het 
onderhavige exploitatieplan. 
 
Samengevat dient de vaststelling van dit exploitatieplan ertoe om de noodzakelijke publiekrechtelijke basis 
te leggen voor het kostenverhaal (art. 6.17 Wro). De berekening van de exploitatiebijdragen vindt, op basis 
van dit exploitatieplan, plaats in het betalingsvoorschrift bij de te verlenen omgevingsvergunning voor het 
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bouwen of in een exploitatieovereenkomst voor zover deze wordt gesloten na de vaststelling van dit 
exploitatieplan. 
 
1.5 Begrenzing van het exploitatieplan 
Het plangebied van bestemmingsplan ‘Zwanenburg de Kom Noordwestzijde’ 
(NL.IMRO.0394.BPGzwbkomnrdwestz-B001) ligt aan de noordwestzijde van de gemeente 
Haarlemmermeer in het centrum van Zwanenburg. 
 
Bij de afbakening van het exploitatieplangebied is bezien in welke onderdelen van het totale 
bestemmingsplangebied het gaat om aangewezen bouwplannen (art. 6.12 Wro en 6.1 Bro), of deze 
aangewezen bouwplannen planologisch reeds mogelijk zijn gemaakt en vergund voordat het 
Bestemmingsplan Zwanenburg De Kom Noordwestzijde is vastgesteld en voor welke delen van het 
bestemmingsplangebied ingrepen in de openbare ruimte worden voorzien.  
 
De plandelen met de bestemming Gemengd en Detailhandel zijn aangewezen bouwplannen en horen thuis 
in het exploitatieplangebied. De verwezenlijking ervan was niet mogelijk op basis van het vigerende plan. 
De aangewezen bouwplannen horen daarom opgenomen te zijn in het exploitatieplan. Tussen deze 
bouwplannen bestaat een functionele samenhang. Er zit namelijk een volgorde in de ontwikkeling. Eerst 
wordt het nieuwe dorpshuis met bibliotheek en sporthal gebouwd dicht tegen de huidige supermarkt aan. 
Vervolgens wordt het huidige dorpshuis met bibliotheek en sportzaal gesloopt. Dan wordt de nieuwe 
supermarkt gebouwd op de oude locatie van dorpshuis, bibliotheek en sportzaal waarna vervolgens het 
huidige gebouw van de supermarkt wordt gesloopt. Daarnaast is aanleg en aanpassing van openbare 
ruimte nodig. Deze is opgenomen in de begrenzing van het exploitatieplan. 
 
De begrenzing van het exploitatieplangebied is opgenomen op de kaart exploitatiegebied en huidige en 
nieuwe situatie (bijlage 1). 
 
1.6 Jaarlijkse herziening en eindafrekening 
De Wro verplicht de gemeente in artikel 6.15 het exploitatieplan ten minste één keer per jaar te herzien. 
Herziening van het exploitatieplan kan leiden tot een hogere of lagere exploitatiebijdrage, met uitzondering 
van die percelen waarvoor dan al een rechtsgeldige omgevingsvergunning voor het bouwen is verstrekt of 
waarvoor een overeenkomst over grondexploitatie is gesloten. 
Herziening kan ook leiden tot het aanpassen, laten vervallen of toevoegen van voorschriften ten aanzien 
van locatie-eisen of tot wijzigingen ten aanzien van het grondgebruik, hetgeen ook kan doorwerken in de tot 
het exploitatieplan behorende bijlagen. 
 
Aan het einde van de exploitatie vindt een eindafrekening plaats. Binnen drie maanden na uitvoering van de 
werken, werkzaamheden en maatregelen, welke voorzien zijn in het exploitatieplan, stellen burgemeester 
en wethouders een afrekening van het exploitatieplan vast (artikel 6.20 lid 1 Wro) ten aanzien van 
exploitatiebijdragen die via omgevingsvergunningen voor het bouwen zijn voldaan. Daarbij worden de 
betaalde exploitatiebijdragen herberekend volgens de methode van artikel 6.20 lid 2 Wro. Lid 3 van dat 
artikel bepaalt dat, indien een herberekende exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een 
betaalde exploitatiebijdrage, de gemeente het verschil, voor zover het verschil groter is dan vijf procent, 
naar evenredigheid met rente terugbetaalt aan degene die houder was van de bouwvergunning (of aan 
diens rechtsopvolger). 
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Hoofdstuk 2 Omschrijving van de werken en werkzaamh eden  
 
2.1 Sloop opstallen 
De bestaande opstallen (supermarkt, dorpshuis en bibliotheek) worden gesloopt. 
 
2.2 Bouwrijp maken 
Voor het bouwrijp maken van het ontwikkelgebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en 
werkzaamheden uitgevoerd: 
• Opschonen exploitatiegebied; 
• Sloop bestaande wegenstructuur/ parkeerterreinen. 
• Het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
• Grondwerkzaamheden: afgraven en afvoeren respectievelijk aanvoeren en ophogen; 
• Aanleg van regenwaterriolering 
 
2.3 Woonrijp maken 
Voor het woonrijp maken van het ontwikkelgebied worden in hoofdlijnen de volgende werken 
werkzaamheden uitgevoerd: 
• Realisatie parkeerterrein 
• Realisatie wegenstructuur 
• Aanleg openbare verlichting 
• Aanleg bestrating en pleinen 
• Aanleg groenvoorziening 
• Aanleg verlichting 
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Hoofdstuk 3 Grondeigenaren  
 
De eigendomssituatie is aangegeven op de Eigendomskaart, bijlage 2. 
 
De nieuwe supermarkt wordt ontwikkeld op de plek van het oude dorpshuis en bibliotheek. Deze grond is 
deels in eigendom van Stichting Cultureel Centrum Zwanenburg Halfweg en deels in eigendom van de 
gemeente Haarlemmermeer (de biliotheek). Bedoeling is dat de gemeente deze grond verwerft, bouwrijp 
maakt en aan Lidl verkoopt. De ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis vindt plaats op grond welke in 
eigendom is en blijft van de gemeente Haarlemmermeer.  
 
Voor de realisatie van het dorpsplein (de openbare buitenruimte voor het dorpshuis) dient de gemeente de 
huidige locatie van de lidl te verwerven.  
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Hoofdstuk 4 De exploitatieopzet  
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de exploitatieopzet. Volgens artikel 6.13 Wro bestaat een 
exploitatieopzet uit: 
• Een raming van de inbrengwaarden (inclusief peildatum) 
• Een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie (inclusief peildatum) 
• Een raming van de opbrengsten (inclusief peildatum) 
• Een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden 
• Zo nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, 

en zo nodig koppelingen hiertussen 
• De wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden 
 
Alle genoemde bedragen in dit hoofdstuk betreffen prijspeil 1 januari 2016 en zijn exclusief BTW, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld. 
 
Leeswijzer 
Om de exploitatiebijdrage per exploitant te berekenen wordt in dit hoofdstuk achtereenvolgens ingegaan op 
het ruimtegebruik, de eigendomssituatie, het programma, de kosten en opbrengsten, de grondgebruik-
analyse, de gehanteerde parameters en fasering, de maximaal te verhalen kosten, de exploitatiebijdrage 
per exploitant op basis van opbrengstpotentie. 
 
4.1 Ruimtegebruik 
Het huidige ruimtegebruik is aangegeven op de kaart exploitatiegebied en situatie bij vaststelling 
exploitatieplan (bijlage 1). Het exploitatiegebied wordt momenteel gebruikt voor detailhandel en 
maatschappelijke doeleinden. De supermarkt, het openbaar gebied, het dorpshuis, een sporthal en de 
bibiliotheek vormen tezamen het huidige grondgebruik. Het nieuwe ruimtegebruik betreft een nieuw te 
bouwen dorpshuis (incl. bibliotheek en sporthal), een dorpsplein en de verplaatsing van de supermarkt. 
 
In dit exploitatieplan is er vanuit gegaan dat in de toekomstige situatie circa 2.026 m² aan detailhandel 
wordt gerealiseerd. Het dorpshuis (inclusief sporthal en bibliotheek) zal in de toekomstige situatie een 
grondoppervlakte van circa 2.800 m² (3.500 m² BVO) kennen.  
 
Het exploitatieplangebied is 16.600 m² groot. De exploitatiegrens is aangegeven op de Kaart 
Exploitatiegebied en huidige en nieuwe situatie bij vaststelling exploitatieplan (bijlage 1). Het toekomstige 
grondgebruik is gebaseerd op globale aannames afgeleid uit de bestemmingsplankaart. In tabel 1 staat het 
toekomstige ruimtegebruik vermeld waarop de berekening is gebaseerd.  
 
Tabel 1 Toekomstig ruimtegebruik 
Element  Aantal m²  Procentueel  
Openbaar gebied 11.774 70,0% 
Uitgeefbaar 4.826 30,0% 
Exploitatieplangebied  16.600 100,0% 
 
 
4.2 Eigendomssituatie 
De grond binnen het exploitatieplangebied is in handen van drie eigenaren: Lidl Nederland Gmbh, Stichting 
Cultureel Centrum Zwanenburg-Halfweg en de gemeente Haarlemmermeer. In bijlage 2 is de 
Eigendomskaart opgenomen. In onderstaande tabel staan de eigenaren benoemd en staat het 
grondoppervlak per eigenaar aangegeven.  
 
Tabel 2 Eigendomspositie (per 1-1-2016) 
Eigenaar   Aantal m²  Procentueel  
Lidl Nederland Gmbh  995 6,0% 
Stichting Cultureel Centrum 
Zwanenburg 

 
1.492 9,0% 

Gemeente Haarlemmermeer 
(bibliotheek en openbare ruimte) 

 16.016 85,0% 

Totaal   16.600 100,0% 
 
De exploitatiebijdrage is per m² uitgeefbare grond bepaald. 
 
4.3 Programma 
Het programma bevat circa 2.026 m² detailhandel (supermarkt) en 2.800 m² BVO maatschappelijke 
voorzieningen. Op  de kaart in bijlage 1 is de huidige en nieuwe situatie aangegeven. Op basis hiervan is 
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het voorgenomen grondgebruik berekend.  Deze is gehanteerd als onderlegger voor de exploitatieopzet. 
Op basis daarvan is sprake van 4.826 m2 uitgeefbare gronden. 
 
4.4 Kosten 
In deze paragraaf worden de kostenposten toegelicht en onderbouwd. De kostensoorten die worden 
meegenomen in het exploitatieplan zijn limitatief vastgelegd in artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het Bro. 
 
Tenzij anders vermeld leveren de investeringen alleen profijt op voor het exploitatiegebied Zwanenburg De 
Kom Noordwestzijde, ze worden alleen gedaan voor dit exploitatiegebied en zijn om die reden volledig 
toerekenbaar aan dit exploitatieplan.  
 
4.5 Inbrengwaarden grond en te slopen opstallen (ar tikel 6.2.3.a en b Bro) 
Voor dit exploitatiegebied worden gesprekken gevoerd met de supermarkt over de afname van de gronden, 
waarop Lidl Nederland Gmbh zelf overgaat tot opstalontwikkeling, met uitzondering van de gronden voor de 
aanleg en inrichting van de openbare ruimte.  
 
Ten aanzien van de gronden van het dorpshuis wil de gemeente overleggen over de verwerving ervan. 
Bedoeling is verwerving op vrijwillige basis. De gemeente hanteert daarom (vooralsnog) niet het 
uitgangspunt van onteigening. De inbrengwaarden zijn daarom geraamd op de verkeerswaarde van de 
gronden. 
 
De raming van de inbrengwaarden van de gronden en opstallen van de supermarkt in het exploitatiegebied 
is gebaseerd op een taxatie van een onafhankelijke en deskundige taxateur, de heer  R. van de Dolder RT 
en M. Wijnholds MSc. (gecertificeerd makelaar/taxateur) verbonden aan Jones Lang LaSalle BV, Valuation 
Advisory te Amsterdam. De getaxeerde waarde bedraagt € 754.000,- (prijspeil 25-7-2016). 
 
De raming van de inbrengwaarden van de gronden en opstallen van de Stichting Cultureel Centrum 
Zwanenburg in het exploitatiegebied is gebaseerd op een taxatie van een onafhankelijke en deskundige 
taxateur, de heer ing. R.S. Kuiper MSc RT, verbonden aan DTZ Zadelhoff v.o.f., te Amsterdam. De 
getaxeerde waarde bedraagt € 760.000,- (prijspeil 6-6-2016). 
 
De raming van de inbrengwaarden van de gronden en opstallen van de gemeente Haarlemmermeer in het 
exploitatiegebied is gebaseerd op een taxatie van onafhankelijke en deskundige taxateur door, de heer ing. 
R.S. Kuiper MSc RT, verbonden aan DTZ Zadelhoff v.o.f., te Amsterdam. De getaxeerde waarde bedraagt 
€ 570.000,- (prijspeil 6-6-2016) voor de opstallen en € 140.000,- (prijspeil 6-6-2016) voor de gronden 
(parkeerlocatie). Bij dit laatste is als uitgangspunt gehanteerd dat de parkeerlocatie specifiek hoort bij de 
LIDL en daardoor een bepaalde waarde kent (€ 50,- /m2) 
 
De totale (concept) inbrengwaarde van de gronden en opstallen in het gebied (peildatum 1 januari 2016) 
bedraagt € 2.224.000,-. Dit is exclusief eventuele sloopkosten. De taxatierapporten zijn als bijlage 3 
opgenomen. 
 
4.5.1 Inbrengwaarden vrijmaken gronden (artikel 6.2 .3.c Bro) 
Het vrijmaken van gronden van zakelijke rechten is niet aan orde. 
 
4.5.2 Inbrengwaarden sloopkosten (artikel 6.2.3.d B ro) 
Ten aanzien van de sloopkosten is het uitgangspunt dat zowel het huidige pand van de supermarkt als het 
dorpshuis inclusief bibliotheek gesloopt dient te worden. De totale kosten voor de sloop van de panden is 
geraamd op € 246.240,-. 
 
• Sloop supermarkt  € 71.600,- 
• Sloop dorpshuis (incl. bibliotheek) € 174.640,- 
 
4.5.3 Onderzoekskosten (artikel 6.2.4.a Bro) 
Er is thans geen sprake van verhaalbare onderzoekskosten.  
 
4.5.4 Bodemsanering (artikel 6.2.4.b Bro) 
Voor zover de gemeente thans bekend, zijn er geen saneringskosten te verwachten. 
 
4.5.5 Bouwrijp- en woonrijp maken (artikel 6.2.4.c Bro) 
Op basis van de aannames ten aanzien van het toekomstige ruimtegebruik, zoals gevisualiseerd in de 
globale verkavelingsopzet, is een kostenraming opgesteld van de civieltechnische realisatiekosten. 
 



9 
 

De kosten voor bouwrijp maken zijn geraamd op € 141.900. De kosten voor woonrijp maken zijn geraamd 
op € 871.695 (deze kostenraming is opgesteld op prijspeil 1-1-2016). 
 
 
4.5.6 Kosten buiten het exploitatiegebied (artikel 6.2.4.e Bro) 
Voor een exploitatiegebied kunnen voorzieningen of maatregelen nodig zijn die buiten het exploitatiegebied 
liggen, maar wel samenhangen met het exploitatiegebied. In het geval van Zwanenburg De Kom 
Noordwestzijde gaat het om: 

- de herprofilering ontsluitingsweg Olmenlaan; 
- de watercompensatie 

 
Herprofilering ontsluitingsweg Olmenlaan 
De ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt met het bestemmingsplan zullen worden ontsloten via de 
bestaande infrastructuur. De ontsluiting van de nieuwe supermarkt vindt daarbij plaats via de Olmenlaan.  
Door de ontwikkeling van de nieuwe supermarkt dient de Olmenlaan een tweerichtingen profiel te krijgen, 
zodat vrachtverkeer in de woonwijk voorkomen kan worden. Binnen het pand van de nieuwe supermarkt 
wordt daarnaast een inpandige laad- en losruimte gerealiseerd. Vrachtwagens dienen via de Olmenlaan de 
laad- en losruimte te benaderen, waarbij aanpassing van de Olmenlaan noodzakelijk is door de draaicirkels 
van de vrachtwagens. Vanwege dit causale verband komen deze kosten geheel ten laste van het 
exploitatieplan. De kosten bedragen € 48.000,- 
 
Watercompensatie 
Het plangebied bevindt zich binnen het stedelijk gebied van de kern Zwanenburg. Door de plannen voor de 
realisatie van de nieuwe supermarkt, het dorpshuis en het dorpsplein, neemt het verhard oppervlakte toe 
met circa 6.000 m2. Het Hoogheemraadschap van Rijnland kent een vuistregel met betrekking tot de 
waterberging. Deze vuistregel stelt dat circa 15% van de toename aan verhard oppervlak gecompenseerd 
dient te worden. Uitgaande van de compensatie-eis van 15%, betekent dit dat er 900 m2 aan, bij voorkeur, 
nieuw oppervlaktewater gerealiseerd moet worden.De gemeente zal zorgdragen voor deze compensatie 
buiten het exploitatieplangebied, Vanwege het causale verband komen deze kosten geheel ten laste van 
het exploitatieplan. 
 
In het exploitatieplan is onder de post bovenwijkse voorzieningen derhalve in totaal € 31.500,- opgenomen. 
 
4.5.7 Plankosten (artikel 6.2.4.f t/m j Bro) 
Naar verwachting wordt in 2016 een ministeriële regeling vastgesteld voor de raming van plankosten. Deze 
regeling bevat de toepassing van een plankostenscan. De uitkomsten van de scan geven een forfaitair 
maximum aan van de raming van plankosten. Onder de plankosten vallen kosten voor het opstellen van 
ruimtelijke plannen, ontwerpcompetities, gemeentelijke apparaatskosten en voorbereiding, toezicht en 
uitvoering (VTU). Omdat de verwachte ministeriële regeling nog niet is vastgesteld en gepubliceerd, is is 
gebruik gemaakt van het ontwerp van de ministeriële regeling zoals gepubliceerd door VROM in 2010. 
Invulling van de scan is te vinden in bijlage 5‘Invulling plankostenscan’. Invoer van gegevens van het plan in 
de plankostenscan van de bedragen leidt tot de volgende resultaten.  
 
Tabel 3 Plankosten 
Nr.  Product  Raming ( €) 
1 Verwerving 30.000  
2 Stedenbouw 45.430  
3 Ruimtelijke Ordening 71.438 
4 Civiele en cultuurtechniek 227.422 
5 Landmeten/vastgoedinformatie 6.365 
7 Gronduitgifte 9.760 
8 Management 77.781 
9 Planeconomie 34.134 
 Totaal  502.329 
 
4.5.8 Tijdelijk beheer (artikel 6.2.4.k Bro) 
Hiervoor zijn geen kosten opgenomen.  
 
4.5.9 Planschade (artikel 6.2.4.l Bro) 
Conform de gemeentelijke werkwijze zijn hier geen kosten voor opgenomen.  
 
4.5.10 Rente (artikel 6.2.4.n Bro) 
Er is thans geen sprake van historische rentekosten. 
 
4.6 Opbrengsten 
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In deze paragraaf worden de opbrengstenposten toegelicht en onderbouwd. Welke opbrengsten mogen 
worden meegenomen in het exploitatieplan, is vastgelegd in artikel 6.2.7 Bro. 
 
 
 
4.6.1 Grondopbrengsten (artikel 6.2.7.a Bro) 
De grondopbrengsten zijn gebaseerd op het gemeentelijk grondprijsbeleid.  
 
Tabel 4 Uitgifteprijzen 
Bestemming  Prijs per m² (exclusief BTW)  
Detailhandel 751,- € per m² bvo uitgeefbaar 
Gemengd 160,- €  per m² bvo uitgeefbaar 

 
4.6.2 Overige opbrengsten (subsidies en bijdragen d erden artikel 6.2.7.c Bro) 
De overige opbrengst betreft ten eerste een subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). De 
subsidie is toegekend in het kader van het “Convenant Omgevingskwaliteit Schiphol”. De voorgenomen 
ontwikkeling heeft als doel het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol. De subsidie is 
reeds definitief verleend. 
 
De supermarkt wenst een groter aantal parkeerplaatsen te realiseren dan conform de gemeentelijke 
verkeersnormen benodigd is. Per iedere extra parkeerplaats betaalt de supermarkt een bijdrage van            
€ 3.000,-. In totaal worden 52 extra parkeerplaatsen gerealiseerd, bovenop het noodzakelijke conform de 
gemeentelijke parkeernormen. 
 
Tabel 5 Overige opbrengsten 
Overige opbrengst  Prijs per m² (exclusief BTW)  
Subsidie € 1.250.000,-  
Bijdrage supermarkt € 3.000,-  per parkeerplaats 
 
 
4.6.3 Overzicht opbrengsten 
In onderstaande tabel zijn de opbrengsten samengevat.  
 
Tabel 6 Programma en grondopbrengsten 
Betreft  Aantal   Opbrengsten ( €) 
Gronduitgifte detailhandel 2.026 m²  1.522.336  
Gronduitgifte gemengd 3.566 m²                  570.560 
Subsidie 1 stuks 1.250.000 
Bijdrage supermarkt 
parkeren 

52 stuks 156.000 

Totaal                    3.498.896  
 
4.7 Kaart grondgebruik en analyse 
Door de eigendomssituatie weer te geven op de Kaart exploitatiegebied en huidige en nieuwe situatie 
(bijlage 1) is af te leiden welk toekomstige grondgebruik per eigenaar is aangenomen. Per eigenaar is 
bepaald hoeveel uitgeefbaar gebied op de betreffende percelen is geprojecteerd. Door het aantal 
uitgeefbare meters per eigenaar te vermenigvuldigen met de grondopbrengst per m² in de betreffende 
uitgiftecategorie, wordt de opbrengstpotentie per eigenaar bepaald. 
 
De resultaten van de analyse van het toekomstige ruimtegebruik zijn in onderstaande tabel 6 aangegeven. 
Ook hierbij geldt uiteraard dat als de eigendomssituatie verandert, dit gevolgen heeft voor de 
opbrengstpotentie per eigenaar. 
 
Tabel 7 Grondgebruik per eigenaar 
Eigenaar  Totaal opp.  Openbaar  Uitgeefbaar  
Lidl Nederland Gmbh  2.026 0 2.026 
Gemeente Haarlemmermeer 
(vastgoed) 

 
2.800 

 
0 

 
2.800 

Gemeente Haarlemmermeer 13.677 13.677 0 
Totaal  18.503 13.677 4.826 
 
4.8 Resultaat 
Om het uiteindelijke resultaat van de exploitatieopzet te kunnen bepalen zijn de kosten en opbrengsten in 
de tijd gefaseerd. In deze paragraaf wordt ingegaan op de fasering en de hierbij gebruikte parameters. 
Deze leiden uiteindelijk tot het netto contante resultaat per 1 januari 2016. 
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4.8.1 Parameters 
In de onderstaande tabel staan de projectparameters weergegeven waar in de exploitatieopzet mee is 
gerekend. 
 
Tabel 8 Projectparameters 
Modelfactor (kwartaal, halfjaar of jaar)  Jaar 
Prijspeildatum 1 januari 2016 
Startdatum exploitatie 1 januari 2016 
Contante waarde datum 1 januari 2016 
Laatste moment kosten of opbrengsten 31 januari 2020 
Einddatum exploitatie 31 januari 2020 
Aantal jaar exploitatieduur 6 
Aantal jaar contant maken 6 
Rente 2,0% 
Opbrengstenstijging 1,7% 
Kostenstijging 1,7% 
 
4.8.2 Fasering 
Om rekening te kunnen houden met kosten- en opbrengstenstijging en rentekosten en -opbrengsten is een 
fasering van de kosten en opbrengsten noodzakelijk. De fasering van de kosten en opbrengsten in de tijd 
heeft uiteindelijk zijn weerslag in het financiële resultaat van de exploitatie. Uitgaande van de omvang van 
het plan en beleidsmatige randvoorwaarden worden de kosten en opbrengsten over een periode van 6 jaar 
gefaseerd. Voorafgaand aan de uitgifte, in de periode 2017 – 2021, worden de gronden bouwrijp gemaakt. 
Na afronding van de uitgifte volgt het woonrijp maken. 
 
4.8.3 Netto contante waarde 
In de onderstaande tabel is het resultaat weergegeven. 
 
Tabel 9 Resultaat 
Element  Bedrag ( €) 
Opbrengsten nominaal 3.498.896 
Kosten nominaal 4.065.664 
Saldo nominaal -556.768 
Saldo eindwaarde d.d. 31 december 2021 -589.666 
Saldo contante waarde d.d. 1 januari 2016 -523.606 
 
4.9 Maximaal te verhalen: totale kosten versus tota le opbrengsten 
De maximaal te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd (artikel 6.16 Wro). Als de totale netto contante 
kosten, na aftrek van bijdragen van derden en bijdragen van andere grondexploitaties, hoger zijn dan de 
geraamde netto contante opbrengsten uit gronduitgifte, dan kunnen slechts kosten worden verhaald tot 
maximaal het niveau van de netto contante opbrengsten uit gronduitgifte. Dit wordt de macro aftopping 
genoemd. Voor dit exploitatieplan ziet dit er als volgt uit.  
 
Tabel 10 Maximaal te verhalen kosten 
Element  NCW 1-1-2016 (€) 
De netto contante kosten per 1 januari 2016 zijn 3.997.635 
De netto contante opbrengsten uit gronduitgifte per 1 januari 2016 zijn 2.074.767 
Subsidies en bijdragen derden per 1 januari 2016 1.392.314 
Bijdragen andere grondexploitaties 0,00 
Te verhalen kosten per 1 januari 2016 2.074.767 
 
Het blijkt dat slechts kosten kunnen worden verhaald tot maximaal het niveau van de netto contante 
opbrengsten uit gronduitgifte. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat enkel de kosten tot 
maximaal het niveau van de netto contante opbrengsten uit gronduitgifte kunnen worden verhaald op de 
exploitanten. In totaal kan € 2.074.767 worden verhaald. 
 
4.10 Berekening exploitatiebijdrage 
In artikel 6.18 lid 1 tot en met lid 5 en artikel 6.19 van de Wro is aangegeven dat voor de bepaling van de 
hoogte van de exploitatiebijdragen uitgiftecategorieën, basiseenheden, gewichten en gewogen 
basiseenheden vastgesteld en berekend moeten worden. De koppeling tussen de berekeningsmethode 
naar rato van uitgifteprijs en deze wettelijke voorschriften wordt als volgt onderbouwd. 
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Voor de bepaling van de exploitatiebijdrage in het exploitatieplan worden op basis van de uitgifteprijs de 
gewogen eenheden bepaald. Als basiseenheid wordt bij de verschillende categorieën de euro gehanteerd. 
Aan de uitgifteprijs per vierkante meter uitgeefbaar oppervlak wordt een gewichtsfactor berekend op basis 
van verhoudingen tussen de diverse uitgifteprijzen, waarbij aan de laagste uitgifteprijs de gewichtsfactor 
één wordt toegekend. Die gewichtsfactor wordt vervolgens vermenigvuldigd met het programma, waarmee 
wordt gekomen tot een gewogen eenheid per uitgiftecategorie. De som van de gewogen eenheden geeft 
het totaal aantal eenheden. De bepaling van het bedrag te verhalen per eenheid komt voor uit het delen 
van het maximaal te verhalen bedrag door het totaal van gewogen eenheden. De exploitatiebijdrage per 
eigenaar wordt vervolgens bepaald door het aantal gewogen eenheden te vermenigvuldigen met het te 
verhalen bedrag per eenheid. Van de resultante wordt vervolgens de inbrengwaarde afgetrokken, waarmee 
gekomen wordt tot de te betalen exploitatiebijdrage per exploitant. 
 
Het maximaal te verhalen bedrag, bedraagt € 2.074.767. Op basis van de uitgifteprijs per m² wordt de 
gewichtsfactor bepaald per exploitant waarna vervolgens de gewogen eenheden zijn bepaald.  
 
Tabel 11 Verdeling contante opbrengsten per exploit ant 
Exploitant  Basieenheid  Uitgifteprijs  (€) Gewichtsf actor  Programma  Gewogen eenheden  
Lidl Nederland Gmbh Prijs p/m² uitg 751,40 3,69 2026 7475,94 
Gemeente Haarlemmermeer 
(vastgoed) 

Prijs p/m² uitg 203,77 1 2800 2800 

Totaal      10.275,94 
 
Vervolgens is het bedrag te verhalen per eenheid bepaald. 
 
Tabel 12 Te verhalen per eenheid 
Te verhalen per eenheid  NCW (€) 
Maximaal te verhalen 2.074.767,49 
Totaal gewogen eenheden 10.275,94 
Te verhalen per eenheid 201,91 
 
4.10.1 Exploitatiebijdrage per eigenaar/exploitant 
Voor het totaalbeeld staat in onderstaande tabel een indicatie van de exploitatiebijdrage voor elke exploitant 
(prijspeil 1 januari 2016).  
 
Tabel 13 Exploitatiebijdrage per eigenaar/exploitan t 
Eigenaar  Gewogen eenheden  Bruto bijdrage 

Exploitant (€)  
Inbrengwaarde  (€) Bijdrage e xploitant  

(€)  
Gemeente Haarlemmermeer 0 0 811.125 -811.125 
Lidl Nederland Gmbh 7475,94 1.509.432 824.385 685.045 
Gemeente Haarlemmermeer 
(vastgoed) 

2800 565.335 831.095 
 

-265.760 
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Hoofdstuk 5 Toelichting op de bijlagen van deel A e n deel B 
 
Het exploitatieplan kent zowel toelichtende bijlagen als een bindende bijlage. De toelichtende bijlagen 
horen bij de Toelichting, deel A, en de bindende bijlage bij het Exploitatieplan, deel B. Hierna worden deze 
bijlagen toegelicht. In deel B wordt in de exploitatieopzet verwezen naar de Toelichting op de 
exploitatieopzet (Hoofdstuk 4).  
 
Toelichting bijlagen deel A  
 
1. Kaart exploitatiegebied en huidige en nieuwe situatie bij vaststelling exploitatieplan, bijlage 1 

Deze kaart geeft de begrenzing van het exploitatiegebied aan. De motivering van de begrenzing is 
opgenomen in deel A paragraaf 1.5. 
 

2. Eigendomskaart, bijlage 2 
Deze kaart duidt de kadastrale percelen met hun omvang en hun eigenaren aan. 

 
3. Taxatierapport inbrengwaarden, bijlage 3 

Deze bijlage bevat een rapportage van de taxatie van de inbrengwaarden. 
 

4. Invulling plankostenscan, bijlage 4 
Deze bijlage geeft inzicht in de wijze waarop  de ministeriële regeling, zoals bedoeld in artikel 6.2.6 Bro 
(in de praktijk wel aangeduid als ‘plankostenscan’), is toegepast. 

 
 
Toelichting bijlage deel B 
 
1. Kaart exploitatiegebied en situatie bij vaststelling exploitatieplan, bijlage 1 

Deze kaart geeft de begrenzing van het exploitatiegebied aan. De motivering van de begrenzing is 
opgenomen in deel A paragraaf 1.5. 

 
 
 
 



14 
 

Deel B Het exploitatieplan 
 
 
1 Begrenzing van het exploitatiegebied 
 
Het exploitatiegebied is begrensd zoals aangegeven in de Kaart exploitatiegebied en huidige en nieuwe 
situatie, bijlage 1. 
 
 
2 Exploitatieopzet 
Voor de toelichting op de exploitatieopzet wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van deel A. 
 
Tabel 1 Toekomstig ruimtegebruik 
Element  Aantal m²  Procentueel  
Openbaar gebied 13.677 74,0% 
Uitgeefbaar 4.826 26,0% 
Exploitatieplangebied  18.503 100,0% 
 
 
Tabel 2 Eigendomspositie (per 1-1-2016) 
Eigenaar   Aantal m²  Procentueel  
Lidl Nederland Gmbh  995 5,0% 
Stichting Cultureel Centrum 
Zwanenburg 

 1.492 8,0% 

Gemeente Haarlemmermeer 
(bibliotheek en openbare ruimte) 

 16.016 87,0% 

Totaal   18.503 100,0% 
 
 
Tabel 3 Plankosten 
Nr.  Product  Raming ( €) 
1 Verwerving 30.000  
2 Stedenbouw 45.430  
3 Ruimtelijke Ordening 71.438 
4 Civiele en cultuurtechniek 227.422 
5 Landmeten/vastgoedinformatie 6.365 
7 Gronduitgifte 9.760 
8 Management 77.781 
9 Planeconomie 34.134 
 Totaal  502.329 
 
 
Tabel 4 Uitgifteprijzen 
Bestemming  Prijs per m² (exclusief BTW)  
Detailhandel 751,- € per m² (bvo) uitgeefbaar 
Gemengd 160,- €  per m² (bvo) uitgeefbaar 
 
 
Tabel 5 Overige opbrengsten 
Overige opbrengst  Prijs per m² (exclusief BTW)  
Subsidie € 1.250.000,-  
Bijdrage supermarkt € 3.000,-  per parkeerplaats 

 
 
Tabel 6 Programma en grondopbrengsten 
Betreft  Aantal   Opbrengsten ( €) 
Gronduitgifte detailhandel 2.026 m²  1.522.336  
Gronduitgifte gemengd 3.566 m²                  570.560 
Subsidie 1 stuks 1.250.000 
Bijdrage supermarkt 
parkeren 

52 stuks 156.000 

Totaal                    3.498.896  
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Tabel 7 Grondgebruik per eigenaar 
Eigenaar  Totaal opp.  Openbaar  Uitgeefbaar  
Lidl Nederland Gmbh  2.026 0 2.026 
Gemeente Haarlemmermeer 
(vasgoed) 2.800  

0 
 

2.800 
Gemeente Haarlemmermeer 13.677 13.677 0 
Totaal  18.503 13.677 4.826 
 
 
Tabel 8 Projectparameters 
Modelfactor  (kwartaal, halfjaar of jaar)  Jaar 
Prijspeildatum 1 januari 2016 
Startdatum exploitatie 1 januari 2016 
Contante waarde datum 1 januari 2016 
Laatste moment kosten of opbrengsten 31 januari 2020 
Einddatum exploitatie 31 januari 2020 
Aantal jaar exploitatieduur 6 
Aantal jaar contant maken 6 
Rente 2,0% 
Opbrengstenstijging 1,7% 
Kostenstijging 1,7% 
 
 
Tabel 9 Resultaat 
Element  Bedrag ( €) 
Opbrengsten nominaal 3.498.896 
Kosten nominaal 4.065.664 
Saldo nominaal -556.768 
Saldo eindwaarde d.d. 31 december 2021 -589.666 
Saldo contante waarde d.d. 1 januari 2016 -523.606 
 
 
Tabel 10 Maximaal te verhalen kosten 
Element  NCW 1-1-2016 (€) 
De netto contante kosten per 1 januari 2016 zijn 3.997.635 
De netto contante opbrengsten uit gronduitgifte per 1 januari 2016 zijn 2.074.767 
Subsidies en bijdragen derden per 1 januari 2016 1.392.314 
Bijdragen andere grondexploitaties 0,00 
Te verhalen kosten per 1 januari 2016 2.074.767 
 
 
Tabel 11 Verdeling contante opbrengsten per exploit ant 
Exploitant  Basieenheid  Uitgi fteprijs ( €) Gewichtsfactor  Programma  Gewogen eenheden  
Lidl Nederland Gmbh Prijs p/m² uitg 751,40 3,69 2026 7475,94 
Gemeente Haarlemmermeer 
(vastgoed) 

Prijs p/m² uitg 203,77 1 2800 2800 

Totaal      10.275,94 
 
 
Tabel 12 Te verhalen per eenheid 
Te verhale n per eenheid  NCW (€) 
Maximaal te verhalen 2.074.767,49 
Totaal gewogen eenheden 10.275,94 
Te verhalen per eenheid 201,91 
 
 
Tabel 13 Exploitatiebijdrage per eigenaar/exploitan t 
Eigenaar  Gewogen eenheden  Bruto bijdrage 

Exploitant (€)  
Inbrengwaarde  (€) Bijdrage e xploitant  (€)  

Gemeente Haarlemmermeer 0 0 811.125 -811.125 
Lidl Nederland Gmbh 7475,94 1.509.432 824.385 685.045 
Gemeente Haarlemmermeer 
(vastgoed) 

2800 565.335 831.095 
 

-265.760 

 
 
3 Bijlage bij het exploitatiegebied, de exploitatie opzet en de regels 
 
1 Kaart exploitatiegebied en huidige en nieuwe situatie bij vaststelling exploitatieplan, bijlage 1. 
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Bijlage 1: Kaart exploitatiegebied en huidige en ni euwe situatie bij vaststelling exploitatieplan  
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Bijlage 2: Eigendomskaart  



 422m²opstal Apotheek 8336 De Booij Beheer B.V.A8 

 980m²opstal winkel10066 Lidl Nederland GmbhA7 

2611m²10232 Gemeente Haarlemmermeer (ged.)openbaar gebiedA6 

8261m²10067 Gemeente Haarlemmermeer (ged.)openbaar gebiedA5 

opp.gebruiknr Sectie Kad. nr. eigenaar

Deelgebied nw Dorpshuis

1492m²opstal Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg

 9954 Stichting Cultureel CentrumA4 

 691m²opstal Bibliotheek 9953 Gemeente HaarlemmermeerA3 

6105m²10407 Gemeente Haarlemmermeer (ged.)openbaar gebiedA2 

 148m²openbaar gebied10336 Gemeente HaarlemmermeerA1 

opp.gebruiknr Sectie Kad. nr. eigenaar
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Bijlage 3: Taxatierapport inbrengwaarden   
a. Taxatie van de gronden en opstallen van de supermarkt LIDL 

door de heer  R. van de Dolder RT en M. Wijnholds MSc. (gecertificeerd makelaar/taxateur) 
verbonden aan Jones Lang LaSalle BV, Valuation Advisory te Amsterdam.  

b. Taxatie van het Cultureel Centrum de Olm,  Stichting Cultureel Centrum Zwanenburg/Halfweg 
door de heer ing. R.S. Kuiper MSc RT, verbonden aan DTZ Zadelhoff v.o.f., te Amsterdam.  

c. Taxatie van de Openbare Bibliotheek eigenaar de gemeente Haarlemmermeer en de taxatie 
van het parkeerterrein gelegen achter de Olm / Bibliotheek 
door de heer ing. R.S. Kuiper MSc RT, verbonden aan DTZ Zadelhoff v.o.f., te Amsterdam. 



  

 

Dossiernummer: 08555 

 

Taxatierapport 
Gemeente Haarlemmermeer 

Dennenlaan 133 in Zwanenburg 

 



Dennenlaan 133 in Zwanenburg  

 

 

Samenvatting 

Dit rapport betreft de waardering van een supermarkt gelegen aan de Dennenlaan 133 in Zwanenburg. 

 

Doel van de waardering 

De waardering is uitgevoerd ten behoeve van aankoopdoeleinden. 

Locatie 

De supermarkt is gelegen naast winkelcentrum De Kom in Zwanenburg.  

Object 

De verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt 749 m² winkelruimte, 14 m² kantine en 84 m² magazijn.  

Het bouwjaar is 1990. De staat van onderhoud is gemiddeld. 

Eigendomssituatie 

Uit de kadastrale informatie blijkt dat het getaxeerde eigendom is van Lidl Nederland Gmbh, statutair gevestigd te Neckarsulm (Duitsland). 

Totale markthuur 

Onze inschatting van de huidige markthuur per jaar is € 97.860,-. 

Marktwaarde vrij van huur en gebruik (scenario 1) 

Marktwaarde per 25 juli 2016: € 754.000,- k.k. 

(zevenhonderd vierenvijftigduizend 
Euro kosten koper) 

Marktwaarde 10 jaar verhuurd aan Lidl (scenario 2) 

Marktwaarde per 25 juli 2016: € 1.260.000,- k.k. 

(één miljoen tweehonderd zestigduizend 
Euro kosten koper) 



Dennenlaan 133 in Zwanenburg  

 

COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2013. All Rights Reserved 

Inhoudsopgave 

1  Uitgangspunten van de taxatie ......................................................................................................................................................... 1 
  Taxatieopdracht ................................................................................................................................................................................. 1 
  Waardebegrip .................................................................................................................................................................................... 1 
  Doel van de waardering ..................................................................................................................................................................... 1 
  Soort taxatie ....................................................................................................................................................................................... 1 
  Waardepeildatum ............................................................................................................................................................................... 2 
  Opdrachtbrief ..................................................................................................................................................................................... 2 
  Inspectie ............................................................................................................................................................................................ 2 
  Kwalificatie taxateur(s) ....................................................................................................................................................................... 2 
  Eisen met betrekking tot onafhankelijkheid ....................................................................................................................................... 2 
  Interne roulatie ................................................................................................................................................................................... 2 
  Educatie ............................................................................................................................................................................................. 3 
  Plausibiliteitstoets controlerend taxateur ........................................................................................................................................... 3 
  Interne kwaliteitsborging .................................................................................................................................................................... 3 
  Informatiebronnen .............................................................................................................................................................................. 4 

2  Objectinformatie ................................................................................................................................................................................. 5 
  Huurgegevens ................................................................................................................................................................................... 5 
  Objectbeschrijving ............................................................................................................................................................................. 5 
  Onderhoudstoestand ......................................................................................................................................................................... 5 
  Samenstelling van het object ............................................................................................................................................................. 5 
  Ligging en bereikbaarheid ................................................................................................................................................................. 5 
  Duurzaamheid ................................................................................................................................................................................... 5 

3  Juridische informatie ......................................................................................................................................................................... 6 
  Kadastrale gegevens ......................................................................................................................................................................... 6 
  Zakelijke rechten ................................................................................................................................................................................ 6 
  Bestemming ....................................................................................................................................................................................... 6 

4  Marktsituatie ....................................................................................................................................................................................... 7 
  Algemeen ........................................................................................................................................................................................... 7 
  Vraag ................................................................................................................................................................................................. 7 
  Aanbod .............................................................................................................................................................................................. 8 
  Opname ............................................................................................................................................................................................. 9 
  Huurprijzen ...................................................................................................................................................................................... 10 
  Beleggingsmarkt .............................................................................................................................................................................. 10 

5  Waardering ....................................................................................................................................................................................... 12 
  Waarderingsmethode ...................................................................................................................................................................... 12 
  Courantheid ..................................................................................................................................................................................... 13 
  SWOT-analyses ............................................................................................................................................................................... 14 
  Referenties ...................................................................................................................................................................................... 14 
  Opmerkingen ................................................................................................................................................................................... 15 
  Bijzondere uitgangspunten .............................................................................................................................................................. 15 
  Conceptwaarde versus definitieve waarde ...................................................................................................................................... 15 
  Backtesting ...................................................................................................................................................................................... 15 
  Plausibiliteitsverklaring .................................................................................................................................................................... 16 
  Algemene Uitgangspunten .............................................................................................................................................................. 16 
  Waarde ............................................................................................................................................................................................ 17 

 

 



Dennenlaan 133 in Zwanenburg  

 

COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2013. All Rights Reserved 

Bijlagen 

Bijlage 1 Algemene Uitgangspunten 

Bijlage 2 Kadaster 

Bijlage 3 Plattegrond locatie 

Bijlage 4 Foto(’s) 

Bijlage 5 Bestemmingsplaninformatie 

Bijlage 6 Berekening 

 



Dennenlaan 133 in Zwanenburg  

 

 

1 Uitgangspunten van de taxatie 

 Taxatieopdracht 

Jones Lang LaSalle BV, Valuation Advisory (JLL VA), kantoorhoudende aan de Strawinskylaan 3103 te Amsterdam, 

verklaart, 

ter plaatse te hebben opgenomen en gewaardeerd, het eigendom van een perceel grond met daarop een supermarkt, staande en 
gelegen aan de 

 

Dennenlaan 133 in Zwanenburg 

 

De opdracht is verstrekt door dhr. J.J.F. Deurman, zoals beschreven in de opdrachtbevestiging van 1 juli 2016 met referentie 
X2016.25753.  

 Waardebegrip 

Bij de waardering hanteren wij de waardebegrippen “marktwaarde” en “markthuur”. 

Marktwaarde Het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na 
behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de 
partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld. 

Markthuur Het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatiedatum verhuurd zou kunnen worden tussen een bereidwillige 
verhuurder en een bereidwillige huurder op passende huurvoorwaarden in een marktconforme  transactie, na 
behoorlijke marketing waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld.  

 

De waardering is in overeenstemming met de International Valuation Standards (IVS) en de reglementen van het Nederlands Register 
Vastgoed Taxateurs (NRVT). 

Op verzoek van de opdrachtgever hebben wij de volgende scenario’s berekend: 

 Scenario 1: Marktwaarde, uitgaande van een situatie dat het vastgoed vrij van huur en gebruik is. 
 Scenario 2: Marktwaarde, uitgaande van een situatie dat het vastgoed 10 jaar verhuurd is aan Lidl. 

 Doel van de waardering 

De waardering is uitgevoerd ten behoeve van aankoopdoeleinden. 

 Soort taxatie 

Voor dit object is een hertaxatie uitgevoerd. De opdrachtgever heeft het object niet als belegging en niet in bezit voor eigen gebruik. Wij 
hebben een tweetal scenario’s gehanteerd zoals omschreven in sectie 1.2. 
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 Waardepeildatum 

De taxatie is uitgevoerd met waardepeildatum 25 juli 2016. 

 Opdrachtbrief 

Deze taxatie is uitgevoerd conform de afspraken vastgelegd in de opdrachtbrief.  

 Inspectie 

Op 25 juli 2016 is het object intern geïnspecteerd door R. van den Dolder RT en M. Wijnholds MSc.  

Ten tijde van de opname hebben de taxateurs alleen de winkelruimte kunnen inspecteren. Dit betreft 749 m2 van in totaal 847 m2. 

 Kwalificatie taxateur(s) 

De taxateur verklaart te zijn ingeschreven als Register Taxateur bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs en deze taxatie te 
hebben uitgevoerd in overeenstemming met de meest recente versie van de Algemene gedrag- en beroepsregels en het Reglement 
Bedrijfsmatig Vastgoed van het NRVT. 

In het geval dat een professionele taxatiedienst onder het toepassingsbereik van het addendum Grootzakelijk van het NRVT valt, 
voldoet de taxateur aan de additionele vereisten op het gebied van vakbekwaamheid, opleidingsvereisten en werkervaring. 

De taxateur is daarnaast ook ingeschreven als Registered Valuer bij de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). 

 Eisen met betrekking tot onafhankelijkheid 

De taxateur verklaart dat bij het uitvoeren van de taxatie is voldaan aan de fundamentele beginselen van objectiviteit en 
onafhankelijkheid. De objectiviteit en onafhankelijkheid van taxateur wordt gewaarborgd door naleving van de Algemene gedrags- en 
beroepsregels van de NRVT. 

Zowel de IVS ethische code als de ethische code van JLL bevatten voorschriften die ingaan op hoe professionals moeten omgaan met 
het houden van financiële belangen in cliënten. Het is verboden (geborgd middels de code of conduct) voor medewerkers van JLL om 
financiële banden en belangen te hebben in vastgoed gerelateerde bedrijven ofwel zelf direct in vastgoed te beleggen. 

Er is geen financiële afhankelijkheid bij het uitvoeren van deze specifieke taxatieopdracht. Zowel de jaarlijkse omzet van JLL VA als de 
totale inkomsten uit honoraria van overige dienstverlening van JLL aan één opdrachtgever, inclusief de aan de opdrachtgever gelieerde 
bedrijfsonderdelen, bedraagt niet meer dan 25% van de totaalomzet. 

De vergoeding die JLL VA ontvangt voor haar taxatiewerkzaamheden is niet afhankelijk van de hoogte van de uitkomst van de taxaties. 

De taxateur ziet geen bedreigingen voor het onafhankelijk en objectief kunnen uitvoeren van de opdracht en concludeert dat geen 
aanvullende maatregelen nodig zijn om de opdracht te kunnen accepteren. 

De organisatie hanteert “Chinese Walls” die ongepaste beïnvloeding of informatie-uitwisseling tussen de verschillende afdelingen binnen 
de organisatie voorkomen. 

 Interne roulatie 

De taxateur is conform het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT niet meer dan zes jaar en/of 12 keer achtereenvolgens bij de 
taxatie van dit object betrokken. JLL VA is niet meer dan negen jaar en/of 24 keer achtereenvolgens betrokken bij de taxatie van dit 
object. 
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 Educatie 

De taxateur voldoet aan de criteria voor permanente educatie van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (minimaal 20 uur) en 
besteedt minimaal 20 uur aan continue beroepsontwikkeling (CPD) conform het beleid van de RICS.  
Daarnaast voldoet de taxateur aan de vereisten van het NRVT ten aanzien van het minimaal aantal jaarlijks uit te voeren taxaties 
(minimaal 10 taxaties). 

Bij de handtekening van de taxateur staat een vermelding van de gevolgde opleiding en bij welke brancheorganisatie en/of registers de 
taxateur is ingeschreven (RT en/of RICS).  

De taxateur verklaart met betrekking tot het getaxeerde object over actuele lokale en (inter)nationale kennis van de specifieke markt te 
beschikken en de vaardigheden en inzicht te hebben om de taxatie vakbekwaam uit te voeren. 

 Plausibiliteitstoets controlerend taxateur  

Een plausibiliteitstoets betreft een toets op aannemelijkheid en geloofwaardigheid van de professionele taxatiedienst, alsmede een toets 
of de gehanteerde taxatiemethodiek in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen (EVS en/of IVS) is uitgevoerd. 

Voordat dit taxatierapport is uitgebracht zijn de taxatiewerkzaamheden onderworpen aan een plausibiliteitstoets door een controlerend 
taxateur. Deze controlerend taxateur is daarbij onverkort gehouden aan de fundamentele beginselen als neergelegd in de Algemene 
gedrags- en beroepsregels, waaronder het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en vertrouwelijkheid. 

De verklaring dat de plausibiliteitstoets is uitgevoerd blijkt uit ondertekening van de in deze rapportage opgenomen 
plausibiliteitsverklaring. 

 Interne kwaliteitsborging 

JLL heeft een interne procedure voor kwaliteitsmanagement op basis van ISO 9001. 

De taxateurs volgen het Regelement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT dat de vereisten bevat waaraan de taxatieopdracht en het daaruit 
voortvloeiende taxatierapport minimaal moeten voldoen. Deze vereisten richten zich tot de geregistreerde taxateur die daarvoor 
onderworpen is aan de tuchtrechtspraak en het doorlopend toezicht van het NRVT. 

In geval van een klacht van een opdrachtgever geldt de tuchtrechtspraak van het NRVT. Het NRVT tuchtcollege toetst uitsluitend aan de 
NRVT-regelgeving. Daarnaast hanteert JLL als RICS-regulated firm de klachtafhandelingsprocedure van de RICS. 
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  Informatiebronnen 

Ten behoeve van het uitvoeren van de waardering hebben wij de volgende informatie gevraagd:  
 

Informatie Opgevraagd bij: 
Ontvangen 

J,(ingezien) /N 

Details 

Plattegronden opdrachtgever N Niet beschikbaar 

Meetstaten NEN 2580 / rapport International 
Property Measurement Standards (IPMS) 

opdrachtgever N Niet beschikbaar 

Actuele huuroverzichten 
opdrachtgever N Wij hebben een tweetal 

scenario’s gehanteerd 

Huurovereenkomsten 
opdrachtgever N Wij hebben een tweetal 

scenario’s gehanteerd 

Allonges, addenda en side letters opdrachtgever N  

Eigendomsbewijzen opdrachtgever N  

Erfpachtcontracten opdrachtgever N Niet van toepassing 

Kadastrale informatie kadaster J  

Bestemmingsplaninformatie ruimtelijkeplannen.nl J  

Overzicht technische / gebouwgebonden 
installaties 

opdrachtgever N Niet beschikbaar 

Overzicht met zakelijke lasten zoals OZB, 
waterschap en rioolrecht 

opdrachtgever N Eigen inschatting 

Onderhoudsprognoses / onderhoudscertificaten opdrachtgever N Eigen inschatting 

Historische kostprijsgegevens of rapport 
brandverzekering 

opdrachtgever N Niet beschikbaar 

Milieurapportage (bodemverontreiniging / 
gevaarlijke stoffen) 

opdrachtgever N Niet beschikbaar 

Duurzaamheidscertificaten (o.a. EPC, 
Greencalc+, BREEAM) 

opdrachtgever N Niet beschikbaar 

Wij gaan ervan uit dat de door of namens opdrachtgever verstrekte informatie volledig en juist is. 

De taxateur heeft de plausibiliteit van de beschikbaar gestelde informatie, voor zover mogelijk, proberen vast te stellen. Mocht blijken (of 
een sterk vermoeden bestaan) dat de beschikbare informatie niet volledig en/of onjuist is wordt hiervan in deze rapportage melding 
gemaakt. Dit geldt ook als de uitvoerend taxateur aanpassingen maakt op de broninformatie. 
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2 Objectinformatie 

 Huurgegevens 

Het object is volledig in gebruik door Lidl als winkelruimte op basis van eigendomstitel. Ten behoeve van de bepaling van de 
marktwaarde in verhuurde staat (scenario 2) gaan wij ervan uit dat het object voor 10 jaar verhuurd is aan Lidl tegen marktconforme 
voorwaarden. 

 Objectbeschrijving 

De supermarkt is een vrijstaand gebouw uit 1990 en bestaat uit 1 bouwlaag. De gevel is van metselsteen welke wit is geverfd. De pui 
aan de voorzijde van het gebouw is voorzien van een schuifdeur van aluminium met dubbel glas uit 2005. Het dak is plat en heeft 
boegboorden van plaatmateriaal. Laden en lossen kan via de openslaande deuren aan de zijkant van het gebouw. Het object is aan de 
binnenzijde voorzien van een tegelvloer, een systeemplafond met tl-opbouw verlichting, een kantineruimte met toiletgroepen en een 
magazijn. Het magazijn is vanuit de winkel bereikbaar via een automatisch rolluik. De twee Remeha Quinta 45 c.v. ketels zijn van 
bouwjaar 2005 (ten tijde van inspectie initiële taxatie in 2012). Er zijn 4 kassa’s.  

 Onderhoudstoestand 

Ons algemene oordeel is dat het object in een gemiddelde staat van onderhoud verkeert. Wij hebben, voor zover wij in staat gesteld zijn 
om de verschillende gedeelten te inspecteren, alleen naar de direct zichtbare staat van onderhoud gekeken  

 Samenstelling van het object 

De totale verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt volgens opgave van Lidl Nederland Gmbh 847 m². Bestaande uit 749 m² winkelruimte, 
14 m² kantine en 84 m² magazijn. 

 Ligging en bereikbaarheid 

De supermarkt is gelegen aan de Dennenlaan in Zwanenburg, dit is de belangrijkste winkelstraat van het dorp. Zwanenbrug is een dorp 
met circa 7.600 inwoners. Het getaxeerde bevindt zich ten hoogte van de Kerkhoflaan. De winkels in de directe omgeving van de 
supermarkt zijn een slagerij, bakker, Action, Zeeman en Kruidvat.  

Met eigen vervoer is het object goed te bereiken. Parkeren kan men op de openbare weg en op de naast en tegenover gelegen 
parkeerplaats. Per openbaar vervoer is het object goed te bereiken. Bushalte De Olm ligt tegenover het getaxeerde. 

 Duurzaamheid 

De opdrachtgever heeft geen energielabel of andere informatie met betrekking tot de duurzaamheid van het object beschikbaar gesteld. 
Rekening houdend met het bouwjaar (1990) hebben wij aangenomen dat het object gemiddeld duurzaam is. 
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3 Juridische informatie 

 Kadastrale gegevens 

Volgens de informatie verstrekt door de dienst voor het kadaster en de openbare registers op 22 juli 2016 wordt het getaxeerde als volgt 
kadastraal aangeduid: 

Gemeente: Haarlemmermeer 
Sectie: A 
Nummer: 10066 
Grootte: 9 a 80 ca (980 m²) 
Cultuur: Bedrijvigheid (detailhandel) 
 
Uit deze kadastrale informatie blijkt dat bovengenoemd kadastraal perceel het eigendom is van Lidl Nederland Gmbh, statutair gevestigd 
te Neckarsulm (Duitsland). 

 Zakelijke rechten 

Nationaal monument:  Niet van toepassing. 
Wet Voorkeursrecht gemeenten: Niet van toepassing. 
Beperkingen:   Geen beperkingen vermeld in het kadastraal bericht. 
Aantekening kadastraal object:  Geen aantekening vermeld in het kadastraal bericht. 
Overige bijzondere rechten: In het kader van deze waardering is door de taxateur(s) geen uitgebreid titelonderzoek gedaan. 

Op basis van de professionele inschatting van de taxateur(s) is er redelijkerwijs geen aanleiding 
te veronderstellen dat in de betreffende akte(n) zakelijke rechten zijn opgenomen die van 
invloed zijn op de getaxeerde waarde. Bij het vaststellen van de marktwaarde is als 
uitgangspunt gehanteerd dat op het object geen zakelijke rechten van toepassing zijn die van 
invloed zijn op de getaxeerde waarde. Als er wel sprake is van bezwarende zakelijke rechten 
kan dit een negatief effect hebben op de getaxeerde waarde. 

 Bestemming 

Volgens het vigerende bestemmingsplan “Zwanenburg” vastgesteld door de Gemeenteraad op 13 augustus 2014 heeft het onderhavige 
de bestemming “Centrum(art. 6)”. Hieronder wordt verstaan detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en 
horeca tot en met categorie 2. Volgens het vigerende bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte 4 m. Wij stellen vast dat het huidige 
gebruik als supermarkt in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. 
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4 Marktsituatie 

 Algemeen 

De winkelvoorraad in Nederland bedraagt momenteel circa 31.176.700 m² winkelvloeroppervlak (wvo), verdeeld over 233.300 
verkooppunten (peildatum April 2016). 

Tabel 1: Gebruikersmarkt 2013 – 2016 Q1 

Gebruikersmarkt  Historisch  Heden Verwachting 
 Eenheid 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4 2016 Q1 2016/2017 

Totale voorraad m², in miljoenen 31,04 31,48 31,44 31,18  
Dagelijks m², in miljoenen 5,70 5,88 5,98 5,96  
Niet-dagelijks m², in miljoenen 22,23 22,04 22,94 21,40  

Source: JLL (2016). 

 Vraag 

In de loop van 2013 raakte de consument weer positiever gestemd en steeg het consumentenvertrouwen tot het niveau van eind 2011 (-
23). In de eerste drie kwartalen van 2014 zette de positieve trend zich door. Aan het eind van juni was het consumentenvertrouwen 
gestegen tot -2, het hoogste niveau sinds de crisis. Na een kleine dip tot -8 ultimo in september lijkt een stijging weer op komst. Ultimo 
oktober was het consumentenvertrouwen gestegen naar -6, echter is deze in november en december 2014 weer gedaald naar -11. Het 
consumentenvertrouwen is in het eerste half jaar van 2015 iets minder negatief dan het voorgaande jaar. Het consumentenvertrouwen 
kwam in januari van 2015 uit op -3 en met een lichte daling naar -6 in februari 2015 is deze gestegen naar 5 in juni 2015. In het derde 
kwartaal van 2015 fluctueerde het consumentenvertrouwen licht maar ultimo oktober 2015 is het consumentenvertrouwen 6. Het 
consumenten vertrouwen is licht gedaald in het laatste kwartaal van 2015 naar 4. Het huidige consumentenvertrouwen ligt rond de 1. 

Onderzoekt toont aan dat er een toename is van het consumenten vertrouwen en de koopbereidheid, echter hoeft dit niet direct te leiden 
tot meer consumptie. Het laatste kwartaal van 2014 is de koopbereidheid licht gedaald naar - 13 maar verder stabiel gebleven. De 
koopbereidheid heeft zich in het eerste half jaar van 2015 positief ontwikkeld. Waar de koopbereidheid in januari 2015 nog op -5 stond, 
is deze licht gestegen naar -2 in april 2015. In het derde en vierde kwartaal van 2015 schommelde de koopbereidheid van -1 in augustus 
naar -2 ultimo December 2015. Het huidige consumenten vertrouwen ligt rond de 0. 

Ultimo 2012 kwam de detailhandelsomzet uit op een voorlopig cijfer van -2%. Begin 2013 werd de detailhandelsomzet nog verder onder 
druk gezet en daalde deze naar -3,6%. Als gevolg van een groeiend consumentenvertrouwen gedurende de tweede helft van 2013 
herstelde de omzetontwikkeling zich naar -1,6%. In het eerste en tweede kwartaal van 2014 zette het groeiende 
consumentenvertrouwen door en bracht hiermee de omzetontwikkeling naar, respectievelijk, -0,2% en 0,7%. Na een lichte daling eind 
2014 naar -0,1% is het consumentenvertrouwen medio December 2015 gestegen naar 1,3%. De huidige detailhandelsomzet bedraagt 
momenteel circa 1,6%.  
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Figuur 1: Economische indicatoren winkelmarkt 2005– 2016 Q1 

Overzicht consumentenvertrouwen in Nederland 

 

Bron: Oxford Economics (2016), aangepast door JLL (2016). 

 Aanbod 

In het eerste kwartaal van 2016 bedroeg de totale leegstand op de retailmarkt circa 3.820.600 m² vvo. In de totale voorraad en het 
leegstandspercentage zijn ook de branches diensten, transport en horeca meegerekend. Wanneer bij benadering het aandeel puur 
detailhandel1 wordt berekend, bedroeg het winkel leegstandspercentage in Nederland ultimo het eerste kwartaal van 2016 circa 8,52%, 
een daling ten opzichte van het vorige kwartaal waar het leegstandspercentage 7,73% bedroeg. Echter, de ontwikkeling van de 
leegstand varieert sterk per segment en winkelgebied. Waar in het eerste kwartaal van 2016 in A1- en A2- winkelgebieden sprake is van 
frictieleegstand, met name door het faillissement van grote retailers, is er in de meeste Nederlandse winkelsteden in aanloopstraten 
sprake van een structureel probleem van overaanbod met een leegstandspercentage van circa 17,83%. 

Tabel 2: Winkelaanbod 2013 – 2016 Q1 

Gebruikersmarkt  Historisch  Heden Verwachting 

 Unit 2013 2014 2015 Q4 2016 Q1 2016/2017 

Aanbod m², in miljoenen (momentopname) 3,28 3,56 3,51 3,82  

Mutatie aanbod % verandering t.o.v. zelfde periode vorige jaar  5,2% 8,5% 2% 8,8%  

Leegstand  Aanbod/voorraad (momentopname) 10,5% 11,32% 11,16% 12,25%  
Leegstand 
detailhandel 

Aanbod/voorraad (gemiddelde bij benadering) 7,48% 7,84% 7,73% 8,52%  

 A1-locatie* 2,33% 3,35% 3,89% 11,24% - 

 A2-locatie* 3,90% 4,53% 4,72% 10,46% - 

 B1-locatie* 6,75% 7,75% 8,86% 13,23% - 

 B2-locatie* 14,19% 14,86% 14,39% 15,96% - 

 C-locatie* 18,43% 16,07% 17,83% 16,61% - 

                                                                 

 
1Definitie puur detailhandel: de volgende branches binnen Locatus gedefinieerd; 11 Dagelijks, 22 Mode & Luxe, 35 Vrije Tijd, 37 In/Om Huis en 38 Detailhandel Overig. 
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* Leegstandspercentage (aanbod/voorraad bij benadering) per segment winkelgebied 

Bron: Locatus (2016), aangepast door JLL (2016) 

Figuur 2: Nederlandse winkelgebieden 2003– 2016 Q1 

Overzicht Nederlandse winkelgebieden 

 

Bron: Locatus (2016), aangepast door JLL (2016). 

 Opname 

Het totale opnamevolume binnen de Nederlandse winkelmarkt in 2013 bedroeg circa 666.000 m² wvo, een daling van circa 5.8% ten 
opzichte van het jaar ervoor. In de eerste drie kwartalen van 2014 was er 429.000 m² vvo opgenomen, circa 14.2% meer dan dezelfde 
periode in het jaar ervoor. De meest actieve retailers in de eerste drie kwartalen van 2014 waren Action en Specsavers. In het laatste 
kwartaal van 2014 is er 256.200 m² vvo opgenomen, 4.5% minder dan dezelfde periode in het jaar ervoor.  

De gebruikersmarkt in 2015 kent een lichte daling in de marktdynamiek ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014. Toch lijken de 
Nederlands economie en het consumentenvertrouwen weer enigszins toe te nemen. Over het algemeen is er sprake van een dalende 
vraag naar A1 winkelruimte en de internationalisering van de winkelstraten zet zich door. De concentratie van internationale retailers 
zullen zich beperken tot de topwinkelstraten van Nederland. Dit is goed zichtbaar in middelgrote en kleine steden, waar een dalende 
vraag naar A1 winkelruimte is. 

In het eerste kwartaal van 2015 is er circa 139.500 m² wvo opgenomen, een daling van circa 16% ten opzichte van dezelfde periode in 
2014. In het tweede kwartaal van 2015 is het opnamevolume gedaald naar circa 120.400  m²  vvo. De grootste transactie in het tweede 
kwartaal van 2015 betrof de huur van 7.800 m² vvo door Primark in Tilburg. In het derde kwartaal van 2015 is het opnamevolume 
wederom licht gedaald naar circa 117.900 m² vvo. Het opnamevolume in het vierde kwartaal van 2015 is licht gestegen en bedroeg circa 
164.000  m² vvo. De grootste transacties in het vierde kwartaal betreffen de huur van 5.000 m² vvo door Decathlon in Rotterdam en de 
huur van 4.000 m² vvo door La Place in Purmerend. Het huidige winkel opname volume in Nederland bedraagt circa 107,000 sq m. 
Grootste transactie betreft de huurt van circa 6.200 m² vvo door Jumbo in Heerlen. 

Kijkend naar de locatie van de transacties, dan vonden deze zich voornamelijk plaats binnen het binnenstedelijke winkelgebied in de top 
15 winkelsteden. 
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Tabel 3: Opname volume 2013 – 2016 Q1 

Bron: JLL (2016). 

 Huurprijzen 

De tophuren binnen de zes grootste winkelsteden in Nederland zijn met een enkele uitzondering stabiel gebleven. De tophuur van 
solitaire winkelunits aan de Amsterdamse Kalverstraat bedraagt € 2.950,- per m² wvo per jaar. Rotterdam volgt op afstand met € 1.750,- 
per m² wvo per jaar. De tophuur binnen de top winkelcentra is eveneens stabiel gebleven. Top huur wordt gerealiseerd in Rotterdam 
Alexandrium en bedraagt momenteel € 800,- per m² wvo per jaar. Hierna volgt Den Haag Leidsenhage waar de tophuur € 700,- per m² 
wvo per jaar bedraagt. 
 
Figuur 3: Tophurenprijzen winkelmarkt 2016 Q1 

Overzicht huurprijzen Nederlandse winkelmarkt 

 

Bron: JLL (2016). 

 Beleggingsmarkt 

Het totale winkel investeringsvolume in 2015 kwam uit op circa € 2,7 miljard, een stijging van 68% ten opzichte van het totaal aan 
investeringen in winkelvastgoed in 2014. In het eerste kwartaal van 2016 is er voor circa € 409 miljoen geïnvesteerd in winkelvastgoed, 
een stijging van 54% ten opzichte van het zelfde kwartaal in 2015. 

In het eerste kwartaal van 2016 werd er voornamelijk geïnvesteerd in winkelcentra vastgoed (55%). De grootste transacties betroffen de 
verkoop van winkelcentrum de Klanderij in Enschede en Plaza West in Haarlem. ASR Vastgoed heeft winkelcentrum de Klanderij van 
circa 20.400 m² wvo verkocht voor een bedrag van circa € 118 miljoen aan Union Investment Real Estate. 
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Cobraspen Beheer heeft winkelcentrum Plaza West van circa 7.860 m² wvo verkocht aan Bouwcombinatie Plaza West Haarlem voor 
een bedrag van € 44 miljoen. 

Het solitaire winkelsegment was in het eerste kwartaal van 2016 verantwoordelijk voor 27% van het beleggingsvolume. Een van de 
grootste transacties had betrekking op de aankoop van Catella. Zij kochten de winkelstrip ‘Flow Amsterdam’ van GREEN Real Estate 
van circa 7.300 m² wvo voor een bedrag van € 26 miljoen. 

Het beleggingsvolume binnen het PDV / GDV segment bedroeg € 29 miljoen ofwel 7,1% van het totale winkelbeleggingsvolume. 
Noemenswaardig is eveneens het beleggingsvolume binnen het supermarkt segment. Dit segment was in het eerste kwartaal van 2016 
verantwoordelijk voor 7,6% ofwel een beleggingsvolume van € 31 miljoen. Grootste transactie had betrekking op de supermarkt 
portefeuille Wieringerwaard Invest VII. Van Herk Groep kocht voor € 12,9 miljoen de portfolio van Wierengerwaard Invest VII. Tevens 
heeft De Hoge Dennen Holding voor circa € 7,1 miljoen een supermarkt gekocht in Beuningen. 

Ondanks de grote interesse zijn de netto aanvangsrendementen in Nederland voor winkelvastgoed gedurende 2015 binnen alle 
segmenten nagenoeg stabiel gebleven. Het top netto aanvangsrendement wordt behaald in Amsterdam binnen het solitaire winkelunits 
segment en valt na een lichte aanscherping naar een bandbreedte van 3,50 % - 4,00% NAR k.k. Het top netto aanvangsrendement voor 
winkelcentra is licht aangescherpt ten opzichte van het vorige kwartaal en valt momenteel binnen een bandbreedte van 5,30% - 5,80% 
k.k. 

Tabel 4: Aanvangsrendementen winkelmarkt 

Bron: JLL (2016) 

Figuur 4: Netto aanvangsrendementen in Nederland 2008 – 2016 Q1 

Netto aanvangsrendement in Nederland per segment 
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5 Waardering 

 Waarderingsmethode  

5.1.1 Kapitalisatiemethode 

De hardcore / topslice methode (HCT-methode) is gebaseerd op het kapitaliseren van zekere inkomsten van een volledig verhuurd 
gebouw. Zekere inkomsten zijn de inkomsten met het laagste risicoprofiel. Bij een oververhuurd gebouw geldt de (lagere) markthuur als 
zekere inkomsten. Bij een onderverhuurd gebouw geldt de (lagere) huurprijs als zekere inkomsten. De zekere inkomsten, na aftrek van 
de jaarlijkse exploitatielasten, kapitaliseren wij met de ‘net yield’. 

Vervolgens berekenen wij bijstellingen voor oververhuur (topslice) of onderverhuur (reversion), indien van toepassing. De meerhuur bij 
een topslice maken wij contant met een percentage op basis van het risicoprofiel van de inkomsten. In het geval van onderverhuur 
kapitaliseren wij het verschil tussen de reversion / markthuur en hardcore, met een hogere net yield dan de net yield op zekere 
inkomsten, dit vanwege het feit dat deze inkomsten een ander risicoprofiel kennen. 

Tot slot berekenen wij verschillende aftrekposten. In geval van leegstand schatten wij het verlies op inkomsten, verhuurkosten en kosten 
van incentives en verbeteringen. Deze trekken wij af van de waarde. Voor alle huurders schatten wij de kans op leegstand aan het einde 
van de huurovereenkomst in. De kosten bij expiratie berekenen wij en deze vermenigvuldigen wij met het percentage dat de kans op 
leegstand weergeeft. In het geval van additionele correcties, zoals erfpachtcorrecties, huurvrije perioden, BTW-verlies, annuïteiten en 
achterstallig onderhoud (gelijk aan de in de DCF-methodiek gehanteerde correcties) trekken wij de contante waarde af van de waarde 
vrij op naam. 

5.1.2 Discounted cash flow methode 

In het rekenmodel hebben wij een 20-jarig cashflow scenario opgezet. De cashflows bepalen wij als volgt: 

De huurinkomsten van een volledig verhuurd gebouw (totale cashflow) verminderen wij met de jaarlijkse exploitatielasten, welke ten 
laste komen van de eigenaar/verhuurder. 

De huurprijzen indexeren wij met het langjarig gemiddeld inflatiecijfer tot aan het moment van expiratie. Het gehanteerde inflatiecijfer 
komt overeen met de Concensus Forecast en is conform de richtlijnen van de IPD/ROZ Vastgoedindex. 

Bij expiratie van lopende huurcontracten schatten wij de kans op vertrek van de huurder in. Dit percentage gebruiken wij om het verlies 
van huurinkomsten en verhuur- en marketingkosten te berekenen. Deze kosten trekken wij af van de totale cashflow.  

Bij vernieuwing van een huurcontract schatten wij de kans in dat de huurprijs wordt verhoogd of verlaagd tot de markthuur. Of dat de 
verhoging of verlaging beperkt blijft tot een bepaald percentage van het verschil tussen de huurprijs en markthuur.  

Het rekenmodel indexeert de markthuren jaarlijks met eenzelfde percentage tot en met het moment van de tweede expiratie (onder de 
aanname dat deze vijf jaar na de eerste expiratie plaatsvindt). Na deze periode is het mogelijk de markthuren te indexeren met een 
ander percentage. 

Tot slot berekenen wij de niet operationele kosten, zoals incentives en renovaties en trekken deze af van de cashflow (wanneer van 
toepassing). Dit resulteert in een totale netto cashflow. 

Bij additionele correcties, zoals erfpachtcorrecties, huurvrije periodes, BTW-verlies, annuïteiten of achterstallig onderhoud, geven wij de 
contante waarde van deze uitgaven of kosten weer in jaar 1 van de cashflow als additionele correctie. 

In het blad “IRR” specificeren wij de aannames met betrekking tot groei van de huurprijs, markthuur en exploitatielasten. 



Dennenlaan 133 in Zwanenburg  

 

 

Het blad “IRR” geeft een exit-waarde en een BAR op markthuur in jaar 20 aan. De exit-waarde baseren wij op de toekomstige inkomsten 
vanaf jaar 21, rekening houdend met alle elementen die zijn gebruikt in de cashflow van de eerste 20 jaar. De waarde baseren wij verder 
op een fictieve cashflow voor de komende 79 jaar, met de aanname dat er geen verdere groei plaatsvindt. De exit-waarde is de contante 
waarde van de cashflows na jaar 20, contant gemaakt met het percentage (IRR) dat is gebruikt voor het contant maken van de 
cashflows van de eerste twintig jaar. Het resulterende BAR berekenen wij door de geïndexeerde markthuur te delen door deze exit-
waarde.  

Het met de IRR contant maken van de cashflow, van jaar 1 tot en met 20 en de exit-waarde aan het einde van jaar 20 na taxatiedatum, 
resulteert in de vrij op naam waarde op taxatiedatum. 

De waarde vrij op naam verminderd met de kosten koper (overdrachtsbelasting, notariskosten en kosten inschrijving in kadaster) geeft 
de waarde k.k. weer. 

 Courantheid 

De micro locatie hebben wij beoordeeld als gemiddeld. De supermarkt is goed gelegen naast een relatief klein onoverdekt 
winkelcentrum (De Kom). Dit zorgt voor voldoende aanloop. Ook is er voldoende openbare parkeergelegenheid naast en tegenover het 
getaxeerde. 

De gebouwkwaliteit is gemiddeld. Het getaxeerde object betreft een supermarkt die qua grootte in de kleinere grootteklasse valt. Per 
vierkante meter wordt gemiddeld de meeste huur betaald voor een supermarkt van gemiddelde grootte. Voor de kleinere supermarkten, 
die voor minder supermarktketens geschikt zijn, liggen de huurprijzen per m² lager. Zeker als deze supermarkt in een dorpskern is 
gelegen.   

De kwaliteit van het gebouw en de locatie in acht genomen, hebben wij de verhuurbaarheid als gemiddeld beoordeeld. In de waardering 
zijn wij uitgegaan van een initiële leegstandsperiode van 12 maanden (alleen in scenario 1), een leegstandsperiode bij eerste expiratie 
van 9 maanden en 3 maanden huurkorting om een 5 jarige huurovereenkomst op markthuur te verwezenlijken.  

De verkoopbaarheid van het eigendom is in scenario 1 matig. Wij verwachten dat het eigendom verkocht kan worden in een 
verkooptraject van ongeveer 9 tot 12 maanden. De verkoopbaarheid in scenario 2 is beoordeeld als goed vanwege de zeer lange 
resterende huurtermijn van 10 jaar. De duur van het verkooptraject schatten wij op 3 tot 6 maanden. 

Gelet op de objecteigenschappen, de activiteiten van de verschillende partijen in de markt en het investeringsvolume zijn de meest 
waarschijnlijke kopers voor dit object in scenario 1 (lokale) private investeerders of eigenaar-gebruikers. Scenario 2 heeft een andere 
doelgroep. De markt hiervoor bestaat uit fondsen, bouwers of private investeerders. 
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 Referenties 

5.4.1 Verhuurtransacties 

Locatie Huurder 
Oppervlak  
(m2 vvo) 

Datum €/m2/j Opmerking 

Dordrecht, Toulonselaan 
146 

Estafette Odin 481 Q1 2016 98 Kleinere unit, lager huurniveau 

Leiden, Raamsteeg 7 Zam Zam XL 750 Q4 2015 120 Iets kleinere unit, gelijkwaardig huurniveau 

Grave, Essinklaan 72 Jumbo Supermarkten 833 Q4 2015 118 Zelfde grootte, gelijkwaardig huurniveau 

Tilburg, Umberstraat 2 Albert Heijn 1500 Q4 2015 147 Grotere unit, hoger huurniveau 

5.4.2 Beleggingstransacties 

Object m2 Datum Prijs (€) Prijs / m2 vvo BAR k.k. WALT 

Zwolle, vertrouwelijk 1.235 Q3 2015 2.117.000 1.714 9,56% 4,6 

Schijndel, Hoofdstraat 119-121 1.851 Q2 2015 3.522.000 1.903 7,33% n.b. 

Apeldoorn, Kanaal Noord 17 2.600 Q2 2015 4.900.000 1.885 7,49% n.b. 
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5.4.3 Toelichting referentieobjecten  

De verhuurreferenties laten zien dat er een sterke relatie is tussen grootte en huurniveau. Voor het getaxeerde hebben wij een 
markthuur gehanteerd van € 120 per m2 gebaseerd op de referenties van vergelijkbare grootte in Leiden en Grave. 

In deze alinea worden de beleggingsreferenties besproken ten opzichte van scenario 2 (10 jaar verhuurd). Ondank de grotere unit 
vinden wij de referentie in Zwolle minder dan getaxeerde vanwege het bouwjaar (1975) en de kortere looptijd (4,6 jaar). Deze 
supermarkt betreft een portefeuilleverkoop wat een licht negatief effect heeft op het aanvangsrendement. De referenties in Schijndel en 
Apeldoorn zijn grotere supermarkten, huurders zijn Plus supermarkten en Dirk. Vanwege de courantere grootte en daardoor grotere 
beleggersvraag hebben wij deze referenties beoordeeld als beter. Gebaseerd op bovenstaande referenties vinden wij een BAR k.k. van 
7,77% marktconform. 

In scenario 1 (vrij van huur en gebruik) zijn wij vóór correcties uitgegaan van een BAR k.k. van 9,00% rekening houdend met de 
referenties. Na correcties voor initiële leegstand, incentives bij verhuur, verhuurkosten en het risico voor een koper hanteren wij een 
BAR k.k. van 12,98%. 

 Opmerkingen  

Er zijn voor dit object geen opmerkingen. 

De in de opdrachtbrief afgesproken diepgang van de werkzaamheden (hertaxatie) is gedurende de taxatie niet aangepast.  

 Bijzondere uitgangspunten 

Op verzoek van opdrachtgever hebben wij een tweetal scenario’s gehanteerd. Marktwaarde vrij van huur en gebruik (scenario 1) en 
marktwaarde 10 jaar verhuurd aan Lidl (scenario 2). De feitelijke situatie is dat Lidl Nederland Gmbh eigenaar en gebruiker is van het 
getaxeerde. 

 Conceptwaarde versus definitieve waarde 

Bij het totstandkomen van de definitieve taxatie is er 1 conceptversie gerapporteerd. Bij de definitieve taxatie is er geen waardeverschil 
ten opzichte van het concept. 

 Backtesting 

Voor dit object is op peildatum 15 oktober 2012 een taxatie uitgevoerd.  

Ten opzichte van deze taxatie hebben wij de markthuur en exploitatielasten gewijzigd. Het bruto aanvangsrendement is aangepast op 
basis van recente beleggingsreferenties. 
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 Plausibiliteitsverklaring  

Dit taxatierapport is beoordeeld op plausibiliteit van de waarde en de onderbouwing van de waarde door een controlerend taxateur.  

Conform de voorschriften van NRVT gebeurt dit op basis van de volgende uitgangspunten: 
- De controlerend taxateur heeft geen interne en/of externe inspectie van het object gedaan. 
- Alle bijlages in relatie tot de inhoud van het taxatierapport zijn bekeken.  
- De controlerend taxateur geeft geen garantie op de compleetheid van het taxatierapport en de bijlagen. 

Op basis van de beoordeelde stukken is de controlerend taxateur van mening dat de taxatiedienst aannemelijk en geloofwaardig is 
uitgevoerd en dat de gehanteerde taxatiemethodiek in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen (IVS). 
 

Ondertekening controlerend taxateur (intern) 

 

 

 

H.A. Visser MSc 
Register-Taxateur van onroerende zaken     
ingeschreven bij het NRVT   

onder nummer RT317803079 
 
 

Amsterdam, d.d. 16 augustus 2016 
 

 Algemene Uitgangspunten 

In bijlage 1 staan onze algemene uitgangspunten beschreven. De algemene uitgangspunten zijn van toepassing op deze waardering, 
tenzij elders in de rapportage uitdrukkelijk anders vermeld. 
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 Waarde 

Aan het object hebben wij onder de in het rapport genoemde condities de volgende waarde toegekend: 

 

 

Marktwaarde vrij van huur en gebruik (scenario 1) 

€ 754.000,- k.k. 

(zevenhonderd vierenvijftigduizend 
euro kosten koper) 

 

Marktwaarde 10 jaar verhuurd (scenario 2) 

€ 1.260.000,- k.k. 

(één miljoen tweehonderd zestigduizend 
euro kosten koper) 

 

 

Deze waarde is gerapporteerd op 16 augustus 2016. 

 
 
 
 
 
R. van den Dolder  M. Wijnholds MSc  
Register-Taxateur van onroerende zaken     

ingeschreven bij het NRVT onder    

nummer RT 417097073   

 

0,5 jaar betrokken bij de taxatie  0,25 jaar betrokken bij de taxatie 
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BIJLAGE 1 
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

 
  




Algemene Uitgangspunten

Onderstaande algemene uitgangspunten zijn op de waardering van toepassing, tenzij elders in de rapportage uitdrukkelijk anders
vermeld.

Uitvoering opdracht

Jones Lang LaSalle B.V., Valuation Advisory, hierna te noemen JLL VA, voert de taxatiewerkzaamheden uit conform de RICS Valuation
Standards (the “RICS Valuation - Professional Standards January 2014”) en de International Valuation Standards.

Objecten in een portefeuille

Wij benaderen en waarderen een object als een individueel object, ongeacht of het samen met andere objecten deel uitmaakt van een
portefeuille.

Verstrekte gegevens

Ten behoeve van de waardering gaan wij ervan uit dat alle door opdrachtgever of derden verstrekte gegevens juist zijn. Wij gaan er ook
van uit dat er geen bijzondere bepalingen of omstandigheden zijn die niet vermeld zijn door de opdrachtgever en wel de waarde kunnen
beïnvloeden.

Maatvoering

Ten behoeve van de waardering gaan wij ervan uit dat de door of namens opdrachtgever verstrekte oppervlakten juist zijn.

Bouwkundige en technische staat

Hoewel wij bij onze inspectie en opname van de onroerende zaak ons een idee hebben kunnen vormen over de staat van onderhoud,
kijken wij, voor zover wij in staat gesteld zijn om de verschillende gedeelten te inspecteren, slechts naar de direct zichtbare staat van
onderhoud. Wij gaan ervan uit dat er geen bouwkundige of technische gebreken zijn.

Wanneer wij objecten of objectdelen waarderen die op de inspectiedatum nog niet zijn gerealiseerd en opgeleverd, gaan wij ervan uit dat
deze objecten of objectdelen vrij van bouwkundige of technische gebreken zijn of worden opgeleverd.

Indien u inzicht wilt verkrijgen in de bouwkundige en technische staat van het object, adviseren wij u hiernaar onderzoek te laten
verrichten.

Verontreiniging

Bij de waardering gaan wij ervan uit dat de grond of het grondwater van het object en de opstallen zelf vrij zijn van stoffen die gevaarlijk
zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Hier hebben wij geen onderzoek naar verricht.

Als uit onderzoek blijkt dat er verontreiniging bestaat die van invloed is op de waarde moet onze waardering aangepast worden.

Indien u inzicht wilt verkrijgen in de aanwezigheid van schadelijke stoffen, adviseren wij u hiernaar onderzoek te laten verrichten.




Duurzaamheid

Bij de bouw, verkoop en verhuur van een gebouw moet een energieprestatiecertificaat aanwezig zijn. Indien een dergelijk certificaat
ontbreekt gaan wij er van uit dat het object voldoet aan de laatste eisen. Indien wij bij de taxatie beschikken over een energielabel, EPC
(energieprestatiecoëfficiënt) of een BREEAM, LEED of ander vergelijkbaar certificaat, houden wij bij het vaststellen van de waarde
rekening met de aspecten van duurzaamheid. De beoordeling van deze eigenschappen geschiedt slechts globaal.

Indien u inzicht wilt verkrijgen in de duurzaamheid van het gebouw, adviseren wij u hiernaar onderzoek te laten verrichten.

Eigendomssituatie en beperkingen

Wij gaan ervan uit dat het object vrij is van hypotheken, zakelijke rechten en beslagen.

Wij verrichten geen onderzoek naar bijzonderheden die voortvloeien uit de titel van aankomst, erfpachtvoorwaarden of andere bedingen
of rechten van derden, zoals bijvoorbeeld kettingbedingen, erfdienstbaarheden, gebruiks- of vervreemdingsbeperkingen. Bij de
waardering gaan wij ervan uit dat eventuele beperkingen geen invloed hebben op de waarde.

Als het gewaardeerde een appartementsrecht betreft, hebben wij alle consequenties die voortvloeien uit de statuten en de afspraken van
de Vereniging van Eigenaren buiten beschouwing gelaten. Ook hebben wij geen rekening gehouden met eventuele schulden of
tegoeden van de vereniging.

Gebeurtenissen na de inspectiedatum en na de taxatiedatum

De getaxeerde waarde is vastgesteld op basis van de verstrekte informatie en de marktomstandigheden op de taxatiedatum.

Wij gaan ervan uit dat zich geen materiële veranderingen hebben voorgedaan tussen de inspectiedatum en de taxatiedatum of tussen
de taxatiedatum en het moment van rapportage.

Gebeurtenissen na de inspectiedatum maar vóór de taxatiedatum worden verwerkt in de waardering, op voorwaarde dat de taxateur
hiervan kennis heeft kunnen nemen.

Wanneer de taxateur op de hoogte is of wordt gebracht door de opdrachtgever van een gebeurtenis, die plaats heeft gevonden na de
taxatiedatum maar voor de datum van de rapportage, en die van substantiële invloed is op de taxatie, wordt in gezamenlijk overleg met
de opdrachtgever bepaald hoe om te gaan met deze situatie De uitkomst hiervan wordt vastgelegd in het taxatierapport.

Toekomstige (vermoedelijke) gebeurtenissen na de taxatie- en rapportagedatum, die al op voorhand bekend zijn bij de taxateur of
opdrachtgever, kunnen in overleg worden opgenomen in de waardering. Dit kan door middel van het hanteren van uitgangspunten en/of
bijzondere uitgangspunten.

Huurdersverplichtingen

In de waardering hanteren we als uitgangspunt dat de huurders hun verplichtingen kunnen en zullen nakomen.

Specifieke voordelen eigenaren/gebruikers

Bij de waardering laten wij mogelijke specifieke voordelen die bepaalde eigenaren / gebruikers kunnen genieten buiten beschouwing.




Regelgeving

Wij gaan er bij de waardering van uit dat op de taxatiedatum het object en het huidige gebruik ervan voldoen aan alle overheidsregels-
en eisen.

Wij doen geen onderzoek naar wettelijke maatregelen en plaatselijk geldende regelingen, zoals verordeningen, vergunningen en het ter
zake door de diverse overheidsorganen gevoerde of te voeren beleid. Bij de waardering gaan wij ervan uit dat er geen bijzonderheden
zijn die de waarde van het object beïnvloeden.

Indien u inzicht en details wilt verkrijgen over deze regelingen, adviseren wij u dit te bespreken met een juridisch adviseur.

Fiscale wetgeving

In de waardering houden we geen rekening met specifieke fiscale regelgeving.

We houden rekening met BTW-verlies bij de vaststelling van de exploitatielasten, bij investeringskosten en eventuele renovatiekosten,
wanneer door de huurder geen BTW over de huursom wordt betaald.

Indien u inzicht wilt verkrijgen in mogelijke consequenties die een wijziging van wet- en regelgeving kan hebben op de waarde van het
getaxeerde, adviseren wij u contact op te nemen met uw fiscaal adviseur.

Toekomstige wijzigingen in de wetgeving

Bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht houden wij geen rekening met mogelijke toekomstige wijzigingen in de bestaande
wetgeving of (gewoonte) regels.

Huurdersaanpassingen

In de waardering gaan wij ervan uit dat er bij expiratie van een huurovereenkomst geen kosten of opbrengsten voor de eigenaar
ontstaan als gevolg van het achterlaten van aanpassingen en/of verbeteringen in het gehuurde die door de huurder(s) zijn aangebracht.

Betrokkenheid

JLL VA voert deze opdracht uit zonder eerdere substantiële betrokkenheid, anders dan voor de huidige opdrachtgever.

Gebruik en aansprakelijkheid

Het rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. JLL VA erkent geen verantwoordelijkheid bij gebruik door derden. Er mag niet
in enige vorm gebruik van worden gemaakt in publicaties, circulaires of voor derden bestemde stukken zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming.

De taxatie is bestemd voor gebruik door uw organisatie voor doeleinden zoals vermeld in de rapportage. Wij aanvaarden geen enkele
verantwoordelijkheid voor schade geleden door het gebruik voor andere doeleinden.

Derden kunnen aan het rapport geen enkele aanspraak ontlenen jegens JLL VA of de ondertekenaar van het rapport.




Gebruik na de taxatiedatum

De waarde van een object kan in korte tijd substantieel veranderen. Als u na de taxatiedatum besluit om het object te verkopen of te
gebruiken als onderpand voor een lening, adviseren wij u om contact met ons op te nemen.

Vakbekwaamheid

De taxateur heeft actuele lokale, nationale en internationale kennis van de specifieke markt en beschikt over de vaardigheden en het
inzicht om de taxatie vakbekwaam uit te voeren.

Klachtenprocedure

Rekening houdend met de mogelijkheid dat een opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van JLL VA, hebben wij een
klachtafhandelingsprocedure aangenomen, die in overeenstemming is met de richtlijnen van de RICS.

Tuchtrecht

De taxatie kan worden gecontroleerd op naleving van de standaarden op grond van de reglementen van de RICS voor gedrag en
disciplinaire maatregelen. Daarnaast geldt ook het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT (STNRVT).
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BIJLAGE 2 
KADASTER 

  



Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: HAARLEMMERMEER  A  10066 25-7-2016
 Dennenlaan 133  1161 CN ZWANENBURG 9:18:37
Uw referentie: 08555
Toestandsdatum: 22-7-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: HAARLEMMERMEER A 10066
 Grootte: 9 a 80 ca
 Coördinaten: 111346-487774
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (DETAILHANDEL)
 Locatie: Dennenlaan  133   
 1161 CN  ZWANENBURG
 Koopsom: € 2.025.000 Jaar: 2009  
 Ontstaan op: 29-10-1991
 
 Ontstaan uit: HAARLEMMERMEER A 8337 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75225     d.d. 4-8-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Lidl Nederland Gmbh
 Havenstraat  71   
 1271 AD  HUIZEN
 Postadres: Postbus: 198
 1270 AD  HUIZEN
 Zetel: NECKARSULM (DUITSLAND)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  57694/99      d.d. 29-12-2009 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
HAARLEMMERMEER  A  10066

Einde overzicht

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.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM03&sectie=A&perceelnummer=10066&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM03&sectie=A&perceelnummer=8337&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11739357&subjectnummer=1615958257&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Lidl Nederland Gmbh&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=57694&nummer=99&z=HYPERLINK STUK


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 08555

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 25 juli 2016
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.

HAARLEMMERMEER
A
10066

0 m 5 m 25 m

13
1

13
3

10067

10069

10066

8336

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM03&sectie=A&perceelnummer=10067&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM03&sectie=A&perceelnummer=10069&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM03&sectie=A&perceelnummer=10068&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM03&sectie=A&perceelnummer=10066&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM03&sectie=A&perceelnummer=8336&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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BIJLAGE 3 
PLATTEGROND LOCATIE 
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BIJLAGE 6 
BEREKENING 



dossier 08555 opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer

object Supermarkt 

adres Dennenlaan 133 inspectiedatum 25-7-2016

plaats Zwanenburg waardedatum 25-7-2016

Scenario 1: vrij van huur en gebruik

kerngegevens
soort object Supermarkt 
belangrijkste huurder n.v.t.
verhuurbare vloeroppervlakte 847 m²
parkeerplaatsen 0
perceelgrootte 980 m²

bouwjaar / renovatie 1990
energieprestatielabel n.b.
eigendomssituatie eigen grond
inflatie 1,80%

exploitatielasten 10,48% € 12 /m² € 10.252
theoretische huurprijs (HP) € 116 /m² € 97.860
feitelijke huurinkomsten (HI) € 0 /m² € 0
markthuur (MH) € 116 /m² € 97.860
over-/onderhuur o.b.v. verhuurde delen (HI/MH) n.v.t.
resterende huurtermijn inclusief leegstand 0,0 jaar
leegstand o.b.v. markthuur 100,00%

kwalificatie (1 = negatief, 5 = positief) cashflow resultaten

gebouw erfpachtcorrectie n.v.t.
gebouwkwaliteit 3 gemiddelde gebouwkwaliteit overige additionele correcties €  0
parkeervoorzieningen 3 redelijke parkeergelegenheid
resterende huurtermijn 1 zeer korte of geen resterende huurtermijn kapitalisatiemethode
staat van onderhoud 3 gemiddelde staat van onderhoud net yield op zekere inkomsten 9,00%

resultaat kapitalisatiemethode v.o.n. €  806.122
lokatie resultaat kapitalisatiemethode k.k. €  753.385
macro lokatie 2 matige macro lokatie
micro lokatie 3 gemiddelde micro lokatie discounted cashflow methode
verhuurbaarheid 3 gemiddelde verhuurbaarheid IRR (internal rate of return) 8,85%
beleggingsmarkt 3 gemiddelde beleggingsmarkt resultaat DCF methode v.o.n. €  808.167
verkoopbaarheid 2 matige verkoopbaarheid resultaat DCF methode k.k. €  755.296

opmerkingen SWOT-analyse marktwaarde

gebouw sterktes zwaktes netto aanvangsrendementen (netto huurprijs / waarde v.o.n.)
• goed bereikbaar met auto en OV • matige gebouwspecificaties NAR op HP 10,85% multiplier op HP 9,21
• locatie naast winkelcentrum • volledige leegstand NAR op MH 10,85% multiplier op MH 9,21
• • geen uitbreidingsmogelijkheden bruto aanvangsrendementen (bruto huurprijs / waarde k.k.)

BAR op HP 12,98% multiplier op HP 7,70
BAR op MH 12,98% multiplier op MH 7,70

overig kansen bedreigingen
Scenario: vrij van huur en gebruik • leegstand verhuren • concurrerend aanbod waarde v.o.n. € 953 /m² €  807.144

• herontwikkelingsmogelijkheden • aankoopkosten 7,00%
• • waarde k.k. voor afronding € 891 /m² €  754.341

afronding 1.000

marktwaarde k.k. (afgerond) €  754.000

OVERZICHT

€250.000-

€200.000-

€150.000-

€100.000-

€50.000-

 -

€50.000 

€100.000 

€150.000 

€200.000 
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bruto CF netto CF
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Gemeente Haarlemmermeer
dossier 08555
object
Supermarkt 
adres
Dennenlaan 133
plaats
Zwanenburg

waardedatum HUURDERSGEGEVENS
25-7-2016

huurder unit huurprijs
(HP)

btw
J/N

expiratie 
datum

m² m² m² m² # euro/m² euro/m² euro/m² euro/m² euro/# markthuur
(MH)

herz.huur
(HHHW)

jaren
tot

HP/MH

euro winkel kantine magazijn ........ pp winkel kantine magazijn ........ pp euro euro exp. %
1 Leegstand nr. 133 97.860           J 25-7-2022 749            14              84              120            120            75              -             -             97.860           97.860           6,00      0%

totaal 97.860           749            14              84              -             -             97.860           97.860           -       0%

verhuurd 0% -                 -             -             -             -             -             -                 -       
leegstand 100% 749            14              84              -             -             97.860           
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Gemeente Haarlemmermeer
dossier 08555

object

Supermarkt 
adres
Dennenlaan 133
plaats
Zwanenburg

waardedatum EXPLOITATIELASTEN
25-7-2016

huurprijs (HP) 97.860
markthuur (MH) 97.860

opgave

euro

opgave
in %

van MH

van
toepassing

J/N

raming

euro

raming
in %

van MH

%
van toepassing

op MH

exploitatielasten

euro
beheervergoeding -                        0,00% N 1.470                    1,50% 1,50% 1.470                    
onderhoudskosten -                        0,00% N 4.100                    4,19% 4,19% 4.100                    
opstalverzekering -                        0,00% N 530                       0,54% 0,54% 530                       
OZB (eigenaar) -                        0,00% N 3.660                    3,74% 3,74% 3.660                    
waterschapsbelasting (eig.) -                        0,00% N 370                       0,38% 0,38% 370                       
rioolrecht (eigenaar) -                        0,00% N 122                       0,12% 0,12% 122                       
erfpachtcanon -                        0,00% N -                        0,00% 0,00% -                        
overige -                        0,00% N -                        0,00% 0,00% -                        
overige -                        0,00% N -                        0,00% 0,00% -                        
totaal -                      0,00% 10.252                 10,48% 10,48% 10.252                


beheerverg.

onderhoud

opstalverz.

OZB (eig.)

waterschap

rioolr. (eig.)

 overige
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Gemeente Haarlemmermeer
dossier 08555

object Supermarkt 
adres Dennenlaan 133
plaats Zwanenburg

waardedatum 25-7-2016 ADDITIONELE CORRECTIES

erfpachtcorrectie

erfpachtcorrectie van toepassing: J/N N

fictief toekomstig afkoopmoment n.v.t.
waardedatum n.v.t.
periode tot fictieve toekomstige afkoop n.v.t. jaar

canonverplichting afgekocht: J/N n.v.t.
huidige canon per jaar n.v.t.

CW canonbetalingen tot fictieve toekomstige afkoop n.v.t.

afgekochte periode n.v.t. jaar
historische afkoopsom n.v.t.
per m² bvo n.v.t.

grondwaardestijging per jaar n.v.t.
grondwaarde nu (globaal) n.v.t.
per m² bvo n.v.t.
grondwaarde straks n.v.t.
depreciatiefactor n.v.t.
discontopercentage n.v.t.
éénmalige reservering nu n.v.t.

ten behoeve van berekening
erfpachtcorrectie n.v.t. euro 0

overige correcties
CW BTW-verlies over exploitatielasten gedurende de looptijd van de contracten 0

overige correcties euro 0

totaal additionele correcties opbrengsten (+), kosten (-) euro 0
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Gemeente Haarlemmermeer standaard variabelen resultaat kap. methode  v.o.n. 806.122         

dossier 08555 exploitatielasten 10,48% resultaat kap. methode  k.k. 753.385         
object verhuur + marketing 16,00% afronding 1.000             
Supermarkt beheervergoeding 1,50% resultaat k.k. (afgerond) 753.000       
adres op HHHW op HP op MH
Dennenlaan 133 yield op meerhuur 7,00% NAR 10,87% 10,87% 10,87%
plaats yield op huurpotentie NY+ 1,00% BAR k.k. 12,99% 12,99% 12,99%
Zwanenburg discontovoet correcties 7,00% multiplier 7,70 7,70 7,70

waardedatum inflatie 1,80% totaal m² 847 KAPITALISATIEMETHODE
25-7-2016 aankoopkosten 7,00% result. k.k. (incl. pp) / m² 889 (hardcore - topslice methode)

huurder jaren 
tot

huurprijs 
(HP)

markthuur 
(MH)

herz.huur
(HHHW)

net yield
op

hardcore 
HP / MH

% van
toep. op

NCW
topslice /

initiële
leeg-

leegstand
bij 1ste

% van
toep. op

NCW 
leegstand

 verbeteringen en
incentives/m² 

 NCW
uitgaven 

 NCW
verhuur- 

 NCW
additionele 

 resultaat
v.o.n. 

exp. / zekere gekapitaliseerd markthuur reversion stand expiratie leegstand initieel en initieel 1ste exp. initieel en provisie en correcties
herz. inkomsten 1ste exp. 1ste exp. 3 mnd 3 mnd 1ste exp. marketing

euro euro euro euro euro mnd. mnd. euro euro/m² euro/m² euro 16,0% euro euro 
1 Leegstand 6,00  97.860       97.860       97.860       9,00% 973.422         100% -                 12 9 25% 106.131-         29          29          42.609-           18.561-           -                 806.122          

totaal -    97.860       97.860       97.860       973.422       -               106.131-       42.609-         18.561-         -               806.122        
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discounted cashflow (DCF) gedurende 15 jaar resultaat v.o.n. 806.122 808.167

Gemeente Haarlemmer standaard variabelen exploitatielasten euro kap. meth. DCF meth.
dossier 08555 waardedatum 25-7-2016 beheerverg. 1,5% 1.470 resultaat k.k. 753.385 755.296
object gem inflatie (IPD) 1,80% onderhoud 4,2% 4.100 IRR 8,87% 8,85%
Supermarkt nom groei MH 1&2 1,80% opstalverz. 0,5% 530 NAR (op huurprijs) 10,87% 10,84%
adres nom groei MH 3&4 2,00% OZB (eig.) 3,7% 3.660 BAR k.k. (op huurprijs) 12,99% 12,96%
Dennenlaan 133 expl.lasten jr 01-10 10,48% waterschap 0,4% 370 multiplier 7,70 7,72
plaats expl.lasten jr 11-20 11,00% rioolr. (eig.) 0,1% 122 totaal m² 847 847 waarde k.k. eind jaar 10 1.304.356    waarde k.k. eind jaar 15 1.403.375    
Zwanenburg groei expl.lasten 2,05% overige 0,0% 0 resultaat k.k. (incl. pp) / m² 889 892 markthuur 116.972       markthuur 129.147       

verhuur+marketing 16,00% totaal 10,5% 10.252 BAR k.k. op markthuur 9,0% BAR k.k. op markthuur 9,2%
% van toep. op markthuur: inkomsten gedurende periode: inkomsten gedurende periode:

huurder huurprijs markthuur/ jaren tot 1ste 2de 3de 4de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
herz. huur herziening herz. herz. herz. herz.

1 Leegstand nr. 133 97.860                 97.860         6,00 100% 100% 100% n.v.t. 97.860       99.621         101.415       103.240       105.098       106.990       108.916       110.877       112.872       114.904       116.972       119.078     121.221       123.403       125.624       
totale cashflow 97.860                 97.860         0,00 97.860       99.621       101.415     103.240     105.098     106.990     108.916       110.877     112.872     114.904     116.972     119.078     121.221     123.403     125.624     
exploitatielasten 10.252-       10.462-       10.677-       10.896-       11.119-       11.347-        11.579-         11.817-       12.059-       12.306-       13.186-       13.457-       13.733-       14.014-       14.301-       
potentiële leegstand 97.860         -               -               -               -               -               108.916       -               -               -               -               119.078       -               -               -               
periode in maanden 12                -               -               -               -               -               9                  -               -               -               -               9                  -               -               -               
% van toepassing op leegstand 100% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0%
inkomstenverlies 97.860-       -             -             -             -             -              20.422-         -             -             -             -             22.327-       -             -             -              
marketing 3.914-         -             -             -             -             -              1.089-          -             -             -             -             1.191-         -             -             -              
verhuurprovisie 11.743-       -             -             -             -             -              3.267-          -             -             -             -             3.572-         -             -             -              
verbeteringen en incentives in euro/m² 29                -               -               -               -               -               29                -               -               -               -               29                -               -               -               
verbeteringen en incentives in euro/m² TW 29                -               -               -               -               -               33                -               -               -               -               36                -               -               -               
additionele correcties -               -               -               -               297.193-       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
additionele correcties TW -               -               -               -               322.322-       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
totaal verbeteringen, incentives en additionele correcties TW 24.465-       -             -             -             322.322-     -              27.633-         -             -             -             -             30.584-       -             -             -              

totale netto cashflow 50.375-       89.159       90.738       92.345       228.343-     95.643        44.926         99.060       100.813     102.598     103.786     47.947       107.489     109.389     111.323     

IRR-BEREKENING jaar 1-10 IRR-BEREKENING jaar 1-15
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dossier 08555 opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer

object Supermarkt 

adres Dennenlaan 133 inspectiedatum 25-7-2016

plaats Zwanenburg waardedatum 25-7-2016

Scenario 2: 10 jaar verhuurd aan LIDL

kerngegevens
soort object Supermarkt 
belangrijkste huurder Lidl Nederland GmbH
verhuurbare vloeroppervlakte 847 m²
parkeerplaatsen 0
perceelgrootte 980 m²

bouwjaar / renovatie 1990
energieprestatielabel n.b.
eigendomssituatie eigen grond
inflatie 1,80%

exploitatielasten 10,48% € 12 /m² € 10.252
theoretische huurprijs (HP) € 116 /m² € 97.860
feitelijke huurinkomsten (HI) € 116 /m² € 97.860
markthuur (MH) € 116 /m² € 97.860
over-/onderhuur o.b.v. verhuurde delen (HI/MH) 0,0%
resterende huurtermijn inclusief leegstand 10,0 jaar
leegstand o.b.v. markthuur 0,00%

kwalificatie (1 = negatief, 5 = positief) cashflow resultaten

gebouw erfpachtcorrectie n.v.t.
gebouwkwaliteit 3 gemiddelde gebouwkwaliteit overige additionele correcties €  0
parkeervoorzieningen 3 redelijke parkeergelegenheid
resterende huurtermijn 5 zeer lange resterende huurtermijn kapitalisatiemethode
staat van onderhoud 3 gemiddelde staat van onderhoud net yield op zekere inkomsten 6,35%

resultaat kapitalisatiemethode v.o.n. €  1.351.736
lokatie resultaat kapitalisatiemethode k.k. €  1.263.305
macro lokatie 2 matige macro lokatie
micro lokatie 3 gemiddelde micro lokatie discounted cashflow methode
verhuurbaarheid 3 gemiddelde verhuurbaarheid IRR (internal rate of return) 6,75%
beleggingsmarkt 3 gemiddelde beleggingsmarkt resultaat DCF methode v.o.n. €  1.347.755
verkoopbaarheid 4 goede verkoopbaarheid resultaat DCF methode k.k. €  1.259.584

opmerkingen SWOT-analyse marktwaarde

gebouw sterktes zwaktes netto aanvangsrendementen (netto huurprijs / waarde v.o.n.)
• lange looptijd • matige gebouwspecificaties NAR op HP 6,49% multiplier op HP 15,41
• goed bereikbaar met auto en OV • geen uitbreidingsmogelijkheden NAR op MH 6,49% multiplier op MH 15,41
• locatie naast winkelcentrum • bruto aanvangsrendementen (bruto huurprijs / waarde k.k.)

BAR op HP 7,77% multiplier op HP 12,88
BAR op MH 7,77% multiplier op MH 12,88

overig kansen bedreigingen
Scenario: 10 jaar verhuurd aan LIDL • goede beleggersvraag • concurrerend aanbod waarde v.o.n. € 1.594 /m² €  1.349.746

• herontwikkelingsmogelijkheden • aankoopkosten 7,00%
• • waarde k.k. voor afronding € 1.489 /m² €  1.261.445

afronding 10.000

marktwaarde k.k. (afgerond) €  1.260.000

OVERZICHT
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€200.000-

€150.000-

€100.000-

€50.000-
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€50.000 

€100.000 

€150.000 

€200.000 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
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Gemeente Haarlemmermeer
dossier 08555
object
Supermarkt 
adres
Dennenlaan 133
plaats
Zwanenburg

waardedatum HUURDERSGEGEVENS
25-7-2016

huurder unit huurprijs
(HP)

btw
J/N

expiratie 
datum

m² m² m² m² # euro/m² euro/m² euro/m² euro/m² euro/# markthuur
(MH)

herz.huur
(HHHW)

jaren
tot

HP/MH

euro winkel kantine magazijn ........ pp winkel kantine magazijn ........ pp euro euro exp. %
1 Lidl Nederland GmbH nr. 133 97.860           J 25-7-2026 749            14              84              120            120            75              -             -             97.860           97.860           10,00    0%

totaal 97.860           749            14              84              -             -             97.860           97.860           10,00    0%

verhuurd 100% 97.860           749            14              84              -             -             97.860           10,00    0%
leegstand 0% -             -             -             -             -             -                 
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Gemeente Haarlemmermeer
dossier 08555

object

Supermarkt 
adres
Dennenlaan 133
plaats
Zwanenburg

waardedatum EXPLOITATIELASTEN
25-7-2016

huurprijs (HP) 97.860
markthuur (MH) 97.860

opgave

euro

opgave
in %

van MH

van
toepassing

J/N

raming

euro

raming
in %

van MH

%
van toepassing

op MH

exploitatielasten

euro
beheervergoeding -                        0,00% N 1.470                    1,50% 1,50% 1.470                    
onderhoudskosten -                        0,00% N 4.100                    4,19% 4,19% 4.100                    
opstalverzekering -                        0,00% N 530                       0,54% 0,54% 530                       
OZB (eigenaar) -                        0,00% N 3.660                    3,74% 3,74% 3.660                    
waterschapsbelasting (eig.) -                        0,00% N 370                       0,38% 0,38% 370                       
rioolrecht (eigenaar) -                        0,00% N 122                       0,12% 0,12% 122                       
erfpachtcanon -                        0,00% N -                        0,00% 0,00% -                        
overige -                        0,00% N -                        0,00% 0,00% -                        
overige -                        0,00% N -                        0,00% 0,00% -                        
totaal -                      0,00% 10.252                 10,48% 10,48% 10.252                


beheerverg.

onderhoud

opstalverz.

OZB (eig.)

waterschap

rioolr. (eig.)

 overige
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Gemeente Haarlemmermeer
dossier 08555

object Supermarkt 
adres Dennenlaan 133
plaats Zwanenburg

waardedatum 25-7-2016 ADDITIONELE CORRECTIES

erfpachtcorrectie

erfpachtcorrectie van toepassing: J/N N

fictief toekomstig afkoopmoment n.v.t.
waardedatum n.v.t.
periode tot fictieve toekomstige afkoop n.v.t. jaar

canonverplichting afgekocht: J/N n.v.t.
huidige canon per jaar n.v.t.

CW canonbetalingen tot fictieve toekomstige afkoop n.v.t.

afgekochte periode n.v.t. jaar
historische afkoopsom n.v.t.
per m² bvo n.v.t.

grondwaardestijging per jaar n.v.t.
grondwaarde nu (globaal) n.v.t.
per m² bvo n.v.t.
grondwaarde straks n.v.t.
depreciatiefactor n.v.t.
discontopercentage n.v.t.
éénmalige reservering nu n.v.t.

ten behoeve van berekening
erfpachtcorrectie n.v.t. euro 0

overige correcties
CW BTW-verlies over exploitatielasten gedurende de looptijd van de contracten 0

overige correcties euro 0

totaal additionele correcties opbrengsten (+), kosten (-) euro 0
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Gemeente Haarlemmermeer standaard variabelen resultaat kap. methode  v.o.n. 1.351.736      

dossier 08555 exploitatielasten 10,48% resultaat kap. methode  k.k. 1.263.305      
object verhuur + marketing 16,00% afronding 10.000           
Supermarkt beheervergoeding 1,50% resultaat k.k. (afgerond) 1.260.000    
adres op HHHW op HP op MH
Dennenlaan 133 yield op meerhuur 7,00% NAR 6,48% 6,48% 6,48%
plaats yield op huurpotentie NY+ 1,00% BAR k.k. 7,75% 7,75% 7,75%
Zwanenburg discontovoet correcties 7,00% multiplier 12,91 12,91 12,91

waardedatum inflatie 1,80% totaal m² 847 KAPITALISATIEMETHODE
25-7-2016 aankoopkosten 7,00% result. k.k. (incl. pp) / m² 1.492 (hardcore - topslice methode)

huurder jaren 
tot

huurprijs 
(HP)

markthuur 
(MH)

herz.huur
(HHHW)

net yield
op

hardcore 
HP / MH

% van
toep. op

NCW
topslice /

initiële
leeg-

leegstand
bij 1ste

% van
toep. op

NCW 
leegstand

 verbeteringen en
incentives/m² 

 NCW
uitgaven 

 NCW
verhuur- 

 NCW
additionele 

 resultaat
v.o.n. 

exp. / zekere gekapitaliseerd markthuur reversion stand expiratie leegstand initieel en initieel 1ste exp. initieel en provisie en correcties
herz. inkomsten 1ste exp. 1ste exp. 0 mnd 3 mnd 1ste exp. marketing

euro euro euro euro euro mnd. mnd. euro euro/m² euro/m² euro 16,0% euro euro 
1 Lidl Nederland GmbH #### 97.860       97.860       97.860       6,35% 1.379.654      100% -                 0 9 25% 10.673-           -         29          14.866-           2.379-             -                 1.351.736       

totaal #### 97.860       97.860       97.860       1.379.654    -               10.673-         14.866-         2.379-           -               1.351.736     
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discounted cashflow (DCF) gedurende 15 jaar resultaat v.o.n. 1.351.736 1.347.755

Gemeente Haarlemmer standaard variabelen exploitatielasten euro kap. meth. DCF meth.
dossier 08555 waardedatum 25-7-2016 beheerverg. 1,5% 1.470 resultaat k.k. 1.263.305 1.259.584
object gem inflatie (IPD) 1,80% onderhoud 4,2% 4.100 IRR 6,73% 6,75%
Supermarkt nom groei MH 1&2 1,80% opstalverz. 0,5% 530 NAR (op huurprijs) 6,48% 6,50%
adres nom groei MH 3&4 2,00% OZB (eig.) 3,7% 3.660 BAR k.k. (op huurprijs) 7,75% 7,77%
Dennenlaan 133 expl.lasten jr 01-10 10,48% waterschap 0,4% 370 multiplier 12,91 12,87
plaats expl.lasten jr 11-20 11,00% rioolr. (eig.) 0,1% 122 totaal m² 847 847 waarde k.k. eind jaar 10 1.780.623    waarde k.k. eind jaar 15 1.884.920    
Zwanenburg groei expl.lasten 2,05% overige 0,0% 0 resultaat k.k. (incl. pp) / m² 1.492 1.487 markthuur 116.972       markthuur 129.147       

verhuur+marketing 16,00% totaal 10,5% 10.252 BAR k.k. op markthuur 6,6% BAR k.k. op markthuur 6,9%
% van toep. op markthuur: inkomsten gedurende periode: inkomsten gedurende periode:

huurder huurprijs markthuur/ jaren tot 1ste 2de 3de 4de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
herz. huur herziening herz. herz. herz. herz.

1 Lidl Nederland GmbH nr. 133 97.860                 97.860         10,00 100% 100% 100% n.v.t. 97.860         99.621         101.415       103.240       105.098       106.990       108.916       110.877       112.872       116.972     119.078       121.221       123.403       125.624       127.886     
totale cashflow 97.860                 97.860         10,00 97.860       99.621       101.415     103.240     105.098     106.990     108.916       110.877     112.872     116.972     119.078     121.221     123.403     125.624     127.886     
exploitatielasten 10.252-       10.462-       10.677-       10.896-       11.119-       11.347-        11.579-         11.817-       12.059-       12.306-       13.186-       13.457-       13.733-       14.014-       14.301-       
potentiële leegstand -               -               -               -               -               -               -               -               -               116.972       -               -               -               -               127.886       
periode in maanden -               -               -               -               -               -               -               -               -               9                  -               -               -               -               9                  
% van toepassing op leegstand 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 25%
inkomstenverlies -             -             -             -             -             -              -              -             -             21.932-       -             -             -             -             23.979-       
marketing -             -             -             -             -             -              -              -             -             1.170-         -             -             -             -             1.279-         
verhuurprovisie -             -             -             -             -             -              -              -             -             3.509-         -             -             -             -             3.837-         
verbeteringen en incentives in euro/m² -               -               -               -               -               -               -               -               -               29                -               -               -               -               29                
verbeteringen en incentives in euro/m² TW -               -               -               -               -               -               -               -               -               35                -               -               -               -               38                
additionele correcties -               -               -               -               297.193-       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
additionele correcties TW -               -               -               -               322.322-       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
totaal verbeteringen, incentives en additionele correcties TW -             -             -             -             322.322-     -              -              -             -             29.367-       -             -             -             -             32.503-       

totale netto cashflow 87.608       89.159       90.738       92.345       228.343-     95.643        97.337         99.060       100.813     48.688       105.891     107.764     109.671     111.610     51.987       

IRR-BEREKENING jaar 1-10 IRR-BEREKENING jaar 1-15
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www.dtz.nl 

Taxatierapport 

Olmenlaan 139-141 & parkeerterrein (nabij Olmenlaan), Zwanenburg 
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Duidelijk. DTZ 
Zadelhoff 

DTZ Zadelhoff v.o.f. 
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Getaxeerde waarden 

Ondertekening Rekening houdend met alle in dit rapport genoemde uitgangspunten en informatie zijn de volgende 
waarden getaxeerd. 

  

 Marktwaarde  
 
Olmenlaan 141 (Buurtcentrum) 
EUR 760.000,- k.k. 
zegge: zevenhonderdzestigduizend euro kosten koper 
 
Olmenlaan 139 (Bibliotheek) 
EUR 570.000,- k.k. 
zegge: vijfhonderdzeventigduizend euro kosten koper 
 
Parkeerterrein (nabij Olmenlaan) 
EUR 140.000,- k.k. 
zegge: éénhonderdveertigduizend euro kosten koper 
 
  
 
 
 
 
 

  
 Deze taxatie is beoordeeld door de Kwaliteitscommissie van DTZ Zadelhoff op 22 augustus 2016. 

