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TAXATIE 
 
 

 

Opdrachtgevers 
Gemeente Ridderkerk 
Koningsplein 1 
2981 EA  Ridderkerk 
Contactpersoon, mevrouw M. Quik-Van Heteren 
m.quik@bar-organisatie.nl 
 
 
 
Deskundige/taxateur 
J.L. Jongkind, Register Taxateur, werkzaam ten kantore van de Verhagen Groep B.V.,  
Beneden Oostdijk 6, 3261 KX Oud-Beijerland, 
telefoon 0186-615577, hjongkind@verhagen-groep.nl, www.verhagen-groep.nl 
 
Ondergetekende voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid en heeft geen financieel 
belang in de uitkomst van de waardering. 
 
Opdrachten voor het uitvoeren van taxatiewerkzaamheden worden door de Verhagen Groep 
B.V. alleen uitgevoerd op basis van een van tevoren overeengekomen tarief, waarbij de 
uitkomst van de taxatie geen invloed heeft op het honorarium van de deskundige(n). 
 
Deskundige voldoet aan de permanente educatie zoals gesteld door de brancheorganisatie 
van taxateurs. Deskundige is ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs 
(NRVT) onder registratienummer RT779978168.  
Deskundige verklaart over voldoende vakkennis te beschikken voor het professioneel 
uitvoeren van de taxatie. 
 
Het reglement van de NRVT is op deze taxatie van toepassing en als richtlijn gebruikt voor de 
taxatie van de marktwaarde. 
 
In bijlage 1 is het bewijs van inschrijving bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs 
(NRVT) toegevoegd. 
 
 
Opdrachtverstrekking 
In vervolg op de offerte van 19 februari 2019 is door opdrachtgever op 20 maart 2019 per e-
mail opdracht verstrekt voor het taxeren van het bedrag te betalen aan erfpachter voor het 
beëindigen van het recht van erfpacht 
  

mailto:m.quik@bar-organisatie.nl
mailto:hjongkind@verhagen-groep.nl
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Belang 
Gevraagd het taxeren van de marktwaarde bij de huidige bestemming.  
 
 
Doel taxatie 
Het bepalen van de waarde van het zakelijk recht in verband met het beëindigen van het 
recht van erfpacht. 
 
 
Type taxatie 
De taxatie betreft een volledige taxatie, bestaande uit een visuele opname, uitsluitend voor 
zover zichtbaar vanaf de openbare weg, bijgelegen grond en de omgeving in combinatie met 
een planologisch onderzoek. 
 
 
Grondslag taxatie 
Uitgangspunt zal zijn de marktwaarde ten behoeve van aankoop van het object, waarbij de 
European Valuation Standards (EVS) als uitgangspunt zal worden gehanteerd. Onder het 
begrip marktwaarde moet worden verstaan: 
 
 
Opname/peildatum 
De opname heeft op 5 maart 2019 plaatsgevonden. Als peildatum voor de waardering wordt 
uitgegaan van datum ondertekenen rapport. 
 
 
Kadastrale aanduiding en grootte van het te waarderen object 
Eigendom belast met Recht van erfpacht, Gemeente Ridderkerk, sectie A, nummer 8760, 
groot 722 m2. 
De Erfpachter is stichting Sport en Welzijn, Sportlaan 8-10, 2982 SN  Ridderkerk. 
Het recht eindigt op 31 augustus 2055. 
 
 
Eigendom belast met Recht van erfpacht, Gemeente Ridderkerk, sectie A, nummer 7914, 
goot 30 m2. 
De Erfpachter is Stichting Openbare Bibliotheek Groenmarkt 153, 331 BD  Dordrecht 
Het recht eindigt op 31 augustus 2055. 
 
Bovengenoemde kadastrale situatie is op basis van het kadastrale uittreksel d.d. 28 februari 
2019. 
 
Bijlage 2: kadastrale informatie, en kadastraal plan.  
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Bij titel hypotheken 4, deel 47099 nummer 67, ingeschreven d.d. 21 april 1981 is het recht 
van erfpacht door de gemeente uitgegeven aan Stichting Openbare Bibliotheek, Ridderkerk. 
Er is een recht van erfpacht uitgegeven met gebouw  in twee gedeelten zie figuur 1 
 
 

 
Bij titel hypotheken 4, deel 17766 nr. 23 ingeschreven is 8 mei 1998 is het recht van erfpacht 
met gebouw verkocht aan Stichting Dynamiek. 
Overgedragen is perceel A 7913 groot 622 m2.  
Er is een gedeelte niet mee overgedragen dit staat nog op naam van Stichting Openbare 
Bibliotheek. Dit is perceel A 7914. 
 

 

Figuur 1afbeelding uit titel deel 7099  nr. 67 

Figuur 2 uitsnede Kadaster 
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Bij titel hypotheken 4, deel 19989, nummer 5 ingeschreven d.d. 3 april 2000 is een gedeelte 
uitgeven in erfpacht ten behoeve van daarop te realisteren uitbouw.  
 

 
Door samenvoegen van hetgeen is uitgegeven, is kadastraal nummer Ridderkerk Sectie A, 
nummer 8760, groot 722 m2, ontstaan. 
 
Kadastraal nummer Ridderkerk Sectie A, nummer 7914 groot 30 m2 staat nog op naam van 
Stichting Openbare Bibliotheek.  
 
Indien het recht van erfpacht wordt beëindigd van perceel A 8760 op naam van Stichting 
Sport en Welzijn blijft perceel sectie A 7914 op naam van Stichting Openbare Bibliotheek 
staan.  
 
Belemmeringen/beperkingen object 
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie 
Kadaster. 
 
In de beide akten van het vestigen van het recht van erfpacht zijn enkele voorwaarden 
opgenomen er zijn geen algemene voorwaarden overeengekomen.  
De belangrijkste voorwaarde is hierbij het aanpassen van de canon.  
 
  

Figuur 3afbeelding uit titel deel 19989  nr. 5 
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Gebruikssituatie 
Het getaxeerde object is in gebruik als buurtcentrum.  
 
“Facet Ridderkerk voert hier een aantal activiteiten van het seniorensportprogramma en de ouderensoos uit. 
Ook organiseren wij de tiener- en jongerensosen in een ruimte van het WVC Slikkerveer, genaamd De Reij. 
Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS) is nadrukkelijk aanwezig met allerlei leuke activiteiten. De SWS 
organiseert in WVC Slikkerveer onder andere streetdance, kinderclub, countrydance, kempo, koken, tekenles en 
yoga. De laatste drie activiteiten zijn er zowel voor jongeren als ouderen. Dit is nog maar een kleine selectie uit 
het totale aanbod van cursussen en activiteiten van de SWS. 
 
De verhuur en het beheer ligt van maandag t/m vrijdag overdag bij Facet Ridderkerk in en in de avond en het 
weekend bij SWS. 
 
Ruim activiteitenaanbod 
Verschillende organisaties bieden op deze locatie diensten aan voor bewoners van Slikkerveer. Zo wordt er 
bloed geprikt door het Albert Schweitzer Ziekenhuis en kun je er terecht voor rijbewijskeuringen via 
keuringen.marlisa@gmail.com. Duidelijk aanwezig is de bibliotheek AanZet met haar collectie en gezellige 
leeshoek. De bibliotheek is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 13.30 tot 17.00 uur en op dinsdag 
van 18.00 tot 20.00 uur.” 

 
Bron: facetridderkerk.nl 
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Huidige bestemming object 
Bestemmingsplan : Slikkerveer 
type plan  : bestemmingsplan 
eigenaar  : gemeente Ridderkerk 
status   : onherroepelijk (25-11-2009) 
identificatie  : NL.IMRO.0597.BPBOLNES2010-OH01 
 
enkelbestemming : Gemengde Doeleinden 
   : Maatschappelijke Doeleinden Nutsvoorziening (perceel A 7914) 
 
De omschrijving van de bestemming en detailinformatie is in de bijlage opgenomen.  
 

 
Geraadpleegde bronnen taxatie 
Deskundige heeft informatie ingewonnen en diverse bronnen geraadpleegd om zoveel 
mogelijk alle waarde bepalende factoren in beeld te brengen. 
De gemeente heeft een tekening verstrekt van de nieuw te realiseren situatie en bebouwing.  
Deze tekening wordt als uitgangspunt gebruikt bij de taxatie.  
De volgende bronnen zijn geraadpleegd: 

• Website Ruimtelijkeplannen.nl; 

• Kadaster; 

• Bodemloket. 
Naast genoemde bronnen worden voor de actuele waard factoren als eigen ervaring, 
marktkennis van recent gerealiseerde transacties, te koop / te huur aangeboden objecten en 
specifieke factoren meegenomen in de waardering. 
  

Figuur 4 utsnede plankaart 
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Omschrijving getaxeerd object  
Het getaxeerde object betreft een als wijkcentrum opgebouwd pand. Bouwjaar gedeeltelijk 
1975, uitbouw 2000. Totale oppervlak 684 m2. 
Het pand is vanaf de openbare weg beoordeeld. Dit volstaat voor deze taxatie. Bij deze 
taxatie ligt de nadruk op de financiële kant van het recht van erfpacht.  
 
Het pand is traditioneel gebouwd. De vloer is uitgevoerd in beton. De kruipruimte was ten 
tijde van de opname niet bezichtigd.  
De gevels zijn opgetrokken uit metselwerk en uitgevoerd in spouwmuren. Het is niet bekend 
of de gevels zin geïsoleerd. Het dak is gedekt met bitumineuze (o.g.) dakafwerking.  
 
 
Uitgangspunten bodem en milieu  
Ondergetekende heeft geen onderzoek gedaan, of laten doen, naar de milieukundige 
toestand van de grond en het grondwater.  
Het rapport van het Bodemloket geeft aan dat er een verkennend onderzoek is uitgevoerd.  
 
 

SWOT-analyse 
Bij deze waardering is een SWOT-analyse niet vereist. De getaxeerde waarde zal worden 
gebruikt voor het beëindigen van een overeenkomst.  
 

 

Taxatiemethode en overwegingen 
Voor het uitvoeren van de opdracht wordt de volgende formule gebruikt.  
De marktwaarde van de volle eigendom verminderd met de waarde van het bloot eigendom.  
 
Getaxeerd moet worden de prijs die zou worden betaald voor het bloot eigendom van de 
ondergrond en de gebouwen, zodat er sprak is van volle eigendom van de gebouwen en de 
grond.  
Indien –zoals in het onderhavige geval aan de orde is- sprake is van grond, waarop opstallen 
zijn gevestigd, dan moet de marktwaarde van het geheel (de gehele erfpachtzaak, inclusief 
werken, beplantingen en betimmeringen in volle eigendom) worden bepaald.  
 
Ten tijde van de taxatie waren de twee gedeelten reeds samengevoegd tot 1 kadastraal 
nummer. Er is in dit geval door vermenging 1 pachtzaak ontstaan. De twee contracten 
hebben dezelfde verpachter, dezelfde pachter en de looptijd eindigt gelijk en er is in beide 
gevallen geen recht van opstal gevestigd. Ofschoon er grond met bebouwing en grond 
zonder bebouwing is uitgegeven, wordt getaxeerd met het uitgangspunt van grond met 
bebouwing.  
Voor wat betreft perceel A 7914 blijft deze feitelijk buiten het samengevoegde deel en is een 
zelfstandige erfpachtzaak. Hier moet met Stichting Openbare Bibliotheek een aparte 
afspraak worden gemaakt. 
Bij de eerste uitgifte is betaald voor de opstallen. Deze opstallen vervallen bij beëindigen van 
de erfpacht aan de eigenaar van de grond. Voor de vergoeding van opstallen is wettelijk 
geen vergoeding verschuldigd. In de akte is hier ook niets over opgenomen.  
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Bij de tweede uitgifte is door erfpachter een opstal gesticht. De uitgifte is na 1992 
ingeschreven in het Kadaster. Voor dit gedeelde zal een vergoeding voor de opstal 
afgesproken moeten worden, ervan uitgaande dat de erfpachter de aanbouw heeft betaald.  
 
