Adviesrapport

Betreffende:
Een perceel bouwland gelegen aan de Floralaan te Asten,
toekomstig aan te wenden ten behoeve van woningbouw
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H1. Algemene informatie
H1.1 Opdrachtgever:

Gemeente Asten
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Koningsplein 3
5721 GJ Asