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1. Opdracht 
 
 

1.1. Opdrachtgever 
 

Opdrachtgever Gemeente Werkendam 
Contactpersoon De heer J. Overes 
Adres Postbus 16 
Postcode 4250 DA 
Plaats WERKENDAM 
Telefoon 0183 507 200 
E-mail joris.overes@werkendam.nl 
  

 
 

1.2. Opdrachtnemer 
 

Opdrachtnemer Gloudemans 
Contactpersoon De heer T.A. te Winkel 
Adres Postbus 455 
Postcode 5240 AL  
Plaats ROSMALEN 
Telefoon 073 641 33 12 
E-mail btewinkel@gloudemans.nl 
  

 
 

1.3. Deskundigen 
 

Deskundigen ir.ing. T.A. te Winkel MRICS RT, beëdigd rentmeester NVR / taxateur 
 6207912 (RICS Valuation Scheme), RT586908102 (NRVT, Kamer 

Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Kamer Wonen, Kamer Bedrijfsmatig 
Vastgoed - Groot Zakelijk Vastgoed), D0223 (LRGD), Nederlandse 
Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) en Register DOBS 

  
 ir. F.C.L.G. Schavemaker RT, vastgoedadviseur / taxateur 
 RT279307710 (NRVT, Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed) 
  

 
De deskundigen verklaren over voldoende kennis, ervaring en lokale bekendheid te 
beschikken om de onderhavige opdracht te kunnen verrichten. 
 
    

1.4. Opdrachtverstrekking 
Op 8 juni 2018 heeft opdrachtgever per e-mail opdracht verstrekt tot het uitvoeren van de 
taxatie inbrengwaarden ten behoeve van een concept-exploitatieplan voor de uitleglocatie 
“Uitbreiding Werkendam”. Bij deze opdrachtverstrekking zijn geen nadere instructies verleend. 
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1.5. Onafhankelijkheid  
a. Deskundigen verklaren dat zij geheel onafhankelijk zijn van de opdrachtgever en dat er 

geen banden bestaan tussen de opdrachtgever en de deskundigen die de schijn kunnen 
opwekken dat de onafhankelijkheid van de deskundigen in twijfel moet worden getrokken.  

 
b. Deskundigen verklaren niet betrokken te zijn bij aan- of verkoop van de onroerende zaak. 
 
c. Deskundigen verklaren dat het honorarium voor onderhavige opdracht niet afhankelijk is 

van de uitkomst van de waarde van onderhavige onroerende zaak en dat het totale 
honorarium dat Gloudemans het afgelopen jaar van opdrachtgever heeft ontvangen een 
minimaal aandeel vertegenwoordigt in de totale inkomsten uit honoraria, waardoor 
Gloudemans niet financieel afhankelijk is van opdrachtgever. 

 
 

1.6. Doel van de raming 
Opdrachtgever heeft deskundigen verzocht een raming te maken van de inbrengwaarde van 
de gronden ten behoeve van een exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.13 van de Wet 
ruimtelijke ordening. Deze exploitatieopzet maakt deel uit van het exploitatieplan dat behoort 
bij het “Kern Werkendam: Voorbereidingsbesluit uitbreidingswijk.”  
 
 

1.7. Exploitatieplangebied 
 
Uitsnede exploitatieplangebied, waarbij met rood de begrenzing van het exploitatieplangebied is aangegeven. 

 
 
  



 
Gemeente Werkendam | Inbrengwaarde Uitbreiding Werkendam Blad 6. 
 
 
 
 
 

 
1424.26-D1d1 

 
Disclaimer: Dit advies is bestemd voor de in dit advies genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt geen 

verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

1.8. Type advies 
Het advies betreft een raming waarbij een gevelopname heeft plaatsgevonden. Tevens heeft 
een volledig juridisch en planologisch onderzoek plaatsgevonden naar de feiten en 
omstandigheden die relevant zijn voor de waardering, behoudens daar waar anders in dit 
advies is vermeld. 
 
 

1.9. Te waarderen belang 
Het te ramen belang omvat de volledige eigendom van de onroerende zaak. Aangezien de 
eigenaren van de onroerende zaak niet zijn gesproken en er geen informatie bekend is over 
de gebruikssituatie, is aangenomen dat de onroerende zaak vrij van huur, gebruik en/of pacht 
is. 
 
 

1.10. Waarderingsgrondslag 
In dit advies hanteren deskundigen het begrip werkelijke waarde. De definitie van de 
werkelijke waarde ligt verscholen in artikel 40b Ow en bijbehorende jurisprudentie. Op basis 
van het voornoemde artikel en jurisprudentie zijn deskundigen van mening dat de definitie van 
de werkelijke waarde gelijk is aan de definitie van de marktwaarde, met uitzondering van de 
toepassing van de artikelen 40c tot en met 40f Ow. 
 
Daarnaast hebben deskundigen voor zover van toepassing uitvoer gegeven aan de overige 
bepalingen als bedoeld in artikel 40 tot en met artikel 50 Ow en bijbehorende jurisprudentie. 
 
 

1.11. Stukken 
De deskundigen hebben kennisgenomen en zijn uitgegaan van de volgende stukken: 
 

a. kadastrale informatie 
b. ruimtelijke plannen zoals beschreven in paragraaf 3.8 van dit advies 
c. informatie op www.bodemloket.nl 
d. informatie op www.bagviewer.nl  
e. Advies m.b.t. het bouwrijp maken d.d. 12-4-2018 

 
 

1.12. Opname 
De deskundigen hebben de onroerende zaak op 29 juni 2018 bezocht en opgenomen, zulks 
zonder aanwezigheid van de eigenaren.  
 
 

1.13. Mate van inspectie 
Conform de opdracht is de onroerende zaak enkel middels een gevelopname opgenomen en 
is er derhalve geen contact geweest met de eigenaar. De deskundigen hebben dan ook geen 
gegevens over het huidige gebruik en eventuele bijzonderheden ontvangen. De deskundigen 
merken op dat deze inschatting kan afwijken van de feitelijke situatie, waardoor tevens de 
waarde van de onroerende zaak kan wijzigen. In dat geval dient de waarde te worden 
geactualiseerd. Voornoemde mate van inspectie sluit aan bij het wettelijke kader, waarin wordt 
gesproken over een raming van de inbrengwaarde. 
 
 

1.14. Peildatum 
De peildatum is de datum die relevant is voor de feitelijke toestand en het tijdstip voor de 
waarde. De peildatum die van belang is voor dit advies is 29 juni 2018. 
 
 

http://www.bodemloket.nl/
http://www.bagviewer.nl/
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De opinie van de waarde is alleen geldig op de voornoemde peildatum. Gebeurtenissen die 
na de inspectiedatum en peildatum hebben plaatsgevonden zijn niet in dit advies betrokken. 
 