Allereerst dient de “Marktwaarde IVS van het object” te worden bepaald. Het gaat dan om 
de “marktwaarde” van de gehele erfpachtzaak in volle eigendom, volgens de definitie van de 
International Valuation Standards: 
“Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de 
waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een 
zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben 
gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.” 
 
Voor het bepalen van de bloot eigendom dient de volgende berekening te worden gemaakt: 
 
De contante waarde van de toekomstige canonbetalingen vermeerderd met de contante 
waarde van de grond nu verminderd met de vergoeding van de opstalwaarde aan het eind 
van het recht van erfpacht.  
De vergoeding voor de waarde van het recht van opstal is voor deze taxatie nihil. Uitgaande 
van technisch en economische afgeschreven bebouwing met een beperkte waarde 
verminderd met sloopkosten.  
 
De canon is berekend aan de hand van de aanvangscanon geïndexeerd op de website van 
het Centraal Buro voor de Statistiek zoals in de akte van uitgifte is overeengekomen.  
 
De canon die berekend is, bedraagt € 12.512.50. 
 
Voor het bepalen van de factor die moet worden gebruikt voor het contant maken van de te 
betalen canon, is gekeken naar de rente op 10 jaar staatsobligaties, vermeerderd met 
inflatie, kosten en risico. Afgrond percentage 4%. 
 
De gebruikte parameters en berekeningen zijn in de bijlage opgenomen.  
 
De uitkomst van de taxatie is: 
 
€ 149.000.00 euro zijnde de waarde van de  
 
marktwaarde €440.000,00 -/- 291.000,00 = € 141.000,00 
 
  



Verhagen

Groep

Voorbehouden rapport
o Ondergetekende aanvaardt ten aanzien van de inhoud van het onderhavige rapport geen

verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgevers.
o Dit rapport zal zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgevers niet aan derden

worden verstrekt.
. B¡j de waardering is uitgegaan van volledig eigendom, vrij van pacht, gebruiksrechten bij

derden, tenzij anders vermeld.
o Alle genoemde prijzen zijn voor zover van toepassing exclusief eventuele btw.
o Door deskundige is geen onderzoek gedaan naar bodemverontreiniging. Bij de

waardering is geen rekening gehouden met een waarde drukkende factor van eventuele
verontreinigingen. Zonder opdracht tot nader onderzoek en zonder schriftelijke garanties
van eigenaar/ gebruiker/ huurder/ pachter van het te waarderen object aanvaardt
ondergetekende voor de gevolgen daarvan geen aansprakelijkheid.

o Gezien het bouwjaar is het mogelijk dat er asbest in het gebouw is verwerkt. Bij de
opname is het op de meest voorkomende plaatsen niet aangetroffen.

o Onderhavige taxatie is onderworpen aan een plausibiliteitstoets van een controlerend
deskundige.

Ondergetekende vertrouwt erop met dit advies te hebben gehandeld in overeenstemming
met de strekking van de opdracht en de hem ten dienste staande gegevens correct te
hebben geTnterpreteerd en te hebben weergegeven.