 
 Deze taxatie is uitgevoerd door / dan wel in samenwerking met een taxateur van de afdeling 

Kantoren- en bedrijfsruimte Amsterdam d.d. 18 augustus 2016. 
 
Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap. 
 
Amsterdam, 23 augustus 2016.  
 
 
 
 
 
 
ing. R.S. Kuiper MSc RT 
Register-Taxateur van onroerende zaken 
ingeschreven bij het NRVT te Rotterdam onder nummer RT697318285 
 
 

De inhoud van dit rapport wordt uitsluitend door DTZ Zadelhoff gewaarborgd indien deze is voorzien van een geldige digitale ondertekening door daartoe 

bevoegde taxateurs van DTZ Zadelhoff. Om vast te stellen of dit een geldig document is, kunt u de ondertekening verifiëren middels een muisklik op de 

digitale handtekening waarna de certificaatdetails zichtbaar worden. In het certificaat staat welke functionarissen van DTZ Zadelhoff ondertekend hebben. 
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Plausibiliteitsverklaring 
 
 
 

Ondergetekende, 
 
 
DTZ Zadelhoff v.o.f. 
De heer drs. O.L. Dirks RT 
Parnassusweg 803, 1082 LZ Amsterdam 
Register-Taxateur van onroerende zaken ingeschreven bij het NRVT te Rotterdam onder nummer RT783238886 

 
verder te noemen ‘taxateur’ 
 
 
verklaart dat: 
 

• Taxateur op 23 augustus 2016 het taxatierapport (Olmenlaan 139-141 & parkeerterrein te Zwanenburg, dossiernummer 
T89507 met waardepeildatum 6 juni 2016, getaxeerd door ing. R.S. Kuiper MSc RT, heeft beoordeeld op plausibiliteit van de 
waarde en de onderbouwing van de waarde; 

• Taxateur geen interne en/of externe inspectie van het object heeft gedaan; 
• Taxateur alle bijlagen in relatie tot de inhoud van het taxatierapport heeft bekeken; 
• Taxateur geen garantie geeft op de compleetheid van het taxatierapport en de bijlagen; 
• Op basis van de beoordeelde stukken taxateur van mening is dat de waarde in het taxatierapport plausibel is. 

 
Aldus door taxateur, 
 

 
Amsterdam, 23 augustus 2016 
 
 
 
 
 
 
drs. O.L. Dirks RT 
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Kerngegevens  
  

Opdracht Gemeente Haarlemmermeer 
Type object buurtcentrum met bibliotheek en parkeerterrein 
Classificatie object het object wordt door de opdrachtgever geclassificeerd als een object dat door de opdrachtgever 

als onderpand wordt gehouden voor een hypothecaire geldlening. 
Doel interne doeleinden 
Peildatum 6 juni 2016 
Vloeroppervlakte Olmenlaan 141 (Buurtcentrum):  

Olmenlaan 139 (Bibliotheek): 
Parkeerterrein:  

1.279 m² v.v.o. 
612 m² v.v.o. 
2.800 m²  

Perceeloppervlakte Olmenlaan 141 (Buurtcentrum):  
Olmenlaan 139 (Bibliotheek): 
Parkeerterrein: 
Totaal: 

A 9954  
A 9953 
A 10407 (gedeeltelijk) 
 

1.492 m² 
691 m² 
2.800 m²  
4.983 m²  

Aantal parkeerplaatsen ca. 75 parkeerplaatsen 
Bouwjaar 1986 (bron: BAG-viewer) 
Erfpacht/eigen grond eigen grond 
Stand en ligging redelijk 
Bereikbaarheid redelijk 
Parkeren goed 
Courantheid matig 
Huuropbrengst Olmenlaan 141 (Buurtcentrum): EUR 105.714,- per jaar, exclusief btw 

Olmenlaan 139 (Bibliotheek):   EUR   52.212,- per jaar, exclusief btw 
Parkeerterrein:   EUR            0,- 
Totaal     EUR 157.926,- per jaar exclusief btw 

Markthuur Olmenlaan 141 (Buurtcentrum):  EUR   83.250,- per jaar exclusief btw 
Olmenlaan 139 (Bibliotheek):   EUR   55.080,- per jaar exclusief btw 
Parkeerterrein:                          EUR           0,- per jaar exclusief btw 
Totaal                                       EUR 138.330,- per jaar exclusief btw 

Resterende looptijd Olmenlaan 141 (Buurtcentrum):  1,07 jaren 
Olmenlaan 139 (Bibliotheek):      5,57 jaren 
Parkeerterrein:    n.v.t. 
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Bijzondere uitgangspunten ▪ Er zijn geen Bijzondere Uitgangspunten.  
Uitgangspunten ▪ Ten aanzien van de aspecten die niet (volledig) zijn onderzocht, wordt in het kader van de 

waardering verondersteld dat deze geen negatieve invloed hebben op de waarde van het 
object, tenzij anders vermeld. 

▪ Bij de taxatie van de Olmenlaan 141 (buurtcentrum) is uitgegaan van de huurinkomsten uit de 
taxatie van DTZ Zadelhoff met kenmerk Ta54421 en peildatum 1-7-2014. Bij de taxatie is 
ervan uitgegaan dat deze huur twee keer geïndexeerd is. 

▪ Bij de taxatie van Olmenlaan 141 (Buurtcentrum) is uitgegaan van metrages uit bovenstaand 
taxatierapport. 

▪ Bij de taxatie van de Olmenlaan 139 (bibliotheek) is geen rent-roll beschikbaar gesteld. Bij de 
taxatie is ervan uitgegaan dat de huurinkomsten uit de huurovereenkomst geïndexeerd zijn 
conform dit het huurcontract.  

▪ Bij de taxatie van de Olmenlaan 139 (bibliotheek) is uitgegaan van het meterage uit de 
huurovereenkomst. 

▪ Bij de taxatie van het parkeerterrein is alleen het terrein getaxeerd, exclusief de in- en uitritten 
en ook zonder het achterliggende grasveld. Dit gedeelte is niet ingemeten en er is geen 
kadastrale afbakening. Bij de taxatie is uitgegaan van een terrein van 2.800 m².  

▪ Bij de taxatie is ervan uitgegaan dat het parkeerterrein bij levering een parkeerterrein is dat 
valt onder de 6% overdrachtsbelasting en dat daarop dan dus geen BTW verschuldigd is. 

  

Getaxeerde waarden Marktwaarde  
 
Olmenlaan 141 (Buurtcentrum) 
EUR 760.000,- k.k. 
zegge: zevenhonderdzestigduizend euro kosten koper 
 
Olmenlaan 139 (Bibliotheek) 
EUR 570.000,- k.k. 
zegge: vijfhonderdzeventigduizend euro kosten koper 
 
Parkeerterrein (nabij Olmenlaan) 
EUR 140.000,- k.k. 
zegge: éénhonderdveertigduizend euro kosten koper 
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Algemeen  

Opdracht Gemeente Haarlemmermeer gevestigd te Hoofddorp, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw 
Blesing heeft opdracht gegeven aan:  
 
DTZ Zadelhoff v.o.f., als onderneming gecertificeerd door de Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) onder registratienummer 052725, een v.o.f. van partners die deelnemen middels 
besloten vennootschappen, gevestigd te Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door ing. R.S. 
Kuiper MSc RT, werkzaam bij DTZ Zadelhoff v.o.f., kantoorhoudende Parnassusweg 803, 1082 LZ  
Amsterdam, en drs. K.K. Engelman MRE MRICS RT, werkzaam bij DTZ Zadelhoff v.o.f., 
kantoorhoudende Parnassusweg 803, 1082 LZ Amsterdam, om inzicht te verschaffen in de 
vastgoedwaarde van: 
 
Olmenlaan 139-141 & parkeerterrein (nabij Olmenlaan), Zwanenburg 
 
Het object wordt door de opdrachtgever geclassificeerd als een object dat door de opdrachtgever 
als onderpand wordt gehouden voor een hypothecaire geldlening. 
 
De opdracht is verstrekt per getekende opdrachtbevestiging op 10 juni 2016. 
 
Als waardepeildatum is bepaald 6 juni 2016. De marktsituatie op de peildatum is maatgevend voor 
de taxatie. 

  
Code of conduct De taxatie is tevens opgesteld in lijn met 

▪ De 28 richtlijnen van het Platform Taxateurs en Accountants uit de publicatie 'Goed 
Gewaardeerd Vastgoed' d.d. 27 mei 2013. 

▪ De International Valuation Standards Council (IVS), conform de International Valuation 
Standards uit 2011, geldig per 1 januari 2012. 

▪ De Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), conform de RICS Taxatiestandaarden 
(The 'Red Book') van november 2013 (9e editie), geldig per 6 januari 2014.  

▪ De Algemene Gedrags- en Beroepsregels, het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed en het 
Addendum Grootzakelijk Vastgoed, conform het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs 
(NRVT), vastgesteld d.d. 19 november 2015 (zonder overgangsregime door de NRVT 
ingevoerd per 1 januari 2016). De NRVT regels tonen grote gelijkenis met werkwijzen conform 
IVS en RICS. DTZ Zadelhoff werkt daardoor grotendeels conform de NRVT en verwacht in het 
2e kwartaal van 2016 alle Reglementen volledig geïntegreerd te hebben in haar werkwijze en 
rapportage. 

 
Voor iedere taxatie die wordt uitgevoerd door DTZ Zadelhoff wordt een interne toets gedaan op 
mogelijke conflicts of interest. DTZ Zadelhoff heeft deze taxatie uitgevoerd als gecertificeerde 
taxateur en heeft daarbij  geen mogelijke belangenverstrengeling waargenomen met betrekking tot 
transacties en/of taxaties die nu spelen dan wel tot een periode van 3 jaar terug hebben gespeeld.
Daarom acht DTZ Zadelhoff zich gekwalificeerd om deze taxatie volledig onafhankelijk uit te voeren 
voor het doel van deze taxatie. 
 
De medewerkers van DTZ Zadelhoff handelen conform een interne gedragscode, vastgelegd in 
een Code of Conduct. Hierin staat onder andere aangegeven hoe medewerkers van DTZ Zadelhoff 
dienen om te gaan met financiële belangen bij cliënten. Er wordt door een compliance officer 
toegezien op de naleving ervan. 
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De taxateurs van DTZ Zadelhoff werken onafhankelijk van de makelaars van DTZ Zadelhoff. Er is 
sprake van gescheiden netwerksystemen zodat de makelaars geen inzage kunnen krijgen in 
vertrouwelijke informatie. De taxateurs maken wel gebruik van de kennis van de makelaars om 
actuele marktinformatie te verkrijgen. Daarnaast hebben alle taxateurs toegang tot een database 
met referentie gegevens, waarin zowel gebruiks- als beleggingstransacties worden bijgehouden. 
 
Teneinde de kwaliteit van de taxaties te waarborgen wordt voor iedere taxatie het 4-ogen principe 
gehanteerd. Dat impliceert dat iedere taxatie standaard door 2 personen wordt uitgevoerd. 
Daarnaast worden transactionele taxaties normaliter en non-transactionele taxaties 
steekproefsgewijs gecontroleerd door een kwaliteitscommissie bestaande uit onafhankelijke 
professionals buiten het uitvoerende taxatieteam. 
 
DTZ Zadelhoff heeft een interne klachtenprocedure conform de voorschriften van de RICS en valt 
ook onder de tuchtrechtelijke controle van de RICS. 

  
Waarderingsdefinities Het doel van de opdracht is, in verband met interne doeleinden, de navolgende waarden te 

taxeren, te weten: 
▪ Marktwaarde 
 
Indien er sprake is van een eigenaar/gebruiker situatie of een situatie waarbij er sprake is van een 
interne huurder (de huurder is gelieerd aan de eigenaar) worden er twee waarden afgegeven: 
▪ Marktwaarde - vrij van huur en/of gebruik en ontruimd 
▪ Marktwaarde - voortgezet gebruik 
 
Bij de situatie van een interne huurder, wordt de interne huurovereenkomst buiten beschouwing 
gelaten.  
 
Bij de Marktwaarde, voortgezet gebruik is het uitgangspunt gehanteerd dat er in het getaxeerde 
object een dusdanige exploitatie kan worden gedraaid dat hiervoor een toereikende 
winstgevendheid is. 
 
Waardebegrip en/of indicaties 
Voor de genoemde waardebegrippen worden de volgende definities gehanteerd:  
 
▪ De Marktwaarde representeert het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een 

bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke 
transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis 
van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.  

 
Waarderingsmethoden 
Teneinde de genoemde waarden vast te stellen zijn de volgende rekenmethodieken gehanteerd. 
De gekozen methoden zijn in overeenstemming met wat in de Nederlandse vastgoedmarkt 
gebruikelijk is voor onderhavig type object in overeenstemming met het doel van de waardering. 
 
Comparatieve methode 
De comparatieve ofwel vergelijkende methode, vergelijkt verkooptransacties en/of 
verhuurtransacties met betrekking tot soortgelijke objecten met elkaar. Deze methode wordt 
gebruikt voor onroerende zaken waarvan ‘voldoende’ transactiegegevens bekend zijn. De 
comparatieve methode stoelt op de beoordeling van de markt, van de locatie en van de onroerende 
zaak zelf. 
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Markthuurkapitalisatie methode 
De Marktwaarde is bepaald aan de hand van de bruto Markthuur van de verhuurbare 
vloeroppervlakten van de gebouwen en/of terreinen, verminderd met onroerende zaakgebonden 
zakelijke en andere, door opdrachtgever opgegeven en/of geschatte lasten en gerelateerd aan een 
onder de huidige marktomstandigheden reëel geacht netto rendement. Dit rendement stoelt op de 
beoordeling van de markt, van de locatie en van de onroerende zaak zelf en is gebaseerd op onder 
meer dezelfde factoren zoals hierboven reeds beschreven. 
 
Het eventuele verschil tussen de actuele huuropbrengst en de Markthuur is verdisconteerd op 
basis van de resterende looptijd van de huurovereenkomst(en) (contante waarde). 
 
Rekening is gehouden met kosten voor leegstand, waaronder huurderving, servicekosten ten laste 
van de eigenaar, verhuurkosten en kosten ten behoeve van marketing, publiciteit, toezicht, 
instandhouding en aanpassing en/of renovatie. 
 
Wanneer van bedrijfsruimten als bedoeld in artikel 7:290 BW de Marktwaarde onder 
gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten wordt getaxeerd, is niet de actuele 
Markthuur het uitgangspunt van de kapitalisatie, maar de Markthuur ex artikel 7:303 BW. De 
huurprijs kan namelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst alleen maar worden aangepast 
voor zover deze niet meer overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse. Aan 
deze taxatie ligt nadrukkelijk niet een uitgebreid deskundigenonderzoek ten grondslag, maar er 
wordt uitsluitend een schatting gemaakt van het gemiddelde huurprijsniveau van vergelijkbare 
bedrijfsruimten ter plaatse. 
 
De getaxeerde waarde kan enerzijds tot stand komen door het kapitaliseren van de bruto 
theoretisch huurinkomsten met het bruto aanvangsrendement (BAR), of anderzijds door het 
kapitaliseren van de netto theoretische huurinkomsten met het netto aanvangsrendement (NAR). 
Het BAR is de theoretische huurinkomsten (op de peildatum) gedeeld door de marktwaarde 
(v.o.n.), en wordt als percentage uitgedrukt. Het NAR is de theoretische huurinkomsten minus 
exploitatiekosten gedeeld door de marktwaarde (v.o.n.), en wordt eveneens als percentage 
uitgedrukt. 
 
Overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastraal recht zijn in mindering gebracht. 

  
Uitgangspunten Bij een taxatie worden algemene uitgangspunten en in bepaalde gevallen ook bijzondere 

uitgangspunten gehanteerd. 
 
Een bijzonder uitgangspunt is een uitgangspunt dat ofwel veronderstelt dat de taxatie wordt 
gebaseerd op feiten die wezenlijk verschillen van de feiten die bestaan op de taxatiedatum, of 
waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat een kandidaat-koper (niet zijnde een koper 
met een bijzonder belang) dat zou hanteren op de taxatiedatum. 
 
Voor een overzicht van de gehanteerde (bijzondere) uitgangspunten wordt tevens verwezen naar 
het blad ‘Uitgangspunten’ behorend bij het rekenmodel, c.q. de rekenmodellen die als bijlage is/zijn 
opgenomen bij deze rapportage. 
 
Een algemeen uitgangspunt is volgens de verklarende woordenlijst van het RICS 'Red Book' 'een 
veronderstelling die voor waar wordt gehouden'. Een uitgangspunt betreft feiten, voorwaarden of 
situaties die van invloed zijn op het onderwerp of de methode van een taxatie, met betrekking tot 
welke is overeengekomen dat zij niet door de taxateur hoeven te worden geverifieerd in het kader 
van de taxatieprocedure. 
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Bij deze taxatie worden de navolgende algemene uitgangspunten gehanteerd. 
 
Technische staat 
De beoordeling van de onderhoudstoestand van gebouwen en gebouwgebonden installaties 
geschiedt globaal, voor zover waarneembaar en uitsluitend in het kader van een waardeoordeel. 
Het is geen technisch onderzoek en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot 
de onderhoudstoestand zelf en/of eventuele verborgen gebreken. 
 
Bij deze taxatie is ervan uitgegaan (tenzij anders vermeld in de rapportage) dat de installaties naar 
behoren functioneren en in een zodanige staat verkeren dat vereiste goedkeuringen, waaronder 
die van overheidswege, zonder investeringen kunnen worden verkregen. Deze installaties zijn 
bijvoorbeeld centrale verwarming, klimaatinstallatie, elektrische installaties, liften en installaties en 
voorzieningen in overeenstemming met de voorschriften van de plaatselijke brandweer. 
 
Bij de waardering zijn de niet gebouwgebonden installaties buiten beschouwing gelaten. 
 
Bestemming en gebruik 
Er is geen onderzoek gedaan naar eventuele voorschriften, bepalingen en/of benodigde 
vergunningen welke verband houden met het (specifieke) gebruik van het object. Tenzij anders 
vermeld in de rapportage wordt ervan uitgegaan dat het gebruik conform de bestemming zonder 
verdere belemmering is toegestaan. 
Deze taxatie betreft de hoogste waarde bij optimaal gebruik binnen de vigerende bestemming, 
tenzij anders vermeld in de rapportage. 
 
Duurzaamheid 
Voor zover van toepassing is bij de waardering rekening gehouden met het al dan niet duurzame 
karakter van het object. De beoordeling van duurzaamheidaspecten geschiedt globaal, voor zover 
waarneembaar en uitsluitend in het kader van een waardeoordeel. 
 
Indien bij de taxatie kon worden beschikt over een energielabel of energieprestatie-coëfficiënt 
(EPC), dan is bij de waardering hiermee rekening gehouden. Echter alleen in het kader van een 
waardeoordeel. 
 
Om meer inzicht te krijgen in de mate van duurzaamheid van het vastgoed wordt in overweging 
gegeven een (pre)assessment te laten uitvoeren conform de richtlijnen van de Dutch Green 
Building Council. 
 
Milieuaspecten 
Bij de inspectie van het getaxeerde is niet onderzocht of tijdens de bouw materialen zijn gebruikt, 
die naar de huidige inzichten en maatstaven een gevaar zouden kunnen opleveren voor het milieu 
en/of de gezondheid van mens en dier, zoals in het bijzonder asbest en asbesthoudende 
materialen. Bij de taxatie is er daarom van uitgegaan dat hiervan geen sprake is, tenzij anders 
vermeld in de rapportage. 
 
In het kader van deze taxatie heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar eventuele verontreiniging 
van de grond en/of het grondwater behorende tot het getaxeerde object, welke naar huidige 
inzichten en maatstaven gevaar zou kunnen opleveren voor het milieu en/of de gezondheid van 
mens en dier. Bij de taxatie wordt er dan ook van uitgegaan dat er geen sprake is van 
verontreiniging en/of andere vormen van vervuiling, waardoor het gebruik conform de bestemming 
en/of het verkrijgen van een bouwvergunning wordt belemmerd, tenzij anders vermeld in de 
rapportage. 
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Om meer inzicht te krijgen in de huidige bodemgesteldheid wordt in overweging gegeven een 
vooronderzoek conform NEN 5725, eventueel gevolgd door een verkennend onderzoek conform 
NEN 5740, uit te laten voeren. 
 
Huursituatie 
Bij deze taxatie is uitgegaan van jaarlijkse huurprijsaanpassingen op basis van C.B.S. - c.q. C.P.I. 
prijsindexcijfers, tenzij anders vermeld in de rapportage. 
 
Er is geen onderzoek verricht naar de financiële positie van de individuele huurder(s). Er is
aangenomen dat: 
▪ de huurder in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen 
▪ er geen huurachterstand is 
▪ er geen sprake is van contractbreuk 
▪ er geen sprake is van surseance van betaling 
▪ er geen sprake is van faillissement. 
 
Voorts is ervan uitgegaan dat huurder geen aanspraak kan maken op huurvrije perioden, 
huurkortingen of andere tegemoetkomingen door verhuurder, tenzij anders vermeld in de 
rapportage. 
 
Omzetbelasting 
Alle in het rapport genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld en/of wettelijk 
niet belast met BTW. 
 
Informatie 
De taxatie is gebaseerd op de inspectie van de onroerende zaak, op de ter beschikking gestelde 
informatie van de opdrachtgever en/of derden zoals huur- en oppervlaktegegevens, 
plattegrondtekeningen en/of eventuele meetcertificaten en gegevens over onroerende 
zaakgebonden zakelijke en andere lasten, en op schriftelijk dan wel mondeling verstrekte 
informatie van het Kadaster, de betreffende gemeente en/of provincie en eventuele andere 
instanties. 

  
Onafhankelijkheid Bij de uitvoering van deze taxatie is aangesloten bij de 28 richtlijnen van het Platform Taxateurs en 

Accountants die d.d. 27 mei 2013 door dit Platform zijn goedgekeurd. 
 
De opdrachtgever heeft niet aan DTZ Zadelhoff bevestigd dat de verstrekte informatie volledig en 
juist is en dat alle relevante allonges, addenda en side letters zijn verstrekt. Opdrachtgever heeft 
per e-mail d.d. 23 mei 2016 de gegevens verstrekt. DTZ Zadelhoff gaat er echter van uit dat de 
verstrekte informatie volledig en juist is. 
 
De opdrachtgever heeft DTZ Zadelhoff  dat tussen de genoemde peildatum en de uitgiftedatum van 
het rapport geen wijzigingen aan het object zijn opgetreden die tot een significante aanpassing van 
de waarde zouden kunnen hebben geleid. 
 
Het honorarium voor de taxatie (dat is overeengekomen met de opdrachtgever) betreft een vast 
tarief (per object). 
 
Het totale taxatie-honorarium dat DTZ Zadelhoff jaarlijks aan de opdrachtgever declareert ten 
opzichte van de totale jaarlijkse taxatieomzet van DTZ Zadelhoff is: minimaal. Het totale niet 
taxatie-honorarium dat DTZ Zadelhoff jaarlijks aan opdrachtgever declareert ten opzichte van de 
totale niet taxatieomzet van DTZ Zadelhoff is: minimaal. 
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Jaarlijks wordt door DTZ Zadelhoff een algemene controle uitgevoerd waarin wordt nagegaan of er 
sprake is van opdrachtgevers die disproportioneel bijdragen aan de omzet van DTZ Zadelhoff. Uit 
de meest recente analyse is gebleken dat hiervan geen sprake is. 

  
Educatie en roulatie DTZ Zadelhoff bevestigt dat de taxateurs die deze opdracht hebben uitgevoerd en het 

taxatierapport hebben ondertekend, c.q. verklaard hebben dat de waarde in het taxatierapport 
plausibel is, beschikken over lokale en sectorale kennis van de specifieke markt, en voorts 
permanente educatie volgen om taxaties vakbekwaam te kunnen uitvoeren. Op basis hiervan acht 
DTZ Zadelhoff zich gekwalificeerd om deze taxatie met voldoende kennis van zaken voor het 
omschreven doel uit te voeren. 

  
Plausibiliteitsverklaring Door een taxateur van DTZ Zadelhoff, geen deel uitmakend van het uitvoerend taxatieteam, is een 

plausibiliteitsverklaring opgesteld. De plausibiliteitsverklaring maakt onderdeel uit van deze 
rapportage. 

  
Rekenmodel Soort taxatie 

De taxaties kunnen verschillen in diepgang (volledige taxatie, hertaxatie, markttechnische update). 
Per rekenmodel is de diepgang van de taxatie aangegeven. Het kan hierbij gaan om een eerste 
taxatie of een vervolg-taxatie. Bij een eerste taxatie wordt gewoonlijk een inspectie uitgevoerd, 
tenzij anders aangegeven in de rapportage. Bij een vervolg-taxatie hoeft niet altijd een inspectie te 
zijn uitgevoerd. Deze taxatie betreft een volledige taxatie. 
 
Schattingsonzekerheid 
De mate van subjectiviteit in de taxatie is van invloed op de mate van schattingsonzekerheid en 
daardoor op de inschatting door de taxateur van de risico’s van een afwijking van materieel belang 
voor een bepaalde schatting. De schattingsonzekerheid van deze taxatie is laag. Voor de 
schattingsonzekerheid wordt tevens verwezen naar het rekenmodel in de bijlagen.  
 
Back-testing 
Back-testing is een term die wordt gebruikt om de waardeontwikkeling aan te geven van een object 
ten opzichte van een eerder uitgevoerde taxatie minder dan drie jaar voor de waardepeildatum en 
voor dezelfde opdrachtgever. Het is voor het eerst dat dit object door DTZ Zadelhoff voor deze 
opdrachtgever is getaxeerd. Om deze reden is geen back-testing uitgevoerd voor deze opdracht. 
 
Conceptbeheer 
Conceptbeheer is een term die wordt gebruikt om de ontwikkeling aan te geven van de getaxeerde 
waarde(n) binnen één en dezelfde taxatie opdracht. Tevens wordt hierbij een verklaring gegeven 
voor geconstateerde veranderingen in de waarde(n). Voor het conceptbeheer wordt verwezen naar 
het rekenmodel in de bijlagen. 
 
Validatie rekenmodel 
Deze taxatie is tot stand gekomen met behulp van een BOG rekenmodel van DTZ Zadelhoff, versie 
RM_BOG_VAL1.6_03032016. Het rekenmodel is gevalideerd d.d. 01 augustus 2016 door de 
Rekenmodellen Validatie Commissie van DTZ Zadelhoff. Dit rekenmodel is beveiligd tegen 
aanpassingen door ongeautoriseerde personen. 

  
Disclaimers De (bijzondere) uitgangspunten vormen een onlosmakelijk deel van deze taxatie. Aan de 

getaxeerde waarde(n) kan/kunnen geen rechten worden ontleend zonder de bijbehorende 
(bijzondere) uitgangspunten zoals onder andere vermeld op de pagina 'Uitgangspunten' bij het 
rekenmodel. Indien de rapportage en/of het rekenmodel een waarde met bijzondere 
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uitgangspunten presenteert dan komt deze waarde wellicht niet onvoorwaardelijk overeen met de 
doelstelling van de opdracht. Om die reden dienen deze bijzondere uitgangspunten bij 'iedere 
gepubliceerde verwijzing naar' of bij 'iedere commerciële aanwending van' de genoemde waarde 
uitdrukkelijk door de opdrachtgever te worden vermeld. 
 
▪ Indien voor delen van het getaxeerde apart waarden zijn vermeld of berekend, dan kunnen 

deze niet als afzonderlijke eenheden worden beschouwd. De in de rekenmodellen vermelde 
parameters kunnen uitdrukkelijk niet als zelfstandig gegeven worden gebruikt. 

 
▪ Een eventueel in de toelichting opgenomen rekenkundige specificatie dient te worden 

beschouwd als slechts één van de indicaties van de getaxeerde waarde, en kan hiervan 
nadrukkelijk afwijken. Indien meerdere scenario’s zijn doorgerekend, behoeven deze niet alle 
te zijn vermeld. 

 
▪ Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Ten aanzien van de inhoud 

wordt geen verantwoordelijkheid tegenover anderen dan de opdrachtgever aanvaard en 
slechts voor het doel van de opdracht. Het rapport en/of het rekenmodel mag niet ter 
beschikking van derden worden gesteld (waaronder begrepen financieel adviseurs van 
opdrachtgever), tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 
▪ Van de door de opdrachtgever en/of derden ter beschikking gestelde informatie is kennis 

genomen. Indien mocht blijken dat de informatie onjuist en/of onvolledig is geweest, wordt 
hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaard. 

 
▪ Indien er sprake is van een concept rapport houdt dit een voorlopige vaststelling van de 

waarde(n) van het object in, welke vooruitlopend wordt verschaft op de definitief vast te stellen 
waarde(n). Aan het concept rapport en de daarin vermelde voorlopige waarde(n) kunnen geen 
rechten worden ontleend. DTZ Zadelhoff v.o.f. behoudt zich het recht voor om het concept 
rapport op grond van veranderingen die de waarde(n) van het object beïnvloeden aan te 
passen alvorens overgegaan wordt tot afgifte c.q. terbeschikkingstelling van het definitieve 
taxatierapport. 

 
▪ Indien de peildatum in de tijd later ligt dan: 

de datum van opname van het object, en/of  
de datum van verzending van een concept rekenmodel met een voorlopige vaststelling van de 
waarde van het object, wordt ervan uitgegaan dat er gedurende de periode tussen deze data 
geen veranderingen zijn opgetreden, die de waarde van het object kunnen beïnvloeden. 
Bedoelde veranderingen kunnen onder meer zijn: significante ontwikkelingen in de markt, 
ontwikkelingen in wet- of regelgeving en/of feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object. 

 
▪ DTZ Zadelhoff v.o.f. aanvaardt geen verplichting om de opdrachtgever en/of derden te 

adviseren met betrekking tot eventuele ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in wet- of 
regelgeving en/of feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object die zich na de datum 
waarop het rekenmodel definitief gemaakt is, hebben voorgedaan en die van invloed zouden 
kunnen zijn op de waarde(n).  