 

1.15. Reactie van opdrachtgever 
Op 29 juni 2018 is een conceptadvies verstrekt aan opdrachtgever. Op 2 juli 2018 heeft 
opdrachtgever per e-mail een reactie gegeven op het conceptadvies. Hierbij is aangegeven 
dat de invulling van het plangebied iets is gewijzigd als gevolg van de milieucirkels die over 
het plangebied zijn gelegen. Verzocht is om dit in de waardering te betrekken 
 
 

1.16. Versies 
Aantal uitgebrachte versies: 3 
Is er meer dan 5% afwijking ten opzichte van het eerste rapport?: nee. 
 
 

1.17. Aansprakelijkheid 
Door Gloudemans wordt geen aansprakelijkheid aanvaard jegens anderen dan opdrachtgever 
en slechts voor het doel van de opdracht, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. 
 
 

1.18. Conformiteit EVS/NRVT 
Dit advies wordt door de NRVT geclassificeerd als een wettelijke taxatie waarop de algemene 
Gedrags- en Beroepsregels van het NRVT van toepassing zijn. Hierbij gaat de praxis en het 
wettelijke kader boven de kamerreglementen van het NRVT. Daar waar aansluiting mogelijk 
is, en dit niet strijdig is, is aansluiting gezocht bij de kamerreglementen.  
 
 

1.19. Publicatie 
Publicatie van (gedeelten van) dit deskundigenadvies is slechts toegestaan na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Gloudemans. Opdrachtgever is ermee bekend dat het advies 
tevens in het kader van interne en externe controle door het NRVT kan worden ingezien. 
 
 

1.20. Van toepassing zijnde tuchtrecht 
Op het handelen van de deskundigen is het Tuchtrecht van het Nederlandse Register 
Vastgoed Taxateurs van toepassing, alsmede van de branche- en beroepsorganisaties waarbij 
de deskundigen zijn aangesloten (zie hiervoor de certificeringen zoals genoemd in 
paragraaf 1.3). 
 
 

1.21. Algemene voorwaarden 
Op de dienstverlening door Gloudemans is van toepassing de Regeling van Rentmeesters 
2015. 
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2. Algemene en bijzondere uitgangspunten 
 
 

2.1. Algemene uitgangspunten 
 
Titelonderzoek 
In artikel 6.13, lid 1, sub c onder 1 staat aangegeven dat voor zover nodig een raming van de 
inbrengwaarde in het exploitatieplan dient te worden opgenomen. Aangezien het een raming 
betreft heeft er geen titelonderzoek plaatsgevonden. Aangenomen is dat geen eventuele met 
de onroerende zaak verbonden lasten uit hoofde van erfidenstbaarheden als dienend erf, van 
kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen zijn gevestigd 
die een wezenlijke zware belasting betekenen. 
 
Toestand van bodem en grondwater 
In het kader van deze opdracht is geen onderzoek verricht naar de milieuhygiënische toestand 
van bodem en/of grondwater, die naar huidige inzichten en maatstaven gevaar zou kunnen 
opleveren voor het milieu en/of volksgezondheid. Als uitgangspunt voor de raming geldt dat er 
geen sprake is van verontreiniging van bodem en/of grondwater, die het huidige gebruik 
alsmede het toekomstige gebruik in de weg staan, dan wel leiden tot het treffen van 
maatregelen.  
 
Bestemmingsplaninformatie 
In het kader van deze opdracht is het bestemmingsplan geraadpleegd op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Als uitgangspunt voor deze opdracht geldt dat deze informatie 
actueel en volledig is. Voor de voorgenomen ontwikkeling en (ontwerp)bestemmingsplannen 
is uitgegaan van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie. 
 
Publiekrechtelijke beperkingen 
De deskundigen hebben in het kader van deze opdracht kadastrale uittreksels geraadpleegd. 
Als uitgangspunt voor dit advies geldt dat de publiekrechtelijke beperkingen, zoals 
weergegeven op de kadastrale uittreksels, actueel en volledig zijn. 
 
Valuta en omzetbelasting 
Alle in het advies genoemde bedragen zijn in euro’s exclusief omzetbelasting, tenzij anders 
vermeld en/of wettelijk niet belast met omzetbelasting. 
 
Maatvoering onroerende zaken 
Op de te taxeren onroerende zaken zijn geen opstallen aanwezig. Derhalve heeft er geen 
inmeting plaatsgevonden conform de NEN 2580. Met betrekking tot de te realiseren 
opbrengsten is uitgegaan van een opbrengst per m2 kavel, zodat hier eveneens niet op 
woningniveau de NEN 2580 is toegepast.  Met betrekking tot de  
 
Asbest  
In het kader van onderhavige opdracht is geen onderzoek verricht naar de aanwezigheid van 
asbest. Gelet op het voormalige agrarische gebruik valt niet uit te sluiten dat er 
asbesthoudende materialen in de grond zijn gestort.  
 
Energielabels 
Gelet op het feit dat er geen opstallen aanwezig zijn, is dit niet van toepassing.  
 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 
Gemeente Werkendam | Inbrengwaarde Uitbreiding Werkendam Blad 9. 
 
 
 
 
 

 
1424.26-D1d1 

 
Disclaimer: Dit advies is bestemd voor de in dit advies genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt geen 

verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

Bouwvergunningen 
Gelet op het feit dat er geen opstallen aanwezig zijn, is dit niet van toepassing.  
 
   

2.2. Bijzondere uitgangspunten 
In het kader van de opdracht zijn, behoudens het wettelijke kader waarbinnen de raming dient 
plaats te vinden, geen bijzondere uitgangspunten overeengekomen, waarmee bij onderhavig 
advies rekening dient te worden gehouden. 
 
Het wettelijke kader wordt in dit geval dan ook niet gezien als een bijzonder uitgangspunt, maar 
als afwijkende waarderingsgrondslag. 
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3. Omschrijving juridische en feitelijke situatie van de onroerende zaak 
 
 

3.1. Kadastrale omschrijving 
 

gemeente sectie nummer grootte 
te 

waarderen 
gedeelte 

Werkendam R 521 2.06.10 ha 2.06.10 ha 

Werkendam R 1560 1.56.20 ha 1.56.20 ha 

Werkendam R 3026 0.73.35 ha 0.46.08 ha 

Werkendam R 3368 1.47.90 ha 0.94.90 ha 

Werkendam R 3449 2.34.70 ha 2.34.70 ha 

Totaal    7.37.98 ha 

 

  
Uitsnede Kadaster (bron: www.kadaster.nl)  
 

http://www.kadaster.nl/
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3.2. Rechthebbende 
Blijkens informatie van het Kadaster (volledig bijgewerkt t/m 6 juni 2018) berust het eigendom 
van het perceel gemeente Werkendam, sectie R nummer 521 bij: 
 

  
Gerechtigde De heer B.M. Bogers 
Adres Schans 1 
Postcode 4251 PT 
Plaats Werkendam 
  

 
Blijkens informatie van het Kadaster (volledig bijgewerkt t/m 6 juni 2018) berust het eigendom 
van het perceel gemeente Werkendam, sectie R nummers 1560 en 3368 bij: 
 

  
Gerechtigde De heer C. de Boef 
Adres Schans 1 B 
Postcode 4251 PT 
Plaats Werkendam 
  