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap,

te Ou nd op 25 maart 2019

Jon

Registe

i-ix:.itie iìerìe:'r,veg i;2, 298tr ,r'i 'ìldcerkerk, 1,75,'/i) 25 4ìa;lrt 23.i9 ,iC



Verhagen

6roep

Plausibiliteitsverklaring

Ondergetekende:
Bedrijfsnaam:
Adres:
Vestigingsplaats:

lng. J. Verhagen RT

Verhagen Groep;
Beneden Oostdijk 6;

3261 KX Oud-Beijerland;

Lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, ingeschreven in het
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, onder vermelding van registratienummer
RT 577180960,

Verder te noemen "taxateur",

Verklaart dat:

o Taxateur het taxatierapport met zaaknummer 7574 -Taxatie Wijkcentrum Slikkerveer aan
de Reijerweg62, Ridderkerk, getaxeerd doorJ.L. Jongkind, heeft beoordeeld op
plausibiliteit van de waarde en de onderbouwing van de waarde;

o taxateur heeft het taxatierapport26 maart 2019 beoordeeld;
¡ taxateur heeft geen interne en/of externe inspectie van het object gedaan;
o taxateur heeft alle bijlagen in relatie tot de inhoud van het taxatierapport bekeken;
o taxateur geeft geen enkele garantie op de compleetheid van het taxatierapport en de

bijlagen;
. op bas¡s van de beoordeelde stukken is taxateur van mening dat de waarde in het
taxatierapport plausibel is.

Aldus, getekend door de taxateur,

Oud-Be rt 20L9

lng J. Verhagen

,.t | :ììCrj¡:ilx¡Iiaì ìijljí:-,v{tg 2:; :n:iiìr! ;.ll'1-l
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BEWIJS VAN REGISTRATIE
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

2019

de heer J.L. Jongkind 
Beneden Oostdijk 6
3261KX  OUD-BEIJERLAND

RT-nummer: RT779978168

Kamer(s) Ingeschreven vanaf Geldig tot

Kamer Wonen 01-01-2016 31-12-2019

Directeur
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Drs. M. Waldmann
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HJongkind
Geplaatste afbeelding



HJongkind
Geplaatste afbeelding

HJongkind
Geplaatste afbeelding
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BETREFT

Ridderkerk A 7914
UW REFERENTIE

7574
GELEVERD OP

28-02-2019 - 10:26
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11025455002
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

27-02-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-02-2019 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Ridderkerk A 7914
Kadastrale objectidentificatie : 019380791470000

Locatie Reijerweg 62 a
Ridderkerk

Kadastrale grootte 30 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 101061 - 433187
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Erfpacht (zie 1.1)
Soort recht Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk 84 RDK01/17389 RTD
Naam gerechtigde Gemeente Ridderkerk

Adres Koningsplein 1
2981 EA  RIDDERKERK

Postadres Postbus 271
2980 AG  RIDDERKERK

Statutaire zetel RIDDERKERK
KvK-nummer 24493197 (Bron: Handelsregister)

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

1.1 Erfpacht (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 57775/26 Ingeschreven op 14-01-2010 om 10:40

Hyp4 7099/67 Rotterdam
Naam gerechtigde Stichting Openbare Bibliotheek [a-z]

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.19380791470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159274092
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=24493197
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_57775_26
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7099_67_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.328614145


BETREFT

Ridderkerk A 7914
UW REFERENTIE

7574
GELEVERD OP

28-02-2019 - 10:26
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11025455002
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

27-02-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-02-2019 - 14:59
BLAD

2 van 2

Adres Groenmarkt 153
3311 BD  DORDRECHT

Statutaire zetel DORDRECHT

Aantekening recht Einddatum recht
Einddatum recht 31-08-2055

Afkomstig uit stuk Hyp4 7099/67 Rotterdam

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7099_67_RTD
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Ridderkerk A 8760
UW REFERENTIE

7574
GELEVERD OP

28-02-2019 - 10:09
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11025451689
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

27-02-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-02-2019 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Ridderkerk A 8760
Kadastrale objectidentificatie : 019380876070000

Locaties Reijerweg 62
2983 AT  Ridderkerk
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

REYERWG 62 A
2983 AT  RIDDERKERK

Kadastrale grootte 722 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 101092 - 433222
Omschrijving Cultuur