 
▪ DTZ Zadelhoff is een v.o.f. van partners die deelnemen middels besloten vennootschappen. 

Iedere aansprakelijkheid van de v.o.f., de partners en allen die daar werkzaam zijn is beperkt 
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
wordt uitgekeerd.  
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De taxatie is uitgevoerd op basis van de Algemene Voorwaarden DTZ Zadelhoff v.o.f. Deze zijn als 
bijlage van het rapport opgenomen. Deze en andere bijlagen vormen een onlosmakelijk deel van 
dit taxatierapport. 
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Object  

Omschrijving Het volledig eigendom, omvattende 4.983 m² grondoppervlak verdeeld over drie percelen (waarvan 
één gedeeltelijk), met daarop het gebouw gelegen aan de Olmenlaan 139-141 bestaande uit een 
buurtcentrum en een bibliotheek inclusief achtergelegen parkeerterrein met ondergrond, erf en 
overige onroerende aanhorigheden. Het object is gesplitst in drie kadastrale registraties. 

  
Kadastrale informatie Olmenlaan 141 (Buurtcentrum)    

    

Gemeente:  Haarlemmermeer 

Sectie:  A 

Nummer(s):  9954 

Groot:   14 are 92 centiare 

    

 
Het volledig eigendom behoort toe aan:  
Stichting Cultureel Centrum Zwanenburg-Halfweg 
gevestigd te Zwanenburg. 
 
Opmerkingen bij het object 
Op het kadastrale uittreksel worden geen opmerkingen vermeld. 

  
 Er is beperkte titelrecherche gepleegd (9192/19 d.d. 11 juli 1988 en 2645/90 d.d. 9 januari 1968), 

waaruit de aanwezigheid van "Voorts hebben de comparanten verklaar te zijn overeengekomen, 
dat: 
1. partij II (Stichting cultureel centrum Zwanenburg-Halfweg) zich verplicht, gedurende de 

werktijden voor het personeel en de openingstijden van de bibliotheek voor het publiek, de vrije 
doortocht van- en naar de bibliotheek te waarborgen; 

2. bij deze wordt gevestigd ten behoeve van het aan partij II verblijvende gedeelte van het 
voormelde perceel, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie A nummer 8072, als 
heersend erf, en ten laste van het aan partij I (gemeente Haarlemmermeer) bij deze akte 
overgedragen gedeelte van het voormelde perceel, kadastraal bekend gemeente 
Haarlemmermeer sectie A nummer 8072, als lijdend erf, de erfdienstbaarheid, inhoudende de 
plicht voor de eigenaar van het lijdend erf om de huidige overbouw van heersend erf te dulden. 

 
Op het parkeerterrein rust een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van 'Netwerk 
Exploitatiemaatschappij B.V.' is gebleken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de als bijlage 
opgenomen kopie van de betreffende titel(s). 

  
 Bijzonder Uitgangspunt 

Er zijn geen bijzondere uitgangspunten met betrekking tot de kadastrale informatie.  
  
Kadastrale informatie Olmenlaan 139 (Bibliotheek)    

    

Gemeente:  Haarlemmermeer 

Sectie:  A 

Nummer(s):  9953 

Groot:   6 are 91 centiare 
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Het volledig eigendom behoort toe aan:  
Gemeente Haarlemmermeer 
gevestigd te Hoofddorp  
 
Opmerkingen bij het object 
Op het kadastrale uittreksel worden geen opmerkingen vermeld. 
 
Er is beperkte titelrecherche gepleegd (HYP4 9192/19 d.d. 11-7-1988), zoals hierboven 
beschreven. Er is geen verdere titelrecherche gepleegd naar documenten die niet digitaal in het 
kadaster zijn opgenomen.  

  
Kadastrale informatie Parkeerterrein (nabij Olmenlaan)    

    

Gemeente:  Haarlemmermeer 

Sectie:  A 

Nummer:  10407 (gedeeltelijk) 

Groot:   28 are 0 centiare 

 (volgens eigen metingen) 

 
Het volledig eigendom behoort toe aan:  
Stichting Cultureel Centrum Zwanenburg-Halfweg 
gevestigd te Zwanenburg 
 
Opmerkingen bij het object 
Op het kadastrale uittreksel worden geen opmerkingen vermeld. 

  
 Er is geen titelrecherche gepleegd voor bovenstaand perceel daar documenten niet digitaal in het 

kadaster zijn opgenomen. 
  
Beschrijving / indeling Het getaxeerde betreft een drietal percelen (waarvan één slechts gedeeltelijk) met een totaal 

oppervlakte van 4.983 m². Op het perceel staat een uit steen opgetrokken gebouw dat momenteel 
dienst doet als buurtcentrum en een bibliotheek. Het bibliotheekgedeelte betreft enkel een begane 
grond terwijl het dorpshuis ook over een eerste verdieping beschikt. Achter het gebouw ligt een 
perceel wat momenteel grotendeels als parkeerterrein gebruikt wordt (ca. 75 parkeerplaatsen) en 
deels onbebouwd is. Zowel links als rechts van het gebouw ligt een toegangsweg naar het 
achterliggende terrein. 
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 De indeling van het opstal is als volgt: 
  
 Bouwlaag Indeling 

 
Aantal m2 

v.v.o.  
    

begane grond  
bibliotheek 

entree, grotendeels open ruimte, kleine pantry en 
kantoor. 

circa 612 m² 

begane grond 
buurtcentrum 

entree, gemeenschapsruimte, vergaderzaal, 
keuken, opslag en overige verblijfsruimten 

circa 682 m² 

begane grond sporthal en gelieerde ruimten circa 248 m² 

1e verdieping verblijfsruimten voorzijde circa 285 m² 

1e verdieping verblijfsruimten achterzijde  circa 64 m² 

    

Totaal:   circa 1.891 m2 
    

Bron: Informatie opdrachtgever 

v.v.o: verhuurbare vloeroppervlakte  

 

De voor de waardebepaling gehanteerde oppervlakten zijn gebaseerd op de ter beschikking 
gestelde informatie. Ten tijde van de opname van het object zijn de ruimten ter plaatse niet 
nagemeten. 
 
De staat van onderhoud en het afwerkingsniveau zijn voor zover visueel waarneembaar en in 
relatie tot de ouderdom redelijk te noemen. Er zijn de taxateur geen gebreken bekend (zowel 
extern als intern en/of ten aanzien van het functioneren van de gebouwgebonden technische 
installaties) welke een negatieve invloed hebben op de courantheid en/of de resterende levensduur 
van het object. 
 
Bijzonder Uitgangspunt 
Er zijn geen bijzondere uitgangspunten met betrekking tot de beschrijving / indeling. 

  
Technische inspectie Op 6 juni 2016 is de Olmenlaan 139 (bibliotheek) en het achtergelegen parkeerterrein 

geïnspecteerd door ing. R.S. Kuiper MSc RT. Het cultuurcentrum is eerder (d.d. 14 juli 2014) 
getaxeerd door ing. R.S. Kuiper MSc RT en betreft een hertaxatie en is daarom niet opnieuw 
opgenomen. De Taxateur is werkzaam bij DTZ Zadelhoff v.o.f. kantoorhoudende te Amsterdam. 
Ten tijde van de inspectie was het dak van het object niet toegankelijk voor inspectie:  
 
De Register-Taxateur die het object heeft geïnspecteerd is aangeduid als eerste taxateur.  
De tweede Register-Taxateur geeft een plausibiliteitsverklaring af. Deze taxateur heeft:  
▪ het taxatierapport bekeken op plausibiliteit van de waarde en de onderbouwing van de waarde. 
▪ het object niet intern en/of extern geïnspecteerd. 
▪ alle bijlages in relatie tot de inhoud van het taxatierapport bekeken. 
 
Deze taxateur geeft geen garantie op de compleetheid van het taxatierapport en de bijlagen. 

  
Stand en ligging Het object ligt aan een doorgaande weg in Zwanenburg. De omliggende bebouwing van het 

getaxeerde bestaat voornamelijk uit woningen. Op enkele honderden meters afstand binnen zich 
een tennis- en voetbalvereniging en andere voorzieningen zoals een hotel en een supermarkt. 
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 De stand en ligging van het object worden als redelijk beoordeeld. 
  
 Bijzonder Uitgangspunt 

Er zijn geen bijzondere uitgangspunten met betrekking tot de stand en ligging. 
  
Bereikbaarheid Het object ligt op 6,5 kilometer ofwel 7 minuten van de dichtstbijzijnde rijksweg de A9 gelegen en 

op circa 750 meter afstand van de N200 ofwel circa 2 minuten reistijd met de auto. De afstand tot 
spoorwegstation Halfweg-Zwanenburg is circa 1,5 kilometer. Daarnaast kan men van buslijnen 
gebruikmaken. Deze rijden redelijk frequent.  

  
 De bereikbaarheid per auto wordt als redelijk beoordeeld. De bereikbaarheid per openbaar vervoer 

wordt als matig tot redelijk beoordeeld.  
  
Parkeren Onderdeel van het getaxeerde betreft het parkeerterrein zoals hiervoor beschreven. De 

parkeergelegenheid wordt als goed beoordeeld. 
  
Bestemming Er is informatie ingewonnen bij www.ruimtelijkeplannen.nl omtrent de bestemming van de 

onroerende zaak. Het object valt onder de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Zwanenburg’, 
vastgesteld bij raadsbesluit op 13-08-2014, met als bestemming ‘maatschappelijk’ en ‘verkeer’. De 
maximale bouwhoogte van de maatschappelijke bestemde kavels bedraagt 4 meter. Het maximale 
bebouwingspercentage is gelijk aan het bouwvlak. 
 
De gronden, aangewezen voor “Maatschappelijk, zijn bestemd voor: 

a. educatieve (onderwijs)voorzieningen; 
b. voorzieningen gericht op jeugd en/of kinderopvang en/ of naschoolse opvang; 
c. voorzieningen ten behoeve van verenigingsleven; 
d. voorzieningen ten behoeve van gezondheidszorg; 
e. welzijnsinstellingen; 
f. sociale en/of levensbeschouwelijke voorzieningen; 
g. openbare dienstverlening; 
h. een begraafplaats ter plaatse van de aanduiding ‘begraafplaats’; 
i. uitsluitend een zorginstelling ter plaatse van de aanduiding ‘zorginstelling’; 

met daarbij behorend(e): 

j. verhardingen, in- en uitritten; 
k. groen; 
l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
m. nutsvoorzieningen; 
n. parkeervoorzieningen. 

De gronden, aangewezen voor ‘verkeer’, zijn bestemd voor: 

a. wegen, woonstraten, fiets- en voetpaden; 
b. parkeervoorzieningen; 
c. groen; 
d. evenementen ter plaatste van de aanduiding 'evenemententerrein'; 

 met daarbij behorend(e): 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
f. voorzieningen ter bevordering van de milieukwaliteit, zoals geluidschermen en 

luchtkwaliteitschermen;  
g. nutsvoorzieningen; 
h. speelvoorzieningen; 
i. bergbezinkbassins; 
j. kunstwerken; 

 met daaraan ondergeschikt: 

k. kunstobjecten; 
l. reclame-uitingen. 

Bijzonder Uitgangspunt 
Er zijn geen bijzondere uitgangspunten met betrekking tot de bestemming.  

  
Uitbreiding/herontwikkeling Gelet op de bepalingen uit het vigerende bestemmingsplan en de feitelijke situatie ter plaatse is  er 

geen ruimte voor uitbreiding/herontwikkeling. 
 
Bijzonder Uitgangspunt 
Er zijn geen bijzondere uitgangspunten met betrekking tot uitbreidings/herontwikkelings-
mogelijkheden. 

  
Gebruiksmogelijkheden Gezien de aard en inrichting van het getaxeerde, wordt het huidige gebruik als meest gerede 

gebruik beoordeeld. 
 
Bijzonder Uitgangspunt 
Er zijn geen bijzondere uitgangspunten met betrekking tot de gebruiksmogelijkheden. 

  
Milieuaspecten Er bleek geen informatie beschikbaar bij www.bodemloket.nl omtrent eventuele aanwezigheid van  

bodemverontreiniging en (ondergrondse) tank(s). Wel is er een verkennend bodemonderzoek 
ingezien (d.d.17-02-2014) wat concludeert dat er geen aanvullend onderzoek nodig is. 
 
Bijzonder Uitgangspunt 
Er zijn geen bijzondere uitgangspunten met betrekking tot de milieusituatie. 

  
Duurzaamheid Bij bestaande gebouwen met een verleende bouwvergunning voor 1 januari 1998 dient bij verkoop 

of verhuur aan de koper of huurder een energielabel te worden overhandigd. Bij nieuwbouw of 
bestaande gebouwen met bouwvergunning verleend na 1 januari 1998 kan worden volstaan met 
het overleggen van de bij de bouwaanvraag berekende en ingediende energieprestatiecoëfficiënt 
(EPC).  
 
Bij deze taxatie kon niet worden beschikt over een energielabel. 
 
Om meer inzicht te krijgen in de mate van duurzaamheid van het onderhavige object wordt in 
overweging gegeven een (pre)assessment te laten uitvoeren conform de richtlijnen van de Dutch 
Green Building Council. 

  
Opmerkingen Er zijn geen verdere opmerkingen met betrekking tot het object. 

http://www.bodemloket.nl
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Huursituatie  

Huurgegevens Op 6 juni 2016 hebben de huidige gebruikers het object in gebruik op grond van de 
huurovereenkomst(en) met de navolgende belangrijke kenmerken. 

  
 Huurder Aantal m2  v.v.o. Expiratiedatum HI (EUR/jaar) I (%) 

     

Stichting Cultureel entrum 
Zwanenburg-Halfweg 

1.279 1-7-2017 105.714 067% 

Bibliotheek 612 1-1-2022 52.212 33% 
Totaal HI    157.926  

     

 

v.v.o.: verhuurbare vloeroppervlakte 

HI: actuele huurinkomsten 

Bron: informatie opdrachtgever 

 
De theoretische huurinkomsten kunnen zowel geheel als gedeeltelijk vrij van btw zijn.  

  
 Op basis van de objectkenmerken en de marktanalyse is de Markthuur (hoofdobject) bepaald op 

EUR 83.250,- voor het cultureel centrum en EUR 55.080,- voor de bibliotheek. De huurinkomsten
(hoofdobject) zijn EUR 105.714,- voor het cultureel centrum en EUR 52.212,- voor de bibliotheek.
Het verschil tussen de Markthuur en de huurinkomsten van het verhuurde gedeelte is over de 
resterende looptijd van de huurcontracten contant gemaakt en in de waardering meegenomen.  
 
Bijzonder Uitgangspunt 
Er zijn geen bijzondere uitgangspunten met betrekking tot de huursituatie. 
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Markt  

Marktsituatie In overeenstemming met opdrachtgever hoeft er geen beschrijving van de marktsituatie plaats te 
vinden. 

  
Referenties In de afgelopen periode hebben zich de navolgende transacties voorgedaan, welke onder meer als 

referentie voor deze taxatie hebben gediend. Onderstaande gegevens vormen een selectie en 
beogen geen volledigheid te bieden. 

  
 Huur 

Adres Plaats Aantal m2 

v.v.o. 
Huur/m2/jr  

(in EUR) 
Datum 

     

Gedempte Oude Gracht 45 Haarlem 750 113 11-6-2015 

Vincent van Goghweg 73 Zaandam 1.284  90 aanbod  

Domineeslaan 91 Zwanenburg 490 99 aanbod 

Haarlemmerstraatweg 7 Halfweg 512 125 aanbod  

     

Bron: DTZ Zadelhoff Research en www.funda.nl 

v.v.o.: verhuurbare vloeroppervlakte 

  
 Beoordeling referenties t.o.v. getaxeerde - huur 

 Gebied Gebouw Markt Totaal 
     

Gedempte Oude Gracht 45 + + + beter 
Vincent van Goghweg 73 + + o beter 
 Domineeslaan 91 o o o gelijk 
 Haarlemmerstraatweg 7 + + o beter 
     

 

  
 Toelichting referenties 

De Gedempte Oude Gracht in Haarlem betreft een goed gelegen, beter kantoorpand.
Domineeslaan 91 betreft een gedateerd kantoorobject, eveneens met beperkt daglicht. Het object 
aan de Haarlemmerstraatweg 7 heeft een betere ligging en uitstraling. Dit wordt dan ook voor veel 
meer aangeboden.  

  
Opmerkingen Er zijn geen verdere opmerkingen met betrekking tot de markt. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.funda.nl
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Beoordeling  

SWOT-analyse Sterkten Zwakten 
▪ Alternatieve aanwendbaarheid enkele 

ruimten 
▪ Bereikbaarheid per auto 

 
 

 

▪ Alternatieve aanwendbaarheid sportzaal 
▪ Beperkt verzorgingsgebied voor nieuwe 

huurders 
▪ Beperkte daglichttoetreding 
▪ Maatschappelijke bestemming 

Kansen Bedreigingen 
▪ Aantrekkende (lokale) markt 

 
 

▪ Beperkt 
investeringsvolumeherontwikkeling 

 

  
Verhuur- en verkoopbaarheid Verhuurbaarheid 

In geval van leegstand van het gehele object kan de verhuurbaarheid worden aangemerkt als
redelijk. De verwachting is dat de markt rekening houdt met een leegstandsperiode van circa 6 tot 
12 maanden en huurvrije periode(n) en kortingen ter grootte van circa 12 maanden huur, uitgaande 
van een 5-jarige huurovereenkomst.  
 
Verkoopbaarheid 
De verkoopbaarheid van het gehele object, onder gestanddoening van de huidige 
huurovereenkomsten, wordt gekenmerkt als matig. De verkoopbaarheid van het object bij volledige
leegstand wordt ook gekenmerkt als matig. 
 
Potentiële kopers voor dit object zijn eigenaar-gebruikers en overheden. 

  
Courantheid Gelet op onder meer locatie, bereikbaarheid, kwaliteit van het gebouw, parkeervoorzieningen, 

voorzieningen in de omgeving, verhuursituatie, gebruiksmogelijkheden, functionaliteit, eventuele  
uitbreidingsmogelijkheden en de aspecten beschreven in de SWOT-analyse, kan het object in 
relatie tot de marktsituatie als beperkt courant worden aangemerkt. 

  
  
 



Bijlagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekenmodel(len) 
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Uitgangspunten Gemeente Haarlemmermeer

Clientref :  / DTZref : T89507_Hertaxatie / RM_BOG_VAL1.6_03032016 Peildatum : 6-6-2016 / Datum definitief : 28-7-2016

2
Doel van de taxatie : 

Waardebegrip : 

Waardering gebaseerd op : Bron : Datum : Check DTZ standaard Toelichting : 

Site visit (externe inspectie) ing. R.S. Kuiper MSc RT 6-6-2016 a a
Site visit (interne inspectie) ing. R.S. Kuiper MSc RT 6-6-2016 a 0  

Kadastrale info - legger/kaart Kadaster a a
Kadastrale info - titel Kadaster a a
Analyse rent-roll Opdrachtgever a Niet beschikbaar

Analyse huurcontracten Opdrachtgever a Huurcontracten zijn opgevraagd, maar zijn niet beschikbaar / niet ter beschikking gesteld.

Analyse (plattegrond)tekeningen Opdrachtgever a (Plattegrond)tekeningen zijn opgevraagd, maar zijn niet beschikbaar / niet ter beschikking gesteld.

NEN 2580 meetstaat Opdrachtgever a Een NEN meetstaat is opgevraagd, maar is niet beschikbaar / niet ter beschikking gesteld.

Onderzoek bestemmingsplan Ruimtelijke plannen.nl a a
Onderzoek milieusituatie www.bodemloket.nl a a
Referenties DTZ Zadelhoff Research en funda.nl a a

a
a

Bijzondere Uitgangspunten

●

●

●

●

Hertaxatieinterne doeleinden

Ten aanzien van de aspecten die niet (volledig) zijn onderzocht, wordt in het kader van de waardering verondersteld dat deze geen negatieve invloed hebben op de waarde van het object, tenzij anders vermeld.

Marktwaarde

Er zijn geen Bijzondere Uitgangspunten. 

De taxatie is beoordeeld door de Kwaliteitscommissie van DTZ Zadelhoff d.d. 11 juli 2016.

Bij de taxatie is uitgegaan van de huurinkomsten uit de taxatie van DTZ Zadelhoff met kenmerk Ta54421 en peildatum 1-7-2014. Bij de taxatie is ervan uitgegaan dat deze huur twee keer geïndexeerd is.

Bij de taxatie is uitgegaan van metrages uit bovenstaand taxatierapport.

Deze taxatie is uitgevoerd door / dan wel in samenwerking met een taxateur van de afdeling Kantoren- en bedrijfsruimte Amsterdam d.d. 5 juli 2016.

Uitgangspunten

DTZ Zadelhoff 0D0880CB-7843-E611-8563-0050569D0001.xlsm
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'.

http://www.bodemloket.nl
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Markthuurkapitalisatie model 0 Gemeente Haarlemmermeer

Clientref :  / DTZref : T89507_Hertaxatie / RM_BOG_VAL1.6_03032016 Peildatum : 6-6-2016 / Datum definitief : 28-7-2016

Maatschappelijk BG Maatschappelijk B1e Overig Parkeerplaatsen Totaal Totaal Totaal Expiratie Looptijd

m² MH onderhoud aantal MH aantal MH onderhoud MH HI onderhoud datum contract
Type vastgoed : Buurtcentrum v.v.o. / m² v.v.o. / m² b.v.o. eenheden / eenheid eenheden / eenheid / eenheid EUR / jaar EUR / jaar EUR / jaar jaren

Totaal 349            60              5,50            248            45              -             -             -              83.250          105.714        7.739            1,07           

THI 105.714        

Leegstand -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                0-1-1900
Stichting Cultureel Centrum Zwanenburg-Halfweg 349            60              5,50            248            45              -             -             -              83.250          105.714        7.739            01-07-17 1,07           
huurder 2 -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                00-01-00 -             
huurder 3 -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                00-01-00 -             
huurder 4 -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                00-01-00 -             

-             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                -

Onroerende zaakgebonden lasten % MH EUR per jaar Markthuurkapitalisatie BAR en factor Netto Markthuur

Totale lasten 18,8% MH HI THI

onroerende zaak belasting 3,1% NAR op Netto MH 8,60%

ass.premie in ‰ (belasting 21,0%) 2,8% Waarde vrij op naam 10,59% 13,45% 13,45%

beheerkosten 1,2% voor correcties 9,44 7,44 7,44

onderhoudskosten 11,2% correctief onderhoud -           
waterschap 0,3% leegstand in maanden -           
rioolheffing 0,1% marketing & verhuur in % 0%
erfpachtcanon 0,0% incentives in maanden -           
overige kosten 0,0% diversen -           

extra grond 0
gekapitaliseerde canon 0
CW additionele kasstromen -
CW afkoop toekomstige erfpacht -
CW huurverschil 8,60%

Waarde vrij op naam 10,28% 13,06% 13,06%

na correcties 9,72 7,66 7,66

notariskosten / kad. recht vlg. tarief 0,50%
overdrachtsbelasting 6,00%

Waarde kosten koper 10,95% 13,91% 13,91%

voor correcties 9,13 7,19 7,19

extra grond k.k. 0 0
diversen 0 0
aftrek gekapitaliseerde canon

Waarde kosten koper 10,95% 13,91% 13,91%

afgerond in EUR 9,13 7,19 7,19

3.794                               

809.537                           

23.294                             

-                                  
-                                  

760.000                           

760.134                           

45.608                             

-                                  
-                                  
-                                  

760.134                           

786.243                           

-                               
-                               

onderhoud
/ eenheid

67.617                             15.633                          

2.553                            

9.364                            -                                    
-                                    

120                               
-                                  

-                                  

-                                  
-                                  

-                                    

0

-                                  
-                                  

-                                    
-                                    

0

v.v.o.

682            

-             

231                               

-             -              

682            

-             

-              
-              

75              

-             

5,50            

-              

-             

1.007                            

MH

-                                  

-             

onderhoud
/ m² b.v.o.

5,50            

-             

/ m² v.v.o.

75              

-              

m²

Foto invoegen:

- ga naar blad "Kerngegevens"
- klik op knop "Foto inladen"

Stadsplattegrond invoegen:

- ga naar blad "Kerngegevens"
- klik op knop "Plattegrond inladen"

-             

-             

-             

2.358                            

4,50            

-              

Huur en onderhoud

-              

4,50            
-              
-              
-              

DTZ Zadelhoff 0D0880CB-7843-E611-8563-0050569D0001.xlsm
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'.



Zwanenburg
Olmenlaan 141

Conceptbeheer Gemeente Haarlemmermeer

Clientref :  / DTZref : T89507_Hertaxatie / RM_BOG_VAL1.6_03032016 Peildatum : 6-6-2016 / Datum definitief : 28-7-2016

#### #### ONWAAR ONWAAR ####
Contactpersoon: Versie: Datum: Toelichting: Waarde: %

ing. R.S. Kuiper MSc RT Concept 1 6-7-2016 760.000

ing. R.S. Kuiper MSc RT Definitief 26-7-2016 760.000 0%

Initiele hertaxatie.

DTZ Zadelhoff 0D0880CB-7843-E611-8563-0050569D0001.xlsm
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'.



Zwanenburg
Olmenlaan 141

Disclaimer Gemeente Haarlemmermeer

Clientref :  / DTZref : T89507_Hertaxatie / RM_BOG_VAL1.6_03032016 Peildatum : 6-6-2016 / Datum definitief : 28-7-2016

De (bijzondere) uitgangspunten vormen een onlosmakelijk deel van deze taxatie. Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder de bijbehorende (bijzondere) uitgangspunten zoals onder andere vermeld op de pagina 'Uitgangspunten' bij het rekenmodel.
Indien de rapportage en/of het rekenmodel een waarde met bijzondere uitgangspunten presenteert dan komt deze waarde wellicht niet onvoorwaardelijk overeen met de doelstelling van de opdracht. Om die reden dienen deze bijzondere uitgangspunten bij 'iedere gepubliceerde
verwijzing naar' of bij 'iedere commerciële aanwending van' de genoemde waarde uitdrukkelijk door opdrachtgever vermeld te worden.

Indien voor delen van het gewaardeerde apart waarden zijn vermeld of berekend, dan kunnen deze niet als afzonderlijke eenheden worden beschouwd. De in de rekenmodellen vermelde parameters kunnen uitdrukkelijk niet als zelfstandig gegeven worden gebruikt.

Een eventueel in de toelichting opgenomen rekenkundige specificatie dient te worden beschouwd als slechts één van de indicaties van de getaxeerde waarde, en kan hiervan nadrukkelijk afwijken. Indien meerdere scenario’s zijn doorgerekend behoeven deze niet alle te zijn
vermeld.

Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Ten aanzien van de inhoud wordt geen verantwoordelijkheid tegenover anderen dan de opdrachtgever aanvaard en slechts voor het doel van de opdracht. Het rapport en/of het rekenmodel mag niet ter beschikking
van derden worden gesteld (waaronder begrepen financieel adviseurs van opdrachtgever), tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien de peildatum in de tijd later ligt dan:
• de datum van opname van het object, en/of 
• de datum van verzending van een concept rekenmodel houdende een voorlopige vaststelling van de waarde van het object,
wordt ervan uitgegaan dat er gedurende de periode tussen deze data geen veranderingen zijn opgetreden, die de waarde van het object kunnen beïnvloeden. Bedoelde veranderingen kunnen onder meer zijn: significante ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in wet- of
regelgeving en/of feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object.

De taxatie is uitgevoerd op basis van de Algemene Voorwaarden DTZ Zadelhoff v.o.f. Deze zijn als bijlage van het rapport opgenomen.

DTZ Zadelhoff v.o.f. aanvaardt geen verplichting om de opdrachtgever en/of derden te adviseren met betrekking tot eventuele ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in wet- of regelgeving en/of feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object die zich na de datum waarop het
model definitief is gemaakt, hebben voorgedaan en die van invloed zouden kunnen zijn op de waarde(n).

DTZ Zadelhoff is een v.o.f. van partners die deelnemen middels besloten vennootschappen. Iedere aansprakelijkheid van de v.o.f., de partners en allen die daar werkzaam zijn is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitgekeerd.

Van de door opdrachtgever en/of derden ter beschikking gestelde informatie is kennis genomen. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard indien mocht blijken dat de informatie onjuist en/of onvolledig is geweest.

Indien sprake is van een concept rapport houdt dit een voorlopige vaststelling van de waarde(n) van het object in welke vooruitlopend wordt verschaft op de definitief vast te stellen waarde(n). Aan het concept rapport en de daarin vermelde voorlopige waarde(n) kunnen geen
rechten worden ontleend. DTZ Zadelhoff v.o.f. behoudt zich het recht voor om het concept op grond van veranderingen die de waarde(n) van het object beïnvloeden aan te passen alvorens overgegaan wordt tot afgifte c.q. terbeschikkingstelling van de definiti eve taxatie.

DTZ Zadelhoff 0D0880CB-7843-E611-8563-0050569D0001.xlsm
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliotheek - Zwanenburg
Olmenlaan 139

Uitgangspunten Gemeente Haarlemmermeer

Clientref :  / DTZref : T89507_Volledige taxatie / RM_BOG_VAL1.6_03032016 Peildatum : 6-6-2016 / Datum definitief : 28-7-2016

1
Doel van de taxatie : 

Waardebegrip : 

Waardering gebaseerd op : Bron : Datum : Check DTZ standaard Toelichting : 

Site visit (externe inspectie) ing. R.S. Kuiper MSc RT 6-6-2016 a a
Site visit (interne inspectie) ing. R.S. Kuiper MSc RT 6-6-2016 a a  

Kadastrale info - legger/kaart Kadaster a a
Kadastrale info - titel Kadaster a a
Analyse rent-roll Opdrachtgever a Niet beschikbaar

Analyse huurcontracten Opdrachtgever a a Er is vanuit gegaan dat er geen sprake is van allonges, addenda of side letters, anders dan aangeleverd.