 
Blijkens informatie van het Kadaster (volledig bijgewerkt t/m 6 juni 2018) berust het eigendom 
van het perceel gemeente Werkendam, sectie R nummer 3026 bij: 
 

  
Gerechtigde De heer H.J. Bogers 
Adres Schans 1 
Postcode 4251 PT 
Plaats Werkendam 
  

 
Blijkens informatie van het Kadaster (volledig bijgewerkt t/m 6 juni 2018) berust het eigendom 
van het perceel gemeente Werkendam, sectie R nummer 3449 bij: 
 

  
Gerechtigde Gemeente Werkendam 
Adres Raadhuisplein 1 
Postcode 4251 VZ  
Plaats Werkendam 
  

 
 
3.3. Ligging van de onroerende zaak 

De onroerende zaak is gelegen aan Schans te Werkendam. De onroerende zaak is goed 
bereikbaar via de A27, de Dijkgraaf Den Dekkerweg en de Borcharenweg. Aan de oostzijde 
en noordzijde van de onroerende zaak bevinden zich voornamelijk cultuurgronden. Aan de 
westzijde bevindt zich woningbouw met een tussenliggend voetbalveld. 
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Overzichtsfoto (bron: www.maps.google.nl) Uitsnede (bron: : www.maps.google.nl) 
 
 

3.4. Feitelijke omschrijving van de onroerende zaak 
De te taxeren onroerende zaken bestaat uit een aantal percelen die thans in agrarisch gebruik 
zijn. De voorliggende woningen en opstallen behoren niet tot het te taxeren deel.  
 
 
Bodemkaart 
Volgens de Bodemkaart van Nederland 
(1:50.000) bestaat de bodem van de kavel uit 
zogenaamde poldervaaggronden. 
 
Grotendeels Rn66A: kalkhoudende 
poldervaaggronden; zavel en lichte klei, 
profielverloop 3, of 3 en 4, of 4. 
 
Zuidelijk deel Rn 67C: kalkloze 
poldervaaggronden, zavel en lichte klei, 
provielverloop 3, of 3 en 4. 
 
Noordoostelijk deel Rn15A: kalkhoudende 
poldervaaggronden; lichte zavel, 
profielverloop 5. 
 
De grondwatertrap bedraagt IV. Hierbij 
bedraagt de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHG) meer dan 40 cm beneden maaiveld en de gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld. 
 
 

 
Uitsnede bodemkaart  

http://www.maps.google.nl/
http://www.maps.google.nl/
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Toestand van bodem en grondwater 
Deskundigen hebben beperkt onderzoek 
gedaan naar de situatie van de bodem en het 
grondwater ter plaatse van de onroerende 
zaak middels de informatie die beschikbaar is 
via www.bodemloket.nl. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat geen informatie bij het 
Bodemloket beschikbaar is voor deze locatie 
over bodemsanering en/of sanering.  
 
Geadviseerd wordt alvorens tot aankoop te 
besluiten een onderzoek in te stellen naar de 
toestand van de bodem en/of het grondwater. 
 
 
 
     
      Uitsnede kaart bodemloket 
 
 

3.5. Gebruik van de onroerende zaak 
 
Huidig gebruik 
De onroerende zaak is in gebruik als cultuurgrond.  
 
Voorgenomen gebruik 
De gemeente is voornemens de onroerende zaak te gebruiken als woongebied, waarbij 150 
woningen gerealiseerd kunnen worden. De te taxeren onroerende zaak betreft daarbij de 
eerste fase van de uitbreiding. Op de naastgelegen percelen is de gemeente voornemens om 
in de toekomst de 2e fase te realiseren, zodat het totaal aantal woningen 300 stuks zal 
bedragen.  
 
 

3.6. Zakelijke rechten 
Blijkens informatie van het Kadaster zijn de percelen kadastraal bekend als gemeente 
Werkendam, sectie R nummers 3368 en 3026 belast met zakelijk recht ten behoeve van: 
 
a. De gemeente Werkendam voor het aanleggen, hebben, gebruiken, inspecteren, 

onderhouden, herstellen, vervangen en verwijderen van een rioolleiding met 
toebehoren.  

 
 

3.7. Publiekrechtelijke beperkingen 
Blijkens informatie van het Kadaster zijn er op de onroerende zaak geen beperkingen bekend 
in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie, behoudens het 
voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten.  
 
 

  

http://www.bodemloket.nl/
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3.8. Bestemming van de onroerende zaak 
 
Vigerend bestemmingsplan 
De onroerende zaak is gelegen in het 
bestemmingsplan “buitengebied” van de 
gemeente Werkendam, vastgesteld door 
de raad van deze gemeente op 16 
november 2016. In dit bestemmingsplan is 
de onroerende zaak bestemd tot 
“Agrarisch” met deels een 
dubbelbestemming “waarde Archeologie 
2”  
 
Voor een nadere omschrijving van de 
bestemmingen en aanduidingen van het 
bestemmingsplan wordt verwezen naar de 
verbeelding en voorschriften die digitaal te 
raadplegen zijn via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (referentie 
NL.IMRO.0870.90BP1016Buitengeb-
VA02) 
 
Ontwerpbestemmingsplan 
In het ontwerp bestemmingsplan 
“Uitbreiding Kern Werkendam” is de 
onroerende zaak bestemd als 
woongebied. In dit woongebied kunnen 
150 woningen worden gerealiseerd binnen 
het bouwvlak. De begrenzing van dit 
bouwvlak wordt deels gevormd door de 
geurcontouren van de bedrijven aan 
Schans 1, 1a en 1b. Alsmede de 
geluidscontouren van Lange Wiep.  
 
Voor een nadere omschrijving van de 
bestemmingen en aanduidingen van het 
voorontwerp- bestemmingsplan wordt 
verwezen naar de verbeelding en 
voorschriften die digitaal te raadplegen zijn 
via: (https://www.werkendam.nl/Inwoners/ 
Verhuizen_ver_bouwen/Bestemmingsplan 
nen/Bestemmingsplannen_inzien/ Uitbreiding_Werkendam) 
 

  

 
Fragment verbeelding 

 
Fragment verbeelding 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Globaal ruimtegebruik 
Op de hiernaast weergegeven kaart is het 
globaal ruimtegebruik voor de 
uitbreidingswijk weergegeven. Een concrete 
invulling is nog niet voorhanden. Door de 
gemeente is aangegeven dat thans wordt 
uitgegaan dat als gevolg van de over het 
plangebied liggende contouren circa 47% 
uitgeefbaar zal zijn. Het totale 
exploitatiegebied is 7.37.98 ha, zodat circa 
3.46.85 ha  uitgeefbaar is.          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

Fragment planschets 
 

 
3.9. Beoordeling en onderbouwing courantheid 

 
Locatiebeoordeling 
De locatie betreft een uitbreidingslocatie die is gelegen aan de rand van Werkendam. Gelet op 
de ligging ten opzichte van het centrum, alsmede ten opzichte van het buitengebied wordt deze 
locatie als courant beoordeeld als uitbreidingslocatie. Daarbij speelt in het bijzondere mee dat 
er geen opstallen in het plangebied zijn gelegen en er slechts beperkte contouren over het 
plangebied liggen.  
 