Ontstaan uit Ridderkerk A 7913

Ridderkerk A 7915

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Erfpacht (zie 1.1)
Soort recht Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stukken 84 RDK01/30007 RTD

84 RDK01/17389 RTD
Naam gerechtigde Gemeente Ridderkerk

Adres Koningsplein 1
2981 EA  RIDDERKERK

Postadres Postbus 271
2980 AG  RIDDERKERK

Statutaire zetel RIDDERKERK
KvK-nummer 24493197 (Bron: Handelsregister)

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

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.19380876070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.19380791370000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.19380791570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159274092
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=24493197


BETREFT

Ridderkerk A 8760
UW REFERENTIE

7574
GELEVERD OP

28-02-2019 - 10:09
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11025451689
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

27-02-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-02-2019 - 14:59
BLAD

2 van 2

1.1 Erfpacht (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 19989/5 Rotterdam Ingeschreven op 03-04-2000

Hyp4 17766/23 Rotterdam Ingeschreven op 08-05-1998
Naam gerechtigde STICHTING SPORT EN WELZIJN

Adres Sportlaan 8 10
2982 SN  RIDDERKERK

Statutaire zetel RIDDERKERK
KvK-nummer 41134998 (Bron: Handelsregister)

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

Aantekening recht Einddatum recht
Einddatum recht 31-08-2055

Afkomstig uit stuk Hyp4 7099/67 Rotterdam

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_19989_5_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_17766_23_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159347508
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=41134998
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7099_67_RTD
https://www.kadaster.nl/contact


























 

 

 
 
 
 

Bijlage 4: Bestemmingsplaninformatie 
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Plannaam: Bolnes Datum afdruk: 2019-03-14

 

Naam overheid: gemeente Ridderkerk IMRO-versie: IMRO2008

Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2013-04-19

Planidn: NL.IMRO.0597.BPBOLNES2010-OH01 Planstatus: onherroepelijk

Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op 
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.
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Legenda



Artikel 12 Gemengde Doeleinden (GD) 
 
Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Gemengde Doeleinden (GD) zijn bestemd voor 
kantoren en maatschappelijke voorzieningen, alsmede voor bijbehorende voorzieningen zoals 
ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen en water. 
Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. gebouwen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. dienstwoningen zijn niet toegestaan; 
b. op de gronden met de nadere aanwijzing (z) mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, worden gebouwd; 
c. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag ten hoogste 3 m bedragen; 
d. de hoogte van erfafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten 
hoogste 2 m respectievelijk 3 m bed 
 

 

Artikel 11 Maatschappelijke doeleinden (M) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Maatschappelijke doeleinden (M) zijn bestemd 
voor: 
a. maatschappelijke voorzieningen; 
b. ter plaatse van de subbestemming Mn: nutsvoorzieningen; 
c. alsmede voor bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, 
groen en water. 
Bouwvoorschriften 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de (sub)bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. gebouwen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
3. Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. uitsluitend op de gronden met de nadere aanwijzing (dw) is een dienstwoning toegestaan; 
b. op de gronden met de nadere aanwijzing (z) mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, worden gebouwd; 
c. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag ten hoogste 3 m bedragen; 
d. de hoogte van erfafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten 
hoogste 2 m respectievelijk 3 m bedragen.  



 

 

 
 

 
 

Bijlage 5: Ligging perceel 
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Bijlage 6: Rapport Bodemloket 
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Rapport Bodemloket

Geen locatiecode
Reijerweg 62

Datum: 26-03-2019

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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Geen locatiecode Reijerweg 62 

Inhoud

  
1   Algemeen

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

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

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

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Reijerweg 62

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA059700420

Adres: Reijerweg 62 2983AT Ridderkerk

Gegevensbeheerder: Barendrecht
  

1.2 Statusinformatie

Vervolg:

Omschrijving:
  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

onverdachte activiteit (000000) onbekend onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Inpijn Blokpoel MA-1248 1998-02-28

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind
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1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor ZH-Barendrecht
  

2 Disclaimer

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



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage 7: Fotobladen 