Analyse (plattegrond)tekeningen Opdrachtgever a (Plattegrond)tekeningen zijn opgevraagd, maar zijn niet beschikbaar / niet ter beschikking gesteld.

NEN 2580 meetstaat Opdrachtgever a Een NEN meetstaat is opgevraagd, maar is niet beschikbaar / niet ter beschikking gesteld.

Onderzoek bestemmingsplan Ruimtelijke plannen.nl a a
Onderzoek milieusituatie www.bodemloket.nl a a
Referenties DTZ Zadelhoff Research en funda.nl a a

a
a

Bijzondere Uitgangspunten

●

●

●

●

Volledige taxatieinterne doeleinden

Ten aanzien van de aspecten die niet (volledig) zijn onderzocht, wordt in het kader van de waardering verondersteld dat deze geen negatieve invloed hebben op de waarde van het object, tenzij anders vermeld.

Marktwaarde

Er zijn geen Bijzondere Uitgangspunten. 

De taxatie is beoordeeld door de Kwaliteitscommissie van DTZ Zadelhoff d.d. 11 juli 2016.

Er is geen rent-roll beschikbaar geweest bij de taxatie. Bij de taxatie is ervan uitgegaan dat de huurinkomsten uit de huurovereenkomst geïndexeerd zijn conform dit contract.

Bij de taxatie is uitgegaan van het metrage uit de huurovereenkomst.

Deze taxatie is uitgevoerd door / dan wel in samenwerking met een taxateur van de afdeling Kantoren- en bedrijfsruimte Amsterdam d.d. 6 juli 2016.

Uitgangspunten

DTZ Zadelhoff F73B6148-C742-E611-8563-0050569D0001.xlsm
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'.

http://www.bodemloket.nl


Bibliotheek - Zwanenburg
Olmenlaan 139

Markthuurkapitalisatie model 0 Gemeente Haarlemmermeer

Clientref :  / DTZref : T89507_Volledige taxatie / RM_BOG_VAL1.6_03032016 Peildatum : 6-6-2016 / Datum definitief : 28-7-2016

Maatschappelijk BG Maatschappelijk B1e Overig Parkeerplaatsen Totaal Totaal Totaal Expiratie Looptijd

m² MH onderhoud aantal MH aantal MH onderhoud MH HI onderhoud datum contract
Type vastgoed : Buurtcentrum v.v.o. / m² v.v.o. / m² b.v.o. eenheden / eenheid eenheden / eenheid / eenheid EUR / jaar EUR / jaar EUR / jaar jaren

Totaal -             -             -              -             -             -             -             -              55.080          52.212          3.740            5,57           

THI 52.212          

Leegstand -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                0-1-1900
Bibliotheek -             -             -              -             -             -             -             -              55.080          52.212          3.740            01-01-22 5,57           
huurder 2 -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                00-01-00 -             
huurder 3 -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                00-01-00 -             
huurder 4 -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                00-01-00 -             

-             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                -

Onroerende zaakgebonden lasten % MH EUR per jaar Markthuurkapitalisatie BAR en factor Netto Markthuur

Totale lasten 15,0% MH HI THI

onroerende zaak belasting 3,1% NAR op Netto MH 7,50%

ass.premie in ‰ (belasting 21,0%) 2,0% Waarde vrij op naam 8,82% 8,36% 8,36%

beheerkosten 1,2% voor correcties 11,34 11,96 11,96

onderhoudskosten 8,2% correctief onderhoud -           
waterschap 0,3% leegstand in maanden -           
rioolheffing 0,2% marketing & verhuur in % 0%
erfpachtcanon 0,0% incentives in maanden -           
overige kosten 0,0% diversen -           

extra grond 0
gekapitaliseerde canon 0
CW additionele kasstromen -
CW afkoop toekomstige erfpacht -
CW huurverschil 7,50%

Waarde vrij op naam 9,01% 8,54% 8,54%

na correcties 11,09 11,70 11,70

notariskosten / kad. recht vlg. tarief 0,56%
overdrachtsbelasting 6,00%

Waarde kosten koper 9,60% 9,10% 9,10%

voor correcties 10,41 10,98 10,98

extra grond k.k. 0 0
diversen 0 0
aftrek gekapitaliseerde canon

Waarde kosten koper 9,66% 9,16% 9,16%

afgerond in EUR 10,35 10,92 10,92

3.234                               

611.105                           

13.272-                             

-                                  
-                                  

570.000                           

573.463                           

34.408                             

-                                  
-                                  
-                                  

573.463                           

624.378                           

-                               
-                               

onderhoud
/ eenheid

46.828                             8.252                            

1.689                            

4.525                            -                                    
-                                    

120                               
-                                  

-                                  

-                                  
-                                  

-                                    

0

-                                  
-                                  

-                                    
-                                    

0

v.v.o.

612            

-             

153                               

-             -              

612            

-             

-              
-              

90              

-             

5,50            

-              

-             

666                               

MH

-                                  

-             

onderhoud
/ m² b.v.o.

5,50            

-             

/ m² v.v.o.

90              

-              

m²

Foto invoegen:

- ga naar blad "Kerngegevens"
- klik op knop "Foto inladen"

Stadsplattegrond invoegen:

- ga naar blad "Kerngegevens"
- klik op knop "Plattegrond inladen"

-             

-             

-             

1.098                            

-              

-              

Huur en onderhoud

-              

-              
-              
-              
-              

DTZ Zadelhoff F73B6148-C742-E611-8563-0050569D0001.xlsm
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'.



Bibliotheek - Zwanenburg
Olmenlaan 139

Conceptbeheer Gemeente Haarlemmermeer

Clientref :  / DTZref : T89507_Volledige taxatie / RM_BOG_VAL1.6_03032016 Peildatum : 6-6-2016 / Datum definitief : 28-7-2016

#### #### ONWAAR ONWAAR ####
Contactpersoon: Versie: Datum: Toelichting: Waarde: %

ing. R.S. Kuiper MSc RT Concept 1 6-7-2016 570.000

ing. R.S. Kuiper MSc RT Definitief 28-7-2016 570.000 0%

Initiële waardering

DTZ Zadelhoff F73B6148-C742-E611-8563-0050569D0001.xlsm
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'.



Bibliotheek - Zwanenburg
Olmenlaan 139

Disclaimer Gemeente Haarlemmermeer

Clientref :  / DTZref : T89507_Volledige taxatie / RM_BOG_VAL1.6_03032016 Peildatum : 6-6-2016 / Datum definitief : 28-7-2016

De (bijzondere) uitgangspunten vormen een onlosmakelijk deel van deze taxatie. Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder de bijbehorende (bijzondere) uitgangspunten zoals onder andere vermeld op de pagina 'Uitgangspunten' bij het rekenmodel.
Indien de rapportage en/of het rekenmodel een waarde met bijzondere uitgangspunten presenteert dan komt deze waarde wellicht niet onvoorwaardelijk overeen met de doelstelling van de opdracht. Om die reden dienen deze bijzondere uitgangspunten bij 'iedere gepubliceerde
verwijzing naar' of bij 'iedere commerciële aanwending van' de genoemde waarde uitdrukkelijk door opdrachtgever vermeld te worden.

Indien voor delen van het gewaardeerde apart waarden zijn vermeld of berekend, dan kunnen deze niet als afzonderlijke eenheden worden beschouwd. De in de rekenmodellen vermelde parameters kunnen uitdrukkelijk niet als zelfstandig gegeven worden gebruikt.

Een eventueel in de toelichting opgenomen rekenkundige specificatie dient te worden beschouwd als slechts één van de indicaties van de getaxeerde waarde, en kan hiervan nadrukkelijk afwijken. Indien meerdere scenario’s zijn doorgerekend behoeven deze niet alle te zijn
vermeld.

Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Ten aanzien van de inhoud wordt geen verantwoordelijkheid tegenover anderen dan de opdrachtgever aanvaard en slechts voor het doel van de opdracht. Het rapport en/of het rekenmodel mag niet ter beschikking
van derden worden gesteld (waaronder begrepen financieel adviseurs van opdrachtgever), tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien de peildatum in de tijd later ligt dan:
• de datum van opname van het object, en/of 
• de datum van verzending van een concept rekenmodel houdende een voorlopige vaststelling van de waarde van het object,
wordt ervan uitgegaan dat er gedurende de periode tussen deze data geen veranderingen zijn opgetreden, die de waarde van het object kunnen beïnvloeden. Bedoelde veranderingen kunnen onder meer zijn: significante ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in wet- of
regelgeving en/of feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object.

De taxatie is uitgevoerd op basis van de Algemene Voorwaarden DTZ Zadelhoff v.o.f. Deze zijn als bijlage van het rapport opgenomen.

DTZ Zadelhoff v.o.f. aanvaardt geen verplichting om de opdrachtgever en/of derden te adviseren met betrekking tot eventuele ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in wet- of regelgeving en/of feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object die zich na de datum waarop het
model definitief is gemaakt, hebben voorgedaan en die van invloed zouden kunnen zijn op de waarde(n).

DTZ Zadelhoff is een v.o.f. van partners die deelnemen middels besloten vennootschappen. Iedere aansprakelijkheid van de v.o.f., de partners en allen die daar werkzaam zijn is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitgekeerd.

Van de door opdrachtgever en/of derden ter beschikking gestelde informatie is kennis genomen. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard indien mocht blijken dat de informatie onjuist en/of onvolledig is geweest.

Indien sprake is van een concept rapport houdt dit een voorlopige vaststelling van de waarde(n) van het object in welke vooruitlopend wordt verschaft op de definitief vast te stellen waarde(n). Aan het concept rapport en de daarin vermelde voorlopige waarde(n) kunnen geen
rechten worden ontleend. DTZ Zadelhoff v.o.f. behoudt zich het recht voor om het concept op grond van veranderingen die de waarde(n) van het object beïnvloeden aan te passen alvorens overgegaan wordt tot afgifte c.q. terbeschikkingstelling van de definiti eve taxatie.

DTZ Zadelhoff F73B6148-C742-E611-8563-0050569D0001.xlsm
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parkeerterrein - Zwanenburg
Nabij Olmenlaan 139 en 141

Uitgangspunten Gemeente Haarlemmermeer

Clientref :  / DTZref : T89507_Volledige taxatie / RM_BOG_VAL1.6_03032016 Peildatum : 6-6-2016 / Datum definitief : 28-7-2016

1
Doel van de taxatie : 

Waardebegrip : 

Waardering gebaseerd op : Bron : Datum : Check DTZ standaard Toelichting : 

Site visit (externe inspectie) ing. R.S. Kuiper MSc RT 6-6-2016 a a
Site visit (interne inspectie) ing. R.S. Kuiper MSc RT 6-6-2016 a a  

Kadastrale info - legger/kaart Kadaster a a
Kadastrale info - titel Kadaster a Kadastrale titel is opgevraagd bij het Kadaster, maar nog niet ontvangen.

Analyse rent-roll Opdrachtgever a Niet van toepassing

Analyse huurcontracten Opdrachtgever a Niet van toepassing

Analyse (plattegrond)tekeningen Opdrachtgever a (Plattegrond)tekeningen zijn opgevraagd, maar zijn niet beschikbaar / niet ter beschikking gesteld.

NEN 2580 meetstaat Opdrachtgever a Een NEN meetstaat is opgevraagd, maar is niet beschikbaar / niet ter beschikking gesteld.

Onderzoek bestemmingsplan Ruimtelijke plannen.nl a a
Onderzoek milieusituatie www.bodemloket.nl a a
Referenties DTZ Zadelhoff Research en funda.nl a a

a
a

Bijzondere Uitgangspunten

●

●

●

●

Volledige taxatieinterne doeleinden

Ten aanzien van de aspecten die niet (volledig) zijn onderzocht, wordt in het kader van de waardering verondersteld dat deze geen negatieve invloed hebben op de waarde van het object, tenzij anders vermeld.

Marktwaarde

Er zijn geen Bijzondere Uitgangspunten. 

De taxatie is beoordeeld door de Kwaliteitscommissie van DTZ Zadelhoff d.d. 11 juli 2016.

Bij de taxatie is alleen het parkeerterrein gewaardeerd, exclusief de in- en uitritten en ook zonder het achterliggende grasveld. Dit gedeelte is niet ingemeten en er is geen kadastrale afbakening. Bij de taxatie is uitgegaan van een terrein van 2.800 m².  

Bij de taxatie is ervan uitgegaan dat het terrrein bij levering een parkeerterrein is dat valt onder de 6% Overdrachtsbelasting en dat daarop dan dus geen BTW verschuldigd is.

Deze taxatie is uitgevoerd door / dan wel in samenwerking met een taxateur van de afdeling Kantoren- en bedrijfsruimte Amsterdam d.d. 5 juli 2016.

Uitgangspunten

DTZ Zadelhoff 6D644297-7A43-E611-8563-0050569D0001.xlsm
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'.

http://www.bodemloket.nl


Parkeerterrein - Zwanenburg
Nabij Olmenlaan 139 en 141

Markthuurkapitalisatie model 0 Gemeente Haarlemmermeer

Clientref :  / DTZref : T89507_Volledige taxatie / RM_BOG_VAL1.6_03032016 Peildatum : 6-6-2016 / Datum definitief : 28-7-2016

Maatschappelijk BG Maatschappelijk B1e Overig Parkeerplaatsen Totaal Totaal Totaal Expiratie Looptijd

m² MH onderhoud aantal MH aantal MH onderhoud MH HI onderhoud datum contract
Type vastgoed : Buurtcentrum v.v.o. / m² v.v.o. / m² b.v.o. eenheden / eenheid eenheden / eenheid / eenheid EUR / jaar EUR / jaar EUR / jaar jaren

Totaal -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                -             

THI -                

Leegstand -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                0-1-1900
huurder 1 -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                00-01-00 -             
huurder 2 -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                00-01-00 -             
huurder 3 -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                00-01-00 -             
huurder 4 -             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                00-01-00 -             

-             -             -              -             -             -             -             -              -                -                -                -

Onroerende zaakgebonden lasten % MH EUR per jaar Markthuurkapitalisatie BAR en factor Netto Markthuur

Totale lasten 0,0% MH HI THI

onroerende zaak belasting 0,0% NAR op Netto MH 1,00%

ass.premie in ‰ (belasting 21,0%) 0,0% Waarde vrij op naam - - -

beheerkosten 0,0% voor correcties - - -

onderhoudskosten 0,0% correctief onderhoud -           
waterschap 0,0% leegstand in maanden -           
rioolheffing 0,0% marketing & verhuur in % 0%
erfpachtcanon 0,0% incentives in maanden -           
overige kosten 0,0% Verhard terrein 2.800       

extra grond 0
gekapitaliseerde canon 0
CW additionele kasstromen -
CW afkoop toekomstige erfpacht -
CW huurverschil 1,00%

Waarde vrij op naam 0,00% 0,00% 0,00%

na correcties - - -

notariskosten / kad. recht vlg. tarief 1,24%
overdrachtsbelasting 6,00%

Waarde kosten koper 0,00% 0,00% 0,00%

voor correcties - - -

extra grond k.k. 0 0
diversen 0 0
aftrek gekapitaliseerde canon

Waarde kosten koper 0,00% 0,00% 0,00%

afgerond in EUR - - -

1.777                               

154.000                           

-                                  

-                                  
-                                  

140.000                           

143.607                           

8.616                               

-                                  
-                                  
-                                  

143.607                           

-                                  

-                               
-                               

onderhoud
/ eenheid

-                                  -                               

-                               

-                               -                                    
-                                    

-                               
-                                  

-                                  

-                                  
-                                  

55                                     

0

154.000                           
-                                  

-                                    
-                                    

0

v.v.o.

-             

-             

-                               

-             -              

-             

-             

-              
-              

-             

-             

-              

-              

-             

-                               

MH

-                                  

-             

onderhoud
/ m² b.v.o.

-              

-             

/ m² v.v.o.

-             

-              

m²

Foto invoegen:

- ga naar blad "Kerngegevens"
- klik op knop "Foto inladen"

Stadsplattegrond invoegen:

- ga naar blad "Kerngegevens"
- klik op knop "Plattegrond inladen"

-             

-             

-             

-                               

-              

-              

Huur en onderhoud

-              

-              
-              
-              
-              

DTZ Zadelhoff 6D644297-7A43-E611-8563-0050569D0001.xlsm
Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder bijbehorende uitgangspunten zoals vermeld op pagina 'Uitgangspunten'.



Parkeerterrein - Zwanenburg
Nabij Olmenlaan 139 en 141

Conceptbeheer Gemeente Haarlemmermeer
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De (bijzondere) uitgangspunten vormen een onlosmakelijk deel van deze taxatie. Aan genoemde waarden kunnen geen rechten ontleend worden zonder de bijbehorende (bijzondere) uitgangspunten zoals onder andere vermeld op de pagina 'Uitgangspunten' bij het rekenmodel.
Indien de rapportage en/of het rekenmodel een waarde met bijzondere uitgangspunten presenteert dan komt deze waarde wellicht niet onvoorwaardelijk overeen met de doelstelling van de opdracht. Om die reden dienen deze bijzondere uitgangspunten bij 'iedere gepubliceerde
verwijzing naar' of bij 'iedere commerciële aanwending van' de genoemde waarde uitdrukkelijk door opdrachtgever vermeld te worden.

Indien voor delen van het gewaardeerde apart waarden zijn vermeld of berekend, dan kunnen deze niet als afzonderlijke eenheden worden beschouwd. De in de rekenmodellen vermelde parameters kunnen uitdrukkelijk niet als zelfstandig gegeven worden gebruikt.

Een eventueel in de toelichting opgenomen rekenkundige specificatie dient te worden beschouwd als slechts één van de indicaties van de getaxeerde waarde, en kan hiervan nadrukkelijk afwijken. Indien meerdere scenario’s zijn doorgerekend behoeven deze niet alle te zijn
vermeld.

Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Ten aanzien van de inhoud wordt geen verantwoordelijkheid tegenover anderen dan de opdrachtgever aanvaard en slechts voor het doel van de opdracht. Het rapport en/of het rekenmodel mag niet ter beschikking
van derden worden gesteld (waaronder begrepen financieel adviseurs van opdrachtgever), tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien de peildatum in de tijd later ligt dan:
• de datum van opname van het object, en/of 
• de datum van verzending van een concept rekenmodel houdende een voorlopige vaststelling van de waarde van het object,
wordt ervan uitgegaan dat er gedurende de periode tussen deze data geen veranderingen zijn opgetreden, die de waarde van het object kunnen beïnvloeden. Bedoelde veranderingen kunnen onder meer zijn: significante ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in wet- of
regelgeving en/of feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object.

De taxatie is uitgevoerd op basis van de Algemene Voorwaarden DTZ Zadelhoff v.o.f. Deze zijn als bijlage van het rapport opgenomen.

DTZ Zadelhoff v.o.f. aanvaardt geen verplichting om de opdrachtgever en/of derden te adviseren met betrekking tot eventuele ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in wet- of regelgeving en/of feitelijke wijzigingen in, aan of rondom het object die zich na de datum waarop het
model definitief is gemaakt, hebben voorgedaan en die van invloed zouden kunnen zijn op de waarde(n).

DTZ Zadelhoff is een v.o.f. van partners die deelnemen middels besloten vennootschappen. Iedere aansprakelijkheid van de v.o.f., de partners en allen die daar werkzaam zijn is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitgekeerd.

Van de door opdrachtgever en/of derden ter beschikking gestelde informatie is kennis genomen. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard indien mocht blijken dat de informatie onjuist en/of onvolledig is geweest.

Indien sprake is van een concept rapport houdt dit een voorlopige vaststelling van de waarde(n) van het object in welke vooruitlopend wordt verschaft op de definitief vast te stellen waarde(n). Aan het concept rapport en de daarin vermelde voorlopige waarde(n) kunnen geen
rechten worden ontleend. DTZ Zadelhoff v.o.f. behoudt zich het recht voor om het concept op grond van veranderingen die de waarde(n) van het object beïnvloeden aan te passen alvorens overgegaan wordt tot afgifte c.q. terbeschikkingstelling van de definiti eve taxatie.
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Uittreksel bestemmingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Artikel 15 Maatschappelijk 
15.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. educatieve (onderwijs)voorzieningen; 
b. voorzieningen gericht op jeugd en/of kinderopvang en/ of naschoolse opvang; 
c. voorzieningen ten behoeve van verenigingsleven; 
d. voorzieningen ten behoeve van gezondheidszorg; 
e. welzijnsinstellingen; 
f. sociale en/of levensbeschouwelijke voorzieningen; 
g. openbare dienstverlening; 
h. een begraafplaats ter plaatse van de aanduiding ‘begraafplaats’; 
i. uitsluitend een zorginstelling ter plaatse van de aanduiding ‘zorginstelling’; 

met daarbij behorend(e): 
j. verhardingen, in- en uitritten; 
k. groen; 
l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
m. nutsvoorzieningen; 
n. parkeervoorzieningen. 

  
15.2 Bouwregels 
15.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 
b. ter plaatste van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding- bouwbeperking’ geldt dat de bouw van een nieuwe woning alleen is toegelaten voor zover 

een verklaring van geen bezwaar ex artikel 8.9 Wet luchtvaart is verkregen;  
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' zijn de aangegeven maximale goot- en 

bouwhoogte en bebouwingspercentage toegestaan; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte en maximum bebouwingspercentage' zijn de aangegeven maximale bouwhoogte en 

bebouwingspercentage toegestaan; 
e. ter plaatste van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding- bouwbeperking’ geldt dat de bouw van een nieuwe woning alleen is toegelaten voor zover 

een verklaring van geen bezwaar ex artikel 8.9 Wet luchtvaart is verkregen;  
  
15.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter; 
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 6 meter. 

  
  



Artikel 34 Luchtvaartverkeerzone - lib 
34.1 Luchtvaartverkeerzone-LIB 2.2.1 
Voor zover de gronden, met de aanduiding Luchtvaartverkeerzone, zijn gelegen binnen de luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.1, zoals aangegeven in 
bijlage LIB 221, gelden de beperkingen met betrekking gevoelige bestemmingen. In het LIB zijn deze geclassificeerd als woningen, woonwagens, 
woonschepen, gebouwen met een gezondheidszorgfunctie en gebouwen met een onderwijsfunctie. 
  
34.2 Luchtvaartverkeerzone-LIB 2.2.2 
Voor zover de gronden, met de aanduiding ‘Luchtvaartverkeerzone’, zijn gelegen binnen de luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.2, zoals aangegeven in 
bijlage LIB 222, gelden de beperkingen met betrekking tot de hoogte van gebouwen, andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde en objecten, gesteld in 
artikel 2.2.2 van het “Luchthavenindelingbesluit Schiphol”. 
  
34.3 Luchtvaartverkeerzone-LIB 2.2.3 
Voor zover de gronden, met de aanduiding ‘Luchtvaartverkeerzone’, zijn gelegen binnen de luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.3, zoals aangegeven in 
bijlage LIB 223, gelden beperkingen met betrekking tot de vogelaantrekkende werking gesteld in artikel 2.2.3 van het “Luchthavenindelingbesluit Schiphol”. 
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SAMENVATTING

Soort: Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding: Transactie en herontwikkeling 

Doel: Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem. 

Opzet: Conform NEN 5740 (ONV+VEP) 

Locatie: Olmenlaan 139-141 te Zwanenburg 

Kadastraal: Gemeente Haarlemmermeer, sectie A, nummers 9953, 9954 en 10407 
(gedeeltelijk)

Oppervlakte: 6.195 m²

Terreingebruik: Ontmoetingscentrum, bibliotheek, parkeerterrein 

Terreingebruik in omgeving: Infrastructuur en wonen met tuin 

Hypothese: Ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt voorafgaand aan het 
bodemonderzoek geen verontreiniging verwacht boven de 95-
percentielwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. De locatie 
wordt aangemerkt als onverdacht (ten aanzien van lokale verontreiniging). 

Een uitzondering vormt de mogelijk gedempte sloot, welke verdacht is op 
eventueel dempingsmateriaal bestaande uit puin of ander afval. De mogelijk 
gedempte sloot wordt beschouwd als verdacht op metalen, PAK, minerale 
olie en asbest.

Boringen waarvan peilbuizen:Aantal boringen en peilbuizen: 

32 1 

Bodemopbouw: 0,0-0,8 m-mv (zand) 
0,8-2,5 m-mv (klei) 

Grondwaterstand: 0,9 m-mv

Zintuiglijke waarnemingen In de bovengrond zijn ter plaatse van de boringen 01, 02, 05, 07,11 en R08 
sporen stenen en/of grind waargenomen. In boring 03 is direct onder het 
menggranulaat eveneens sporen stenen aangetroffen. In boring 15 is in de 
ondergrond tot minimaal 1,0 m-mv sporen grind en stenen aangetroffen.  

Lokaal een fundatie van menggranulaat (boring 03) aangetroffen onder de 
klinkerverharding. Omvang circa 9 m³ (6 x 3 x 0,5 m¹). 

Resultaten grond: Alleen lichte verhogingen 

Resultaten grondwater: Alleen lichte verhogingen 

Resultaten menggranulaat: Voldoet indicatief als NV Bouwstof. Visueel en analytisch geen asbest 
aangetoond.

Conclusies: De gestelde hypothese, dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen 
verontreiniging wordt verwacht tot boven de vastgestelde 
achtergrondconcentraties uit de bodemkwaliteitskaart, is bevestigd. In de 
kleiige boven- en ondergrond zijn lichte verhogingen aan enkele zware 
metalen en PAK aangetoond, welke overeenkomen met de 
achtergrondconcentraties. In het zand zijn geen verhogingen aangetoond. n 
het grondwater zijn lichte verhogingen aangetoond.  

De gestelde hypothese, dat op het achterterrein een  slootdemping aanwezig 
is, is niet bevestigd. Visueel is geen bijmenging aangetroffen en zijn er geen 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van een demping.  

De gevolgde onderzoeksstrategie geeft in voldoende mate de 
milieuhygiënische situatie ter plaatse van de onderzoekslocatie weer. Er is 
derhalve geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek. 
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1 INLEIDING EN DOEL 

Door de gemeente Haarlemmermeer is aan Grondslag opdracht verleend voor het uitvoeren 
van een verkennend bodemonderzoek op het perceel Olmenlaan 139-141 te Zwanenburg. 

De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen verkoop en 
herontwikkeling van de locatie.  

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem. 

2 TERREINGEGEVENS 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725 
verricht, waarbij het niveau van een ‘standaard vooronderzoek’ is gehanteerd. De resultaten 
van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens 
op de direct aangrenzende percelen. 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  

De onderzoekslocatie betreft het perceel Olmenlaan 139-141 in Zwanenburg. De kadastrale 
aanduiding is sectie A, nummers 9953, 9954 en 10407 (gedeeltelijk). De onderzoekslocatie 
heeft een oppervlakte van 6.195 m². De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven 
op de tekening in bijlage I. 

2.2 Huidige situatie 

De locatie is deels bebouwd (1.753 m²) met een ontmoetingscentrum (De Olm) en een 
openbare bibliotheek. Tevens is een parkeerterrein aanwezig. Het merendeel van de locatie is 
verhard met klinkers met enkele groenstroken. De regionale ligging van de locatie is 
weergegeven in bijlage I. 

2.3 Historie tot op heden  

Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- Opdrachtgever (mevr. S. Beerkens, Team Bodemkwaliteit); 
- Bodeminformatiesysteem NAZCA; 
- Grote Historische Provincie Atlas 1903; 
- Topkaart 1955-1965; 

In 1967 is er een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van het ontmoetingscentrum. In 
1983 heeft er een verbouwing plaatsgevonden. Uit de bouwtekeningen en vergunningen 
blijkt er geen asbesthoudend materiaal te zijn toegepast.  

Op een kaart van de historische atlas 1903 is het gebied zichtbaar als weiland/akkerland 
waarbij vermoedelijk een sloot aanwezig is geweest ter plaatse van het parkeerterrein. Op de 
topkaart 1955-1965 is de sloot niet meer zichtbaar. Het is onbekend of de sloot is gedempt 
met gebiedseigen grond en/of bodemvreemd materiaal (bijv. puin). 
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Er hebben voor zover bekend geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden op het 
terrein en zijn er geen ondergrondse brandstoftanks aanwezig (geweest). 

Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen 
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn 
ontstaan.

In de nabije omgeving zijn geen grootschalige gevallen van bodemverontreiniging bekend. 
Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie geen eerdere bodemonderzoeken 
uitgevoerd.

Volgens de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Haarlemmermeer (CSO, kenmerk 
09.K215, datum 3 januari 2011) valt de omgeving van de locatie binnen ‘Oud stedelijk 
gebied 1’. In de bovengrond van deze zone overschrijdt de 95-percentielwaarde voor koper 
en zink de tussenwaarde. Tevens wordt de (generieke) achtergrondwaarde voor cadmium, 
kobalt, kwik, lood, molybdeen, nikkel, PCB, PAK en minerale olie overschreden. In zowel 
de tussenlaag (0,5-1,5 m-mv) als de ondergrond (1,5-2,0 m-mv) overschrijdt de 95-
percentielwaarde voor diverse parameters de (generieke) achtergrondwaarde. De 
tussenwaarde wordt niet overschreden.  

2.4 Toekomstige situatie 

De panden zullen worden gesloopt, waarna de locatie een nieuwe bestemming zal krijgen.

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

De gegevens met betrekking tot de bodemopbouw en geohydrologie (tabel 2.1) zijn 
afkomstig van de digitale Grondwaterkaart van Nederland (kaartdeel Provincie Noord-
Holland, TNO-NITG, 2003). 

Diepte
(m-mv) 

samenstelling Formatie Geohydrologische eenheid 

0-10 schelp- en kalkhoudende 
kleien, zeer fijne tot matig 
grove zanden, veen 

Naaldwijk, Nieuwkoop  deklaag 

10-15 Zand, zeer fijn tot matig grof, 
zwak tot sterk siltig, lokaal 
zwak tot sterk grindhoudend. 