Objectbeoordeling 
De te taxeren objecten zijn gelet op het huidige gebruik, alsmede de voorgenomen 
ontwikkeling  courant.  
 
Mate van verhuurbaarheid/gebruik 
De mate van verhuurbaarheid (pacht) is op basis van de huidige bestemming en 
gebruiksmogelijkheden goed. Op basis van het voorgenomen gebruik is verhuurbaarheid (van 
ruwe bouwgrond) niet aan de orde.  
 
Mate van verkoopbaarheid 
De mate van verkoopbaarheid wordt goed geacht. Gelet op de grote vraag naar woningen is 
er tevens een grote vraag naar ruwe bouwgrond. Onderhavige locatie is daarbij gunstig 
gelegen ten opzichte van de bebouwde kom zodat hier diverse partijen in geïnteresseerd zullen 
zijn en de afzetrisico’s bij ontwikkeling beperkt zijn.  
 
 



 
Gemeente Werkendam | Inbrengwaarde Uitbreiding Werkendam Blad 16. 
 
 
 
 
 

 
1424.26-D1d1 

 
Disclaimer: Dit advies is bestemd voor de in dit advies genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt geen 

verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

 
4. Waardering  

 
 

4.1. Inleiding 
De opdracht omvat het bepalen van de inbrengwaarde van de onroerende zaak.  
 
 

4.2. Overwegingen bij de waardering 
Op basis van de in de vorige hoofdstukken vermelde informatie hebben de deskundigen een 
swot-analyse1 opgesteld van de belangrijkste zaken die een redelijk handelend en denkend 
koper in zijn overwegingen bij de waardering van de onroerende zaak zal meenemen. Op basis 
van de eerder genoemde feiten en omstandigheden komen deskundigen tot de volgende 
analyse. 
 

Strengths Weaknesses 
• Gunstige ligging ten opzichte van de 

bebouwde kom. 
• Reeds aan een zijde ontsloten. 
 

• Geur en geluidscontouren. 
• De grondslag en peil van het 

plangebied, waardoor voorbelasting en 
ophoging moet plaatsvinden. 

• Het lage percentage dat van de gronden 
uitgeefbaar is. 

 
Opportunities Threats 
• De ontwikkelingen op de huidige 

woningmarkt bieden diverse kansen om 
tot een voorspoedige afzet te komen.   

• Mogelijke optimalisatie van het plan, 
doordat de gronden zonder bouwvlak 
wel gebruikt zouden kunnen worden als 
tuin. 

• De gemiddelde prijs per m2 woning is 
aan het stijgen.  

 
• De gemiddelde looptijd neemt af. 

 

• De gronden zijn nog in eigendom van 
diverse eigenaren. 

• De vigerende bestemming laat de 
voorgenomen ontwikkeling niet toe. 

• De afzet van de woningen is mede 
afhankelijk van de economische 
omstandigheden op het moment dat ze 
in de verkoop gaan. Hierbij zijn onder 
andere de rentestand en het eigen 
vermogen van de potentiële kopers van 
belang. Op het moment dat deze 
ongunstig veranderen, kan dat gevolgen 
hebben voor de afzet.  

 
 

  

                                                      
1 Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats 
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4.3. Gebruikte methode 
Voor het waarderen van vastgoed zijn drie benaderingen toepasbaar: de marktbenadering, de 
inkomstenbenadering en de kostenbenadering.  
1. Bij de marktbenadering, ook wel de comparatieve benadering genoemd, wordt de 

waarde bepaald aan de hand van gerealiseerde transactieprijzen, die door middel van 
het aanbrengen van correcties vergelijkbaar worden gemaakt met het te waarderen 
object (vergelijkingsmethode). 

2. Bij de inkomstenbenadering wordt gekeken naar de netto-opbrengsten die uit de 
toekomstige exploitatie voortvloeien. Voorbeelden van deze benadering zijn de bruto- of 
netto-huurwaarde-kapitalisatiemethode (BAR/NAR), de discounted-cash-flowmethode 
(DCF) of de residuele waardemethode.  

3. De kostenbenadering wordt onder andere gebruikt indien er onvoldoende referenties 
zijn om de vorenstaande benaderingen te hanteren doordat er geen markt is, of doordat 
het specifiek of uniek vastgoed betreft. Bij de kostenbenadering baseert men de waarde 
op herbouw- of vervangingskosten.  

 
Bij de waardering van de onroerende zaak hebben de deskundigen gebruikgemaakt van de 
vergelijkingsmethode en de residuele waardebepalingsmethode. Deze methoden zijn naar 
oordeel van de deskundigen het meest geschikt om de waarde te bepalen van ruwe 
bouwgrond.  
 
Bij de vergelijkingsmethode wordt een parallel getrokken met de gerealiseerde koopprijzen die 
gehanteerd worden in de (directe) nabijheid van de onroerende zaak. Voor de waarde dient 
rekening te worden gehouden met specifieke (plaatselijke) omstandigheden, zoals de ligging, 
de grootte van percelen, de bouw- en gebruiksmogelijkheden, het bestaande aanbod, 
et cetera. 
 
De residuele waardebepalingsmethode is een methode die in beginsel alleen van toepassing 
is bij waardebepaling van gronden met een mogelijkheid tot projectontwikkeling en/of 
bebouwing. De methode wordt in de economische theorie aangeduid als 'backward pricing'. 
Door de stichtingskosten exclusief de prijs van de grond in mindering te brengen op de te 
verwachten marktwaarde na realisatie van het gereed product, verkrijgt men de waarde van 
grond, althans de prijs die men maximaal mag besteden bij verwerving van de grond. Bij de 
residuele waardebepalingsmethode worden derhalve drie bestanddelen onderscheiden: de 
waarde van de grond in onbebouwde staat (WG), de productiekosten (Po) en de waarde van 
het samenstel grond en opstallen nadat het vastgoedobject gereed is (W). De residuele 
waardebepalingsmethode kan vervolgens als volgt worden samengevat: W -/- Po = WG. 
 
 

4.4. Referentietransacties 
Onderstaande referentietransacties betreffen in het Kadaster geregistreerde transacties met 
bijbehorende transactieprijzen. 
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1 16-11-2016 Werkendam, R 3449 2.34.70 ha € 27,00 

2 19-12-2017 Werkendam, R 522 3.19.00 ha € 29,50 
 
Indien naar andere ontwikkelingen in de directe omgeving wordt gekeken, hebben 
deskundigen geen onderliggende grondtransacties gevonden die als referentie kunnen dienen. 
Derhalve is tevens gekeken naar referenties in de omgeving. 
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Daaruit zijn de volgende referenties naar voren gekomen: 
 

Datum Plaatselijk bekend 
Kadastraal 

bekend Opp. 
Prijs  

per m² 
12-2017 Zoggelstraat, ong, Heesch Heesch, A 936 en 

937 
12.420 m² € 51,75 

9-2017 Middelingsweg, Hedel Hedel, H 
1973/4355 

4.973 m² € 35,00 

7-2017 Bosschebaan, ong, Heesch Heesch, F 1060 600 m² € 52,50 
01-2017 Oude Grintweg, Oirschot Oirschot, L 1410 en 

1411 
4.730 m² € 14,00 

4-2016 Kaatsheuvel Loon op zand, P 
848 

5.360 m² € 40,00 

01-2016 Buldersweg, Heeze Heeze, D 1863 1.640 m² € 42,50 
11-2015 Mortel, Udenhout Udenhout, E 4722 

e.a. 
164.768 m² € 47,53 

   Gemiddeld € 40,57 

 
Indien naar deze referenties wordt gekeken, blijkt dat de prijzen die in Wekendam zijn betaald 
aan de onderzijde van de bandbreedte liggen.  Indien naar de opbrengsten voor woningbouw 
wordt gekeken, blijkt dat deze wel verschillen per plan (en bijhorende invulling) maar niet 
significant anders zijn. 
 
 

4.5. Residuele grondwaarde 
Om de residuele grondwaarde te bereken is een globale berekening opgesteld. Daarin zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Aantal woningen totaal 150 stuks, waarvan: 

o 27 sociale huurappartmenten (totaal 3.350 m2 toe te reken grond); 
o 38 rijwoningen op kavels van 160 m2; 
o 27 seniorenwoningen op kavels van 160 m2; 
o 42 2^1-kap woningen op kavels van 270 m2; 
o 16 vrije kavels van 600 m2. 

 
Op basis van bovenstaand programma is 34.685 m2, uitgeefbaar, hetgeen in lijn ligt met 
de 47% die volgens opgave van de gemeente uitgeefbaar is. Naar oordeel van de 
deskundigen is het hiermee een realistisch programma. 

• Voor de opbrengsten is uitgegaan van het gemeentelijk grondprijzenbeleid voor 2018.  
• De kosten voor het bouw- en woonrijp maken zijn geraamd op basis van kengetallen. In 

aanvulling daarop zijn de kosten voor het ophogen en voorbelasten afzonderlijk 
opgenomen. Hiervoor is uitgegaan van de door de gemeente aangegeven raming. Deze 
kosten zijn  op basis van een eerder plan als volgt geraamd: 
 

 
 
Dit resulteert in een gemiddelde van afgerond € 27,00 per m2. Gelet op het feit dat de 
indeling niet bekend is, en mogelijk optimalisaties kunnen plaatsvinden, is uitgegaan van 
een post van € 25,00 per m2. 

• Tevens is een afzonderlijke post opgenomen voor kunstwerken, omdat er diverse 
bruggen in het plangebied worden gerealiseerd. Deze zijn geraamd op € 500.000,00. 

• De afdracht aan het landschapsfonds bedraagt 1% van de opbrengsten. 

Omschrijving aantal eenheid prijs per eenheid totaal
Aan te voeren zand/grond 194.990 m3 11,00€                2.144.890€  
Opbrengst vanwege dubbel gebruik zand fase 2 64.347 m3 11,00-€                707.814-€     
Plus vanwege verticale drainage 63.424 post 4,79€                 303.801€     
Te verplaatsen grond 85.826 post 2,60€                 223.148€     
Ontgraven grond tbv afdekken zand (tegen verstuiving) 33.057 post 1,50€                 49.586€       
Totaal 2.013.610€  
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• De kosten voor VTU en de apparaatskosten zijn als percentage van de kosten voor het 
aanleggen van de voorzieningen opgenomen. 

• Gelet op het feit dat de grondexploitatie risicovol is, is uitgegaan van een 
disconteringsvoet van 6,0%. Hierbij is rekening gehouden met een rentevoet voor 
bedrijfsmatige leningen met laag risicoprofiel van circa 4-4,5%, waarbij een opslag voor 
het risico is gehanteerd van 2%.  

 
Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten sluit de residuele berekening bij een 
grondwaarde van afgerond  € 27,88 per m2. In vergelijking tot andere plangebieden in de 
omgeving waarvan de deskundigen de afgelopen jaren residuele berekeningen hebben 
opgesteld is deze uitkomst laag. Dit komt naar oordeel van de deskundigen door de volgende 
zaken: 
• Het percentage uitgeefbaar bedraagt slechts 47%. Dit is mede het gevolg van de zones 

aan de randen waarin geen bebouwing mogelijk is. Een verdichting binnen het bouwvlak 
ligt naar oordeel van de deskundigen niet voor de hand, waardoor het percentage 
verklaarbaar is en voor deze locatie als marktconform kan worden bestempeld. Anderzijds 
zou een redelijk handelend en denkend koper mogelijk rekening houden dat mogelijk toch 
nog meer meters uitgegeven kunnen worden doordat de contouren buiten het bouwvlak 
wel nog kunnen worden uitgegeven als tuin.  

• In het plan zitten bijzondere kosten die niet in alle plannen zitten. In dit geval zijn dat de 
kosten voor voorbelasten en ophogen. Deze kosten bedragen circa € 1.9 miljoen. Ter 
onderbouwing hiervan is aan de deskundigen het advies van 12-4-2018 met betrekking 
tot het ophogen en voorbelasten doorgestuurd. Hierbij is uitgegaan van het ontwerp 
criterium van een restzetting van 10 cm in 30 jaar, waarbij het gehele gebied wordt 
voorbelast en opgehoogd. Uit het onderzoek blijkt dat een bruto ophoging van 1,45 tot 
1,60 meter met een extra overhoogte van 1 meter in combinatie met verticale drains 
toegepast moet worden gedurende 1 jaar. Voor de plaatsen waar riolering en wegen 
komen wordt uitgegaan van een voorbelasting van 2 meter gedurende 1 jaar. Op basis 
van deze uitgangspunten komen deskundigen de geraamde kosten niet vreemd over.   

 
4.6. Conclusie 

Uit de referenties in het plangebied volgt dat respectievelijk € 27,00 en € 29,50 per m2 is 
betaald. Deze bedragen liggen lager dan de referenties van andere uitbreidingslocaties die 
een gemiddelde transactieprijs hebben van ruim € 40,00 per m2. De oorzaak van dit verschil 
laat zich goed verklaren door de residuele waarde die circa € 27,88 per m2 bedraagt. Hieruit 
volgt dat het plangebied een laag percentage uitgeefbare grond heeft en daarnaast 
aanzienlijke kosten heeft als gevolg van voorbelasting en ophoging. Hierdoor is de 
grondexploitatie minder gunstig dan bij bijvoorbeeld grondexploitaties op zandgronden, waarbij 
dit niet nodig is. Anderzijds blijkt uit de praktijk dat iedere grondexploitatie doorgaans wel een 
bijzondere kostenpost heeft, doordat er bijvoorbeeld uren bedrijven moeten worden 
aangekocht, dan wel hogere kosten gemaakt moeten worden voor archeologie.  

 
Op basis van bovenstaande referenties komen de deskundigen tot de conclusie dat een 
redelijk handelend en denkend koper bij de waardering er rekening mee zou houden dat 
eventueel nog enige optimalisaties mogelijk zouden zijn, waardoor de residuele waarde verder 
zou kunnen stijgen. Anderzijds zou hij er rekening mee houden dat de specifieke kosten bij dit 
project aanzienlijk hoger liggen dan bij andere projecten, waardoor hier de gemiddelde 
transactieprijs van de andere referenties niet zouden worden gehaald. Indien vervolgens 
rekening wordt gehouden met de referenties in het plangebied, alsmede de opgaande markt 
tussen het sluiten van de overeenkomsten en heden, waarbij er tevens rekening mee dient te 
worden gehouden dat de laatste referentie betrekking heeft op gronden in de 2e fase, die dus 
later aan snede komen, komen de deskundigen per heden tot een grondwaarde van afgerond 
€ 30,00 per m2.  
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4.7. Back-testing 
Gloudemans heeft de onroerende zaak niet eerder gewaardeerd. Derhalve heeft er geen back-
testing plaatsgevonden. 
 
 

4.8. Onzekerheden waardering  
Op basis van de beschikbare marktinformatie, de marktomstandigheden en de door 
opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie, zijn deskundigen van oordeel dat in 
onderhavig advies rekening dient te worden gehouden met algemene waarderings-
onzekerheden. Deze zijn door deskundigen intuïtief bepaald op circa 10% van de waarde.  
 
 

4.9. Effect bijzondere uitgangspunten op de waardering 
In onderhavig advies zijn geen bijzondere uitgangspunten gehanteerd. 
 
 

4.10. Finale waardering 
Met inachtneming van alle in dit advies genoemde uitgangspunten en informatie is de 
marktwaarde van de onroerende zaak bepaald op afgerond: 
 

Eigenaar Oppervlakte Inbrengwaarde 
De heer B.M. Bogers 2.06.10 ha € 618.300 

De heer C. de Boef 2.51.10 ha € 753.300 

De heer H.J. Bogers 0.46.08 ha € 138.240 

Gemeente Werkendam 2.34.70 ha € 704.100 

  € 2.213.940 
 
 
€ 2.215.000,00 (zegge: tweemiljoen tweehonderdvijftienduizend euro) 
 
 
 
 
Rosmalen, 11 juli 2018 
 
 
De deskundigen, 
 
 
 
T.A. te Winkel    F.C.L.G. Schavemaker  
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5. Bijlagen 
 
 
1. Residuele waarde (1424.26-G1c1) 
2. Kadastrale informatie 
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Samenvatting exploitatieopzet

Algemeen

Opdrachtgever Gemeente Werkendam
Project Uitbreiding Werkendam
Dossier 1424.26-G1c1
Datum 03-jul-18

Datum start exploitatie 01-jan-18
Datum contante waarde 01-jan-18
Datum einde exploitatie 01-jan-28
Prijspeil 01-jan-18
Looptijd exploitatie 10

Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 1,50%

Renteverlies 6,00%
Rentewinst 2,00%
Rente contant 6,00%

Versie basis
Status Concept II

Berekening
Nominaal Kostenstijging  Totaal  

Inbrengwaarde gronden 2.029.304€     -€                              2.029.304€              
Waarde van de gronden 2.029.304€     -€                               2.029.304€               
Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen opstallen, obstakels, funderingen en kabels & leidingen -€                    -€                               -€                             

Andere kosten ivm de exploitatie 7.229.350€     552.223€                   7.781.573€              
Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 5.481.850€     417.937€                   5.899.787€               
Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) 102.945€        -€                               102.945€                  
Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU) 548.185€        44.762€                     592.947€                  
(Gemeentelijke) apparaatskosten 1.096.370€     89.524€                     1.185.894€               
Planschadekosten -€                    -€                               -€                             

Berekende rentekosten / -opbrengsten 1.276.309€               

TOTAAL KOSTEN 9.258.654€     552.223€                   11.087.186€             

Nominaal Opbrengstenstijging  Totaal  
Opbrengsten van de exploitatie 10.294.486€   792.700€                   11.087.186€            

Uitgifte gronden
Uitgifte van gronden tbv woningbouw 10.294.486€   792.700€                   11.087.186€             
Uitgifte van gronden tbv niet woningbouw -€                    -€                               -€                             

Bijdragen en subsidies
Bijdragen en subsidies van derden -€                    -€                               -€                             
Bijdrage andere exploitaties -€                    -€                               -€                             

TOTAAL OPBRENGSTEN 10.294.486€   792.700€                   11.087.186€             

Resultaat op einddatum -€                         
Resultaat op startdatum -€                         

Resultaat op contante waarde -€                         
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Ruimtegebruik

Opdrachtgever Gemeente Werkendam
Project Uitbreiding Werkendam
Dossier 1424.26-G1c1
Datum 03-jul-18
Versie basis
Status Concept II

Ruimtegebruik
Omschrijving Oppervlakte Eenheid Opmerkingen

Netto exploitatiegebied 74.725         m2
100,0% te taxeren 74.725         m2

0,0% Uitgeefbaar gebied m2
47,0% Woningbouw 35.121        m2

53,0% Openbaar gebied 39.604         m2

53,0% Controle netto exploitatiegebied 74.725         m2
verschil -               
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Opbrengstenraming en Kostenraming

Opdrachtgever Gemeente Werkendam
Project Uitbreiding Werkendam
Dossier 1424.26-G1c1
Datum 03-jul-18
Versie basis
Status Concept II

Opbrengstenraming

Berekening

Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal
Opbrengsten van de exploitatie 10.294.486€   
Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 10.294.486€    
* Woningbouw 150                 stuks 10.294.486€   
appartementen, sociale huur conform gemeentelijk beleid 18% 18.258,00€                                                                                     27                  stuks 492.966€        
rijwoning, conform gemeentelijk beleid € 266,00 per m2, 125m2 25% 42.560,00€                                                                                     38                  stuks 1.617.280€     
senioren, conform gemeentelijk beleid € 324,00 per m2, 18% 51.840,00€                                                                                     27                  stuks 1.399.680€     
2^1kap, conform gemeentelijk beleid € 324,00 per m2 28% 87.480,00€                                                                                     42                  stuks 3.674.160€     
Vrije sector, conform gemeentelijk beleid € 324,00 per m2 11% 194.400,00€                                                                                   16                  stuks 3.110.400€     
afronding -€                   

TOTAAL OPBRENGSTENRAMING 10.294.486€    

Kostenraming

Berekening

Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal
Inbrengwaarde gronden 2.029.304€     
Waarde van de gronden 2.029.304€      
* Verwerving gronden / opstallen 26,62€                                                                                           74.725            m2 1.989.514€     

* Bijkomende kosten / advisering verwerving (excl. overdrachtsbelasting) 2% van subtotaal 6.2.3.a 39.790€          

Andere kosten ivm de exploitatie 7.229.350€     
Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 5.481.850€      
* Bouw- en woonrijp maken 35,00€                                                                                           74.725            m2 2.615.375€     
* voorbelasting / ophoging (conform gemeentelijke grex) 25,00€                                                                                           74.725            m2 1.868.125€     
* kunstwerken (diverse bruggen) 500.000,00€                                                                                   1                    post 500.000€        
* Projectonvoorzien 10% van subtotaal 6.2.4.c 498.350€        
* Afronding 1                    post -€                   

Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) 102.945€        
* Landschapsfonds 1% 10.294.486     post 102.945€        

Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 548.185€        
* Voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht (obv percentage over sloop, brm, wrm) 10% 548.185€        
* Afronding -€                                                                                               1                    post -€                   

(Gemeentelijke) apparaatskosten 1.096.370€      
* (Gemeentelijke) apparaatskosten (obv percentage over sloop, brm, wrm) 20% 1.096.370€     
* Afronding -€                                                                                               1                    post -€                   

Planschadekosten -€                    
* Planschade (exclusief planschadeonderzoek en procedurekosten) -€                                                                                               1                    post -€                   
* Afronding -€                                                                                               1                    post -€                   

TOTAAL KOSTENRAMING 9.258.654€      
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Fasering, in %

Opdrachtgever Gemeente Werkendam
Project Uitbreiding Werkendam
Dossier 1424.26-G1c1
Datum 03-jul-18
Versie basis
Status Concept II

Fasering

Fasering
Kosten Totaal Verschil Controle 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Waarde van de gronden 100,00% 0,00% 100,00% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 100,00% 0,00% 100,00% 0% 25% 20% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5%
Kosten buiten het exploitatiegebied 100,00% 0,00% 100,00% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 100,00% 0,00% 100,00% 0% 25% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
Gemeentelijke apparaatskosten 100,00% 0,00% 100,00% 0% 25% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
Planschadekosten 0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Opbrengsten Totaal Verschil Controle 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

* Woningbouw 100,00% 0,00% 100,00% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 5%
* Commercieel 0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

* Gronduitgifte overig 0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bijdragen en subsidies van derden 0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bijdrage andere exploitaties 0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



1424.26-G1c1.xltm

Pagina:
6 van 6 printdatum: 3-7-2018

Fasering, inflatie en kasstroomoverzicht

Opdrachtgever Gemeente Werkendam
Project Uitbreiding Werkendam
Dossier 1424.26-G1c1
Datum 03-jul-18
Versie basis
Status Concept II

Fasering

Fasering
Kosten Totaal Verschil Controle 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Waarde van de gronden 2.029.304€     -€                    2.029.304€                 2.029.304€  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen -€                    -€                    -€                                -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 5.481.850€     -€                    5.481.850€                 -€                 1.370.463€  1.096.370€  548.185€     548.185€     548.185€     548.185€     274.093€     274.093€     274.093€     
Kosten buiten het exploitatiegebied 102.945€        -€                    102.945€                    102.945€     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 548.185€        -€                    548.185€                    -€                 137.046€     82.228€       54.819€       54.819€       54.819€       54.819€       54.819€       27.409€       27.409€       
Gemeentelijke apparaatskosten 1.096.370€     -€                    1.096.370€                 -€                 274.093€     164.456€     109.637€     109.637€     109.637€     109.637€     109.637€     54.819€       54.819€       
Planschadekosten -€                    -€                    -€                                -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
Kosten per jaar 9.258.654€     -€                    9.258.654€                 2.132.249€  1.781.601€  1.343.053€  712.641€     712.641€     712.641€     712.641€     438.548€     356.320€     356.320€     

Opbrengsten Totaal Verschil Controle 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 10.294.486€   -€                    10.294.486€               -€                 -€                 1.544.173€  1.544.173€  1.544.173€  1.544.173€  1.544.173€  1.029.449€  1.029.449€  514.724€     

* Woningbouw 10.294.486€   -€                    10.294.486€               -€                 -€                 1.544.173€  1.544.173€  1.544.173€  1.544.173€  1.544.173€  1.029.449€  1.029.449€  514.724€     
* Commercieel -€                    -€                    -€                                -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

* Gronduitgifte overig -€                    -€                    -€                                -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
Bijdragen en subsidies van derden -€                    -€                    -€                                -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
Bijdrage andere exploitaties -€                    -€                    -€                                -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
Opbrengsten per jaar 10.294.486€   -€                    10.294.486€               -€                 -€                 1.544.173€  1.544.173€  1.544.173€  1.544.173€  1.544.173€  1.029.449€  1.029.449€  514.724€     

Inflatie

Indexering / inflatie
Kostenstijging Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Waarde van de gronden -€                    1-1-2018 0,00% -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         
Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen -€                    1-1-2018 2,00% -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         
Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 417.937€        1-1-2018 2,00% -€         27.409€       44.293€       33.553€       45.188€       57.056€       69.160€       40.754€       47.051€       53.473€       
Kosten buiten het exploitatiegebied -€                    1-1-2018 0,00% -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         
Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 44.762€          1-1-2018 2,00% -€         2.741€         3.322€         3.355€         4.519€         5.706€         6.916€         8.151€         4.705€         5.347€         
Gemeentelijke apparaatskosten 89.524€          1-1-2018 2,00% -€         5.482€         6.644€         6.711€         9.038€         11.411€       13.832€       16.301€       9.410€         10.695€       
Planschadekosten -€                    1-1-2018 2,00% -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         
Totaal kostenstijging per jaar 552.223€        -€                 35.632€       54.259€       43.619€       58.744€       74.172€       89.908€       65.206€       61.166€       69.515€       

Opbrengstenstijging Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 792.700€        -€         -€         46.673€       70.535€       94.756€       119.340€     144.293€     113.080€     130.218€     73.806€       

* Woningbouw 792.700€        1-1-2018 1,50% -€         -€         46.673€       70.535€       94.756€       119.340€     144.293€     113.080€     130.218€     73.806€       
* Commercieel -€                    1-1-2018 1,50% -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         

* Gronduitgifte overig -€                    1-1-2018 1,50% -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         
Bijdragen en subsidies van derden -€                    1-1-2018 0,00% -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         
Bijdrage andere exploitaties -€                    1-1-2018 0,00% -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         
Totaal opbrengstenstijging per jaar 792.700€        -€               -€               46.673€       70.535€       94.756€       119.340€     144.293€     113.080€     130.218€     73.806€       

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht
Totaal Verschil Controle 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027

Kosten nominaal 9.258.654€     -€                    9.258.654€                 2.132.249€  1.781.601€  1.343.053€  712.641€     712.641€     712.641€     712.641€     438.548€     356.320€     356.320€     
Kostenstijging 552.223€        -€                    552.223€                    -€                 35.632€       54.259€       43.619€       58.744€       74.172€       89.908€       65.206€       61.166€       69.515€       
Kosten incl. inflatie 9.810.877€     -€                    9.810.877€                 2.132.249€  1.817.233€  1.397.313€  756.260€     771.385€     786.813€     802.549€     503.754€     417.486€     425.836€     

Opbrengsten 10.294.486€   -€                    10.294.486€               -€                 -€                 1.544.173€  1.544.173€  1.544.173€  1.544.173€  1.544.173€  1.029.449€  1.029.449€  514.724€     
Opbrengstenstijging 792.700€        -€                    792.700€                    -€                 -€                 46.673€       70.535€       94.756€       119.340€     144.293€     113.080€     130.218€     73.806€       
Opbrengsten incl. inflatie 11.087.186€   -€                    11.087.186€               -€                 -€                 1.590.846€  1.614.708€  1.638.929€  1.663.513€  1.688.465€  1.142.528€  1.159.666€  588.531€     