Boxtel 1e watervoerend pakket 

15-160 Matig fijn tot uiterst grof 
zand, zwak tot sterk 
grindhoudend. 

Kreftenheye, Urk, Sterksel 2e watervoerend pakket 

160-195 Matig grof tot uiterst grof 
zand, plaatselijk 
grindhoudend. 

Peize 3e watervoerend pakket 

>195 Matig fijn tot matig grof 
schelphoudend zand,
afgewisseld met zandige 
klei.

Maassluis  Geohydrologische basis 
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Grondwater
De hoogte van het maaiveld in de omgeving van Badhoevedorp en Zwanenburg bedraagt 
circa 4 m-NAP. De stijghoogte van het eerste watervoerend pakket bedraagt circa 4 m-NAP. 
Uit de isohypsenkaart wordt afgeleid dat de regionale grondwaterstroming van het eerste 
watervoerend pakket zuidwestelijk is gericht. De kD waarde van het eerste watervoerend 
pakket bedraagt circa 100-300 m2/dag.

Het freatisch grondwater is aanwezig op een diepte van globaal 1,0 m-mv. Er kan geen 
eenduidige grondwaterstromingsrichting voor het freatisch grondwater worden vastgesteld. 
Deze wordt beïnvloed door lokaal aanwezig oppervlaktewater. 

De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterwingebied.  

2.6 Hypothese en onderzoeksopzet  

Ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt voorafgaand aan het bodemonderzoek geen 
verontreiniging verwacht boven de 95-percentielwaarden als opgenomen in de 
bodemkwaliteitskaart. De locatie wordt aangemerkt als onverdacht (ten aanzien van lokale 
verontreiniging). De onderzoeksstrategie volgt de "Onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte locatie (ONV)" van de NEN 5740.

Een uitzondering vormt de mogelijk gedempte sloot, welke verdacht is op eventueel 
dempingsmateriaal bestaande uit puin of ander afval. De mogelijk gedempte sloot wordt 
beschouwd als verdacht op metalen, PAK, minerale olie en asbest. De onderzoeksstrategie 
wordt gebaseerd op de NEN 5740, heterogeen verdacht (VED-DE). Middels boorraaien 
wordt de sloot getraceerd. De sloot wordt vooralsnog uitsluitend visueel onderzocht. Indien 
er geen puin, afval en/of minerale olie wordt waargenomen, worden er geen  extra analyses 
uitgevoerd. In dat geval worden er wel monsters meegenomen in de analyse van het 
onverdachte terreindeel.

Er is geen aanleiding om een bodemverontreiniging met asbest te verwachten. De bodem 
wordt daarom niet aanvullend onderzocht op asbest, tenzij de visuele waarnemingen daartoe 
alsnog aanleiding geven.  

Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan 
in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag 
van een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 

3 VELDWERK 

3.1 Uitvoering 

Het verrichten van de boringen 01 t/m 16, het uitvoeren van twee boorraaien en het plaatsen 
van de peilbuis heeft plaatsgevonden op 24 januari 2014  door dhr. P.J.G. Boone. Op 3 
februari 2014 is het grondwater bemonsterd en zijn aanvullend de boringen 17 t/m 22 
verricht door dhr. R.B. Hager. 
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In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie 22 boringen verricht (nrs. 1 t/m 22). 
Tevens zijn twee boorraaien uitgevoerd ten behoeve van het opsporen van de slootdemping 
(boringnrs. R01 t/m R10). De boringen 1 t/m 16 zijn verspreid over de onderzoekslocatie 
verricht. De boringen 17 t/m 22 zijn aanvullend uitgevoerd ten behoeve van het afperken van 
een fundatie van menggranulaat. Hierbij is boring 17 voorzien van een inspectiegat. De 
omvang van het menggranulaat bij boring 17 is bepaald door een globale uitkartering. 

Boring 1 is voorzien van een peilbuis in verband met de centrale ligging op het perceel. De 
ligging van de boringen en de peilbuis is weergegeven in bijlage I. 

Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv (meter minus maaiveld). 
De boringen 13, 15 en 07 zijn doorgezet tot 1,0 à 1,5 m-mv. Boring 01 is doorgezet tot 2,5 
m-mv en voorzien van een peilbuis. De boringen R01 t/m R10 zijn doorgezet tot 2,0 m-mv.   

3.2 Resultaten  

3.2.1 Grond  

Bodemopbouw
Vanaf het maaiveld tot een diepte van 0,5 à 0,8 m-mv bestaat de bodem uit zand. Dit betreft 
hoogstwaarschijnlijk ophoogzand. Hieronder is tot een minimale boordiepte van 2,5 m-mv 
klei aangetroffen. De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II. 

Zintuiglijke waarnemingen
In de bovengrond zijn ter plaatse van de boringen 01, 02, 05, 07,11 en R08 sporen stenen 
en/of grind waargenomen. In boring 03 zijn direct onder het menggranulaat eveneens sporen 
stenen aangetroffen. In boring 15 is in de ondergrond tot minimaal 1,0 m-mv sporen grind en 
stenen aangetroffen.  

In verband met het aantreffen van een plaatselijke fundatie van menggranulaat (boring 03) is 
een inspectiegat gegraven (boring 17). In de opgegraven menggranulaat is visueel geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. De omvang van de fundatie van het menggranulaat 
bij boring 03 is bepaald door een globale uitkartering (circa 9 m³, 6 x 3 x 0,5 m¹). Het betreft 
vermoedelijk een oude verkeersdrempel. 

Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.  

Ter plaatse van de boorraaien zijn geen waarnemingen aangetroffen die duiden op een 
(voormalig) sloot.  

3.2.2 Grondwater  

In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld, die zijn verzameld tijdens de monstername 
van het grondwater.  

peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

grondwaterstand 
(m-mv) 

pH EC  
(mS/cm) 

Troebelheid (NTU) 

1 1,50-2,50 0,90 6,78 1,15 414 
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De gemeten troebelheid in het grondwater is aan de hoge kant. De troebelheid wordt 
veroorzaakt door in suspensie zijnde vaste (grond)deeltjes in het grondwater ten tijde van de 
bemonstering. Als gevolg van de verhoogde troebelheid kunnen de concentraties van de 
onderzochte stoffen mogelijk verhoogd zijn. 

4 CHEMISCHE ANALYSES 

De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. 

4.1 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 
1 juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrond-
waarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventiewaarden (grond en grondwater) 
gedefinieerd. In de NEN 5740 is daarnaast een tussenwaarde (T-waarde) gedefinieerd als het 
rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. 
Overschrijdingen van de normen kunnen worden geïnterpreteerd als een: 

lichte verhoging : gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
matige verhoging:  gehalte > T-waarde (tussenwaarde) 
sterke verhoging : gehalte > interventiewaarde

Een verhoging ten opzichte van de T- of interventiewaarde vormt aanleiding tot het 
uitvoeren van een aanvullend onderzoek.  

De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 
10% organische stof. Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via 
de landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). De toetsing is 
opgenomen in bijlage III.  

De normen geldend voor grond voor barium zijn per 1 april 2009 tijdelijk buiten werking 
gesteld. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron 
(menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige 
normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.  

Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd 
aan een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te 
spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond 
of 100 m³ bodemvolume grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. 

Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging dat is ontstaan vóór 1987 geldt formeel 
een saneringsplicht. In de praktijk wordt een sanering alleen verplicht gesteld indien sprake 
is van actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging (bijvoorbeeld bouw) 
noodzakelijk is. Bij ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een 
historische verontreiniging geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd. 

Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van 
een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet 
bodembescherming dient een nieuw geval van bodemverontreiniging, ongeacht de mate en 
omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden verwijderd. 
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4.2 Analyses grond

De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen 
in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 

Ref Monsters Waarnemingen Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn Olie PAK PCB 

Bovengrond 

BG1 02(0,00-0,30) 
06(0,05-0,60) 
08(0,05-0,50) 
10(0,08-0,60) 
14(0,08-0,60) 

Stenen+ - - - - - - - - - - - - 

BG2 07(0,00-0,50) Stenen+, grind+ - - - - 0,18 67 - - 210 - 3,3 - 

Ondergrond 

OG1 01(0,50-1,00) 
05(0,50-0,70) 
07(0,50-1,00) 
15(0,60-1,00) 
R07(0,50-1,00)

- - - - 0,15 - - - - - 3,7 - 

OG2 03(0,50-1,00) 
13(0,50-0,70) 
16(0,50-0,70) 
R03(0,50-0,80)
R06(0,60-0,80)

Stenen+ - - - - - - - - - - - - 

ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
- : het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of detectielimiet) 
getal : het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde 
getal* : het gehalte overschrijdt de T-waarde 
getal** : het gehalte overschrijdt de interventiewaarde 

De geselecteerde mengmonsters van de bovengrond zijn geanalyseerd op het standaard 
NEN-pakket. Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de 
kwaliteit van de grond. 

In het mengmonster BG1 (zand) zijn alle gemeten gehalten kleiner dan de 
achtergrondwaarde en/of detectielimiet.  

In het mengmonster BG2 (klei) zijn de gehalten kwik, lood, zink en PAK licht 
verhoogd.  

De geselecteerde mengmonsters van de ondergrond zijn eveneens geanalyseerd op een 
standaard NEN-pakket. 

In het mengmonster OG1 (klei) zijn de gehalten kwik en PAK licht verhoogd. 

In het mengmonster OG2 (zand) zijn alle gemeten gehalten kleiner dan de 
achtergrondwaarde en/of detectielimiet.  
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4.3 Analyses grondwater  

De analyseresultaten van grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten 
zijn opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 

VAKPeilbuis filterstelling 
(m-mv) 

Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn 

B T E X S N 

Olie VOCl 

pb 1 1,50-2,50 320 - - - - 18 - 19 130 - - - - - - - - 

- : de concentratie is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (of detectielimiet) 
getal : de concentratie overschrijdt de streefwaarde 
getal* : de concentratie overschrijdt de T-waarde 
getal** : de concentratie overschrijdt de interventiewaarde

Het grondwatermonster is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Op deze wijze wordt 
een breed beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit. 

In het grondwater afkomstig uit peilbuis 1 zijn de concentraties barium, lood, nikkel 
en zink licht verhoogd.  

5 FUNDERINGSONDERZOEK 

In boring 3 (cq. boring/gat 17) is een fundatie van menggranulaat aangetroffen onder de 
klinkerverharding. Dit betreft vermoedelijk een fundatie voor een voormalige 
verkeersdrempel, aangezien de oppervlakte van het granulaat gering is.  

5.1 Funderingonderzoek 

Van het menggranulaat uit boring/gat 17 zijn twee mengmonsters samengesteld. Eén 
mengmonster is geanalyseerd op een standaard NEN-pakket puin en het tweede 
mengmonster is geanalyseerd op asbest. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 
IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 

Het menggranulaat voldoet indicatief aan de eisen voor een NV Bouwstof. Er is 
visueel en analytisch geen asbest aangetoond. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie 
Olmenlaan 139-141 te Zwanenburg is vastgelegd. 

De gestelde hypothese, dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen verontreiniging wordt 
verwacht tot boven de vastgestelde achtergrondconcentraties uit de bodemkwaliteitskaart, is 
bevestigd. In de kleiige boven- en ondergrond zijn lichte verhogingen aan enkele zware 
metalen en PAK aangetoond, welke overeenkomen met de achtergrondconcentraties. In het 
zand zijn geen verhogingen aangetoond. In het grondwater zijn lichte verhogingen 
aangetoond.

De gestelde hypothese, dat op het achterterrein een  slootdemping aanwezig is, is niet 
bevestigd. Visueel is geen bijmenging aangetroffen en zijn er geen aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van een demping.

Het plaatselijk aangetroffen menggranulaat (circa 9 m³) voldoet indicatief aan de eisen voor 
een NV Bouwstof. Er is visueel en analytisch in het menggranulaat geen asbest aangetoond. 

De gevolgde onderzoeksstrategie geeft in voldoende mate de milieuhygiënische situatie ter 
plaatse van de onderzoekslocatie weer. Er is derhalve geen aanleiding tot het uitvoeren van 
een aanvullend onderzoek. 

Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de herontwikkeling vrijkomt te hergebruiken 
binnen de perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport 
worden afgevoerd naar een grondbank of -depot. Als de grond wordt afgevoerd voor 
hergebruik elders, is (normaliter) eerst een keuring nodig conform het Besluit 
Bodemkwaliteit. Met name bij grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan afvoeren 
naar een grondbank of -depot. Indien de gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart, 
is in sommige gevallen hergebruik mogelijk zonder aanvullend onderzoek.  
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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Toetsing besluit bodemkwaliteit

Project
Soort materiaal

Partij
Bemonstering

AP04 of indicatief:

versie 26-4-2013

gemiddelde Toetsing
1 2

PAK (som) 2,8 2,8 NV

PCB (som) 0,006 0,006 NV
Minerale Olie 53 53,0 NV

-getal:    het gehalte is kleiner dan detectielimiet. Er wordt gerekend met een waarde van 0,7*detectielimiet

Conclusie: Voldoet als NV bouwstof

21648, Olmenlaan 139-141
Menggranulaat

indicatief

(mg/kg.ds)
monster Eis

Boring/gat 17
3-2-2014

50

2) In afwijking van de in de tabel aangegeven maximale emissiewaarden, gelden bij de toepassing van NV bouwstoffen op plaatsen waar een direct contact 
(mogelijk) is met zeewater of brak oppervlaktewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l: a) geen maximale emissiewaarden voor 
chloride en bromide, en b) de in de tabel aangegeven emissiewaarden voor fluoride en sulfaat vermenigvuldigd met een factor 4

1) In afwijking van de in de tabel  aangegeven maximale emissiewaarden, geldt bij toepassing van NV bouwstoffen in oppervlaktewater een maximale waarde 
voor vanadium 4,6 mg/kg.ds en voor chloride 1070 mg/kg.ds.

0,5
1000

Bouwstof: meng-, beton-, metselwerkgranulaat

Samenstelling
max. waarde (NV & IBC bouwstof)
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Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer R. Kruk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 21648-OLMENLAAN 139-141
Ons kenmerk : Project 478305
Validatieref. : 478305_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FFDW-QRXI-AKNU-SRCI
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 3 februari 2014

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl

http://www.omegam.nl


Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 81,2 81,4 73,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,5 4,4 7,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 7,8 12,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 44 40
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 4,0 4,7
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 15 12
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 0,14 0,13
S lood (Pb) mg/kg ds 18 49 34
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 11 13
S zink (Zn) mg/kg ds 21 120 68

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 71

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,47 0,37
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,14 0,18
S fluoranteen mg/kg ds 0,06 0,89 1,0
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,34 0,38
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,39 0,42
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,28 0,32
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,32 0,38
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,20 0,29
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,24 0,29
S som PAK (10) mg/kg ds 0,38 3,3 3,7

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,006 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 478305
Project omschrijving : 21648-OLMENLAAN 139-141
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
0545034 = BG1 02 (0-30) 06 (5-60) 08 (5-50) 10 (8-60) 14 (8-60)
0545035 = BG2 07 (0-50)
0545036 = OG1 01 (50-100) 05 (50-70) 07 (50-100) 15 (60-100) R07 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014
Ontvangstdatum opdracht : 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014
Startdatum : 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014
Monstercode : 0545034 0545035 0545036
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FFDW-QRXI-AKNU-SRCI Ref.: 478305_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S gewicht artefact g < 1
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 81,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,08
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05
S som PAK (10) mg/kg ds 0,40

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001
S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 478305
Project omschrijving : 21648-OLMENLAAN 139-141
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
0545037 = OG2 03 (50-100) 13 (50-70) 16 (50-70) R03 (50-80) R06 (60-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/01/2014
Ontvangstdatum opdracht : 27/01/2014
Startdatum : 27/01/2014
Monstercode : 0545037
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FFDW-QRXI-AKNU-SRCI Ref.: 478305_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 478305
Project omschrijving : 21648-OLMENLAAN 139-141
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FFDW-QRXI-AKNU-SRCI Ref.: 478305_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0545036
Project omschrijving : 21648-OLMENLAAN 139-141
Uw referentie : OG1 01 (50-100) 05 (50-70) 07 (50-100) 15 (60-100) R07 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

C
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 26 %
3) fractie C29 - C35 64 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 71 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FFDW-QRXI-AKNU-SRCI Ref.: 478305_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 478305
Project omschrijving : 21648-OLMENLAAN 139-141
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FFDW-QRXI-AKNU-SRCI Ref.: 478305_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer R. Kruk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 21648-OLMENLAAN 139-141
Ons kenmerk : Project 479184
Validatieref. : 479184_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DLPQ-HDRP-SXVT-NTQA
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 10 februari 2014

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl

http://www.omegam.nl


Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 320
S cadmium (Cd) µg/l 0,2
S kobalt (Co) µg/l 7
S koper (Cu) µg/l 2
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l 18
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 19
S zink (Zn) µg/l 130

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2
S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 479184
Project omschrijving : 21648-OLMENLAAN 139-141
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
0645298 = 01 (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2014
Ontvangstdatum opdracht : 03/02/2014
Startdatum : 03/02/2014
Monstercode : 0645298
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: DLPQ-HDRP-SXVT-NTQA Ref.: 479184_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 479184
Project omschrijving : 21648-OLMENLAAN 139-141
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLPQ-HDRP-SXVT-NTQA Ref.: 479184_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 479184
Project omschrijving : 21648-OLMENLAAN 139-141
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLPQ-HDRP-SXVT-NTQA Ref.: 479184_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer R. Kruk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 21648 - Olmenlaan 139-141
Ons kenmerk : Project 479228
Validatieref. : 479228_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PLDZ-BERE-MDVT-ZTHX
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men)

Amsterdam, 10 februari 2014

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl

http://www.omegam.nl


Monstervoorbewerking
cryogeen malen gemalen

Algemeen onderzoek - fysisch
droogrest % 88,3

Anorganische parameters - metalen
barium (Ba) mg/kg ds 74
cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35
kobalt (Co) mg/kg ds 6,4
koper (Cu) mg/kg ds < 10
kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05
lood (Pb) mg/kg ds 12
molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
nikkel (Ni) mg/kg ds 11
zink (Zn) mg/kg ds 37

Organische parameters - niet aromatisch
minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 53

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

naftaleen mg/kg ds < 0,15
fenantreen mg/kg ds 0,18
anthraceen mg/kg ds < 0,15
fluoranteen mg/kg ds 0,45
benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,40
chryseen mg/kg ds 0,44
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,29
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,33
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,21
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,25
som PAK (10) mg/kg ds 2,8

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:

PCB -28 mg/kg ds 0,001
PCB -52 mg/kg ds 0,001
PCB -101 mg/kg ds < 0,001
PCB -118 mg/kg ds < 0,001
PCB -138 mg/kg ds 0,001
PCB -153 mg/kg ds 0,001
PCB -180 mg/kg ds < 0,001
som PCBs (7) mg/kg ds 0,006

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 479228
Project omschrijving : 21648 - Olmenlaan 139-141
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
0645407 = MM FUND 17 (0,2-0,45): 1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2014
Ontvangstdatum opdracht : 03/02/2014
Startdatum : 03/02/2014
Monstercode : 0645407
Matrix : Puin

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: PLDZ-BERE-MDVT-ZTHX Ref.: 479228_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 479228
Project omschrijving : 21648 - Olmenlaan 139-141
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PLDZ-BERE-MDVT-ZTHX Ref.: 479228_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0645407
Project omschrijving : 21648 - Olmenlaan 139-141
Uw referentie : MM FUND 17 (0,2-0,45): 1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

C
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 39 %
3) fractie C29 - C35 31 %
4) fractie C35 -< C40 20 %

minerale olie gehalte: 53 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PLDZ-BERE-MDVT-ZTHX Ref.: 479228_certificaat_v1



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

GRONDSLAG
J. Dortland
Nijverheidsweg 7
3471 GZ  KAMERIK

Uw projectnaam : Olmenlaan 139-141
Uw projectnummer : 21648
ALcontrol rapportnummer : 11976923, versienummer: 1

Rotterdam, 11-02-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 21648.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager

http://www.alcontrol.nl
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MM FUND 17 (0,2-0,45)

Analyse Eenheid Q 001

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal kg Q 2.72

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2
gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2

chrysotiel mg/kgds Q <2
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q <2

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q <2

amosiet mg/kgds Q <2
Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds <2

crocidoliet mg/kgds Q <2
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2

anthophylliet mg/kgds Q <2
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2

tremoliet mg/kgds Q <2
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2

actinoliet mg/kgds Q <2
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2

gemeten bepalingsgrens mg/kgds Q 4.8

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



GRONDSLAG

Olmenlaan 139-141
21648
11976923

04-02-2014

Robert Kruk

03-02-2014

11-02-2014

Blad 3 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1164174 04-02-2014 03-02-2014 ALC292
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Verklarende woordenlijst

Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te 
stellen om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 

NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 

NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend 
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.  

Standaard NEN analysepakket grond en grondwater
Boven- en ondergrond Grondwater

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * *

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) *

Polychloorbifenylen (PCB) *

Minerale olie * *

Vluchtige aromaten (BTEXSN) *

Vluchtige chlooralifaten (VOCl) *

m-mv: diepte in meter minus maaiveld 

pH: zuurgraad

EC: Geleidingsvermogen 

NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt  

Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem 

Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 

Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 

T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond 
gelijk aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk 
een aanvullend/nader onderzoek nodig is. 

Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 

Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’.

Gebruikte afkortingen van stoffen:
Ba Barium Olie Minerale olie

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Co Kobalt B Benzeen

Cu Koper T Tolueen

Hg Kwik E Ethylbenzeen

Pb Lood X Xylenen

Mo Molybdeen S Styreen

Ni Nikkel Naft. Naftaleen

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PCB Polychloorbifenylen

Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 

Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
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Conserveringstermijnen: 
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaats vinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn. 
Voorbeelden zijn het uitsplitsen van mengmonsters en het gefaseerd analyseren van monsters bij nader 
onderzoek. Overschrijding van de conserveringstermijn leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een 
analysecertificaat. De maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden 
(aromaten, naftaleen) geldt een termijn van 4 dagen. Voor droge stof en minerale olie bedraagt de termijn 7 
dagen. Overige stoffen hebben een langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, organische stof 28 dagen, zware 
metalen 6 maanden). Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (versie 3, september 2009). 
De conserveringstermijn is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat 
niet meer dan 2,5 of 5 % bedraagt (afhankelijk van het monstertype). 

Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt 
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek 
verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en 
gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een 
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. 

Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd 
worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop 
een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van 
de conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment 
van monstername. 
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 Bijlage 4: Invulling plankostenscan   



Produkten/activiteitenlijst  
ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 23-8-2016
Gemeente Gemeente Haarlemmermeer
Projectnaam Zwanenburg de Kom Westzijde
Projectnummer -

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 6
Produkt/activiteit

Verwerving
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak

uur per onbebouwde perceel
uur per woning (ook huur/pachtontbinding)
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering
uur per byzonder object
uur per byzonder object in herstructurering

1.2 Onteigenen van onroerende zaken
uur per administratieve procedure
uur per gerechtelijke procedure
vast bedrag advocaatkosten per onteigening

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente
uur voor vestiging voorkeursrecht

Stedenbouw

2.1 Programma van Eisen
uur voor opstellen pve
uur bij maatschappelijk programa

2.2 Prijsvraag uur voor organiseren

2.3 Masterplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.4 Beeldkwaliteitsplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.5 Stedenbouwkundig plan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw
uur bij maatschappelijk programa

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

Ruimtelijke ordening
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit

uur per globaal uit te werken plan of project (afwijkings)besluit
uur per uitwerkingsplan 
uur per gedetailleerd bestemmingsplan

3.2 Opstellen en procedure wijziging uur per wijziging

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan uur per plan

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

print

ja nee

ja nee



Produkten/activiteitenlijst  
ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 23-8-2016
Gemeente Gemeente Haarlemmermeer
Projectnaam Zwanenburg de Kom Westzijde
Projectnummer -

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 6
Produkt/activiteit

print

Civiele en cultuur techniek
4.1 Planontwikkeling uur per week

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 
% over sloopkosten
uren en bedragen per activiteit ophogen/voorbelasten
% over bouw en woonrijpmaken

Landmeten/vastgoedinformatie
5.1 Kaartmateriaal uur per week

Communicatie
6.1 Omgevingsmanagement

Uur per week 
kosten gemid per jaar woningbouw
kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel

Gronduitgifte
7.1 Gronduitgiftecontracten

uur per contract vrije kavel
uur per contract overige woningbouw
uur per contract bedrijvigheid
uur per contract commercieel vastgoed
uur per contract maatschappelijke voorzieningen
uur per contract gemengde uitgiften

Management
8.1 Projectmanagement uur per week

8.2 Projectmanagementassistentie uur per week

Planeconomie
9.1 Planeconomie uur per week

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee



Vragenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatie plan

Datum 23-8-2016
Gemeente Gemeente Haarlemmermeer
Projectnaam Zwanenburg de Kom Westzijde
Projectnummer -
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 6
Aantal werkweken per jaar 42

A Algemeen
1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ? 4 jaren

2 Wat is de grootte van het exploitatiegebied (netto) ? 2 ha

3 Waar ligt het exploitatiegebied ? historisch gebied
binnenstedelijke locatie

inbreidingslocatie
uitleglocatie

4 Betreft het een herstructureringsopgave ?

B Eigendomsituatie
5 Hoeveel onroerende zaken dienen verworven te worden ? 2 totaal

a waarvan percelen (onbebouwd) 0 stuks
b waarvan woningen 0 stuks
c waarvan (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren 1 stuks
d waarvan bijzondere objecten 1 stuks

6 Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ? 0 stuks

7 Wordt er met een onteigeningsplan gewerkt (administratieve procedure) ?
a zo ja voor hoeveel onroerende zaken ? 0 stuks
b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ? 0 stuks

8 Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd ?

C Beoogde programma
9 Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ? woningen aantal

bedrijvigheid 0 m2 uitgeefbaar
commercieel/retail 2.026 m2 bvo

maatschappelijk 2.800 m2 bvo
recreatie 0 m2

D Onderzoeken
10 a Is een Milieu Effect Rapportage (MER) benodigd ?

b Is nader onderzoek nodig naar luchtkwaliteit ? 
c Is aanvullend archeologisch onderzoek nodig ?
d Is saneringsonderzoek nodig naar bodemverontreiniging ?

E Ruimtelijke ordeningsprocedures 
11 Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld: 

a middels een globaal uit te werken plan of projectbesluit of projectafwijkingsbesluit ?

Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u?      Aantal 0
b of middels een gedetailleerd bestemmingsplan ?

12 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het bestemmingsplan ?

13 Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter bestemmingsplan ? 
zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit bestemmingsplan ? 0,00

F Civiele en cultuurtechniek
14 Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied? Slecht

Normaal
Goed

15 Wat zijn de (te verwachten) sloopkosten? 246.240€                   

16 Is sprake van ophoging danwel voorbelasting?

Indien er opgehoogd/voorbelast wordt,  de volgende vragen invullen: vraag 16 a t/m d NIET invullen

a Wordt er integraal of partieel opgehoogd? integraal fout

partieel

b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast? 0 deelplan/fase
c Wat is de te verwachten zettingstijd? 0 jaar
d Wat is de hoogte van de voorbelasting? 0 m1

17 Wat zijn de (te verwachten) kosten voor bouw en woonrijpmaken ? 882.450€                   

G Gronduitgifte
18 a hoeveel vrije kavels worden uitgegeven ? 0 stuks

b hoeveel uitgiftecontracten woningbouw verwacht u ? 0 stuks
c hoeveel uitgiftecontracten bedrijvigheid verwacht u ? 1 stuks
d hoeveel uitgiftecontracten commercieel vastgoed verwacht u ? 0 stuks
e hoeveel uitgiftecontracten maatschappelijke voorzieningen verwacht u ? 1 stuks
f hoeveel uitgiftecontracten met gemengde uitgiften verwacht u ? 0 stuks

ja nee
ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
ja nee

ja nee
ja nee
ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

print

ja nee

ja nee?

?

  



Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploita tieplan

Datum 23-8-2016 Complexiteit 126%
Gemeente Gemeente Haarlemmermeer
Projectnaam Zwanenburg de Kom Westzijde
Projectnummer -
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 6

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 250                   30.000€                        6%
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 250                    30.000€                         6%
1.2 Onteigenen van onroerende zaken -                     -€                              0%
1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                     -€                              0%

Stedenbouw 379                   45.430€                        9%
2.1 Programma van Eisen 231                    27.720€                         6%
2.2 Prijsvraag -                     -€                              0%
2.3 Masterplan -                     -€                              0%
2.4 Beeldkwaliteitsplan -                     -€                              0%
2.5 Stedenbouwkundig plan 123                    14.814€                         3%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 24                      2.896€                           1%

Ruimtelijke Ordening 595                   71.438€                        14%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 476                    57.150€                         11%
3.2 Opstellen en procedure wijziging -                     -€                              0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 119                    14.288€                         3%

Civiele en cultuur techniek 795                   227.422€                      45%
4.1 Planontwikkeling 795                    80.280€                         16%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 147.142€                       29%

Landmeten/vastgoedinformatie 70                     6.365€                          1%
5.1 Kaartmateriaal 70                      6.365€                           1%

Communicatie -                    -€                              0%
6.1 Omgevingsmanagement -                     -€                              0%

Gronduitgifte 80                     9.760€                          2%
7.1 Gronduitgiftecontracten 80                      9.760€                           2%

Management 560                   77.781€                        15%
8.1 Projectmanagement 560                    77.781€                         15%
8.2 Projectmanagementassistentie -                     -€                              0%

Planeconomie 280                   34.134€                        7%
9.1 Planeconomie 280                    34.134€                         7%

totaal 3.008        502.329€          100%

 opnemen in het 
exploitatieplan 

print
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