Saldo lopende jaar 2.132.249-€  1.817.233-€  193.533€     858.448€     867.544€     876.700€     885.917€     638.774€     742.180€     162.695€     
Saldo vorige jaar 2.260.184-€  4.322.063-€  4.376.241-€  3.728.861-€  3.032.996-€  2.285.674-€  1.483.742-€  895.666-€     162.695-€     
Saldo op datum 4.077.418-€  4.128.530-€  3.517.793-€  2.861.317-€  2.156.296-€  1.399.757-€  844.968-€     153.486-€     0€                

Rente per… 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020 1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024 1-7-2025 1-7-2026 1-7-2027
Renteparameter (lasten) 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Renteparameter (baten) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Rentesaldo 1.276.309-€     63.036-€       120.541-€     122.052-€     103.997-€     84.589-€       63.747-€       41.381-€       24.980-€       4.538-€         0€                
Saldo lopende jaar 2.195.285-€  4.197.958-€  4.250.581-€  3.621.790-€  2.945.906-€  2.220.042-€  1.441.138-€  869.948-€     158.023-€     0€                
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Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Werkendam R 521
Kadastrale objectidentificatie : 010360052170000

Grootte 20.610 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 122310 - 424582
Omschrijving Terrein (akkerbouw)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
Betrokken gemeente Werkendam

Afkomstig uit stuk 87000000000004
Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

Ingeschreven op 19-11-2015

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 5254/14 Breda
Naam gerechtigde De heer Bastiaan Markus Bogers

Adres Schans 1
4251 PT  WERKENDAM

Geboren 15-01-1931
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te WERKENDAM

Burgerlijke staat Zie akte

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

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.10360052170000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_5254_14_BDA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.69027464
https://www.kadaster.nl/contact
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Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Werkendam R 1560
Kadastrale objectidentificatie : 010360156070000

Locatie WERKENSEDK 76
4251 PS  WERKENDAM

Grootte 15.620 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 122310 - 424655
Omschrijving Terrein (akkerbouw)

Koopsom € 12.050
Oorspronkelijke koopsom in guldens

Koopjaar 1994

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
Betrokken gemeente Werkendam

Afkomstig uit stuk 87000000000004
Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

Ingeschreven op 19-11-2015

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 65005/145 Ingeschreven op 08-10-2014

Hyp4 9483/13 Breda Ingeschreven op 15-06-1994
Naam gerechtigde De heer Cornelis de Boef

Adres Schans 1 B
4251 PT  WERKENDAM

Geboren 26-05-1984
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te WERKENDAM

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon Mevrouw Aaltje Cornelia Posthouwer (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

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

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.10360156070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_65005_145
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_9483_13_BDA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.262493732
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.262493812
https://www.kadaster.nl/contact
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Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Werkendam R 3026
Kadastrale objectidentificatie : 010360302670000

Grootte 7.335 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 122085 - 424330
Koopsom € 60.000 Koopjaar 2015

Ontstaan uit Werkendam R 519

Werkendam R 1382

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
Betrokken gemeente Werkendam

Afkomstig uit stuk 87000000000004
Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

Ingeschreven op 19-11-2015

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 66869/162 Ingeschreven op 21-09-2015
Naam gerechtigde De heer Hugo Jozinus Bogers

Adres Schans 1
4251 PT  WERKENDAM

Geboren 12-07-1972
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te WERKENDAM

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stuk Hyp4 6830/8 Breda Ingeschreven op 03-09-1985
Naam gerechtigde Gemeente Werkendam

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.10360302670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.10360051940002
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.10360138240002
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_66869_162
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.70476185
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6830_8_BDA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.70485986
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Adres Raadhuisplein 1
4251 VZ  WERKENDAM

Statutaire zetel WERKENDAM
KvK-nummer 50920154 (Bron: Handelsregister)

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

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

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50920154
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Werkendam R 3368
UW REFERENTIE

WebservicesNl
GELEVERD OP

14-06-2018 - 15:34
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11007651623
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

13-06-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-06-2018
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Werkendam R 3368
Kadastrale objectidentificatie : 010360336870000

Grootte 14.790 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 122107 - 424411
Omschrijving Terrein (akkerbouw)

Ontstaan uit Werkendam R 1559

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
Betrokken gemeente Werkendam

Afkomstig uit stuk 87000000000004
Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

Ingeschreven op 19-11-2015

RECHTEN

1 Eigendom belast met Privaatrechtelijke belemmering (1.1) en Privaatrechtelijke
belemmering (1.2)

Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 65005/145 Ingeschreven op 08-10-2014

Hyp4 5874/74 Breda
Naam gerechtigde De heer Cornelis de Boef

Adres Schans 1 B
4251 PT  WERKENDAM

Geboren 26-05-1984
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te WERKENDAM

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon Mevrouw Aaltje Cornelia Posthouwer (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

1.1 Privaatrechtelijke belemmering (als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b,
Belemmeringenwet Privaatrecht)

Afkomstig uit stuk Hyp4 6830/8 Breda Ingeschreven op 03-09-1985

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.10360336870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.10360155970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_65005_145
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_5874_74_BDA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.262493732
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.262493812
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6830_8_BDA


BETREFT

Werkendam R 3368
UW REFERENTIE

WebservicesNl
GELEVERD OP

14-06-2018 - 15:34
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11007651623
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

13-06-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-06-2018
BLAD

2 van 2

Naam gerechtigde Gemeente Werkendam
Adres Raadhuisplein 1

4251 VZ  WERKENDAM
Statutaire zetel WERKENDAM

KvK-nummer 50920154 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.2 Privaatrechtelijke belemmering (als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b,
Belemmeringenwet Privaatrecht)

Afkomstig uit stuk Hyp4 6830/9 Breda
Naam gerechtigde Gemeente Werkendam

Adres Raadhuisplein 1
4251 VZ  WERKENDAM

Statutaire zetel WERKENDAM
KvK-nummer 50920154 (Bron: Handelsregister)

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

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

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.70485986
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50920154
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6830_9_BDA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.70485986
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50920154
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Werkendam R 3449
UW REFERENTIE

WebservicesNl
GELEVERD OP

14-06-2018 - 15:34
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11007651628
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

13-06-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-06-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Werkendam R 3449
Kadastrale objectidentificatie : 010360344970000

Grootte 23.470 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 122185 - 424577
Koopsom € 633.690 Koopjaar 2017

Ontstaan uit Werkendam R 1558

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
Betrokken gemeente Werkendam

Afkomstig uit stuk 87000000000004
Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

Ingeschreven op 19-11-2015

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 69960/55 Ingeschreven op 26-01-2017
Naam gerechtigde Gemeente Werkendam

Adres Raadhuisplein 1
4251 VZ  WERKENDAM

Statutaire zetel WERKENDAM
KvK-nummer 50920154 (Bron: Handelsregister)

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

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

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.10360344970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.10360155870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69960_55
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.70485986
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50920154
https://www.kadaster.nl/contact
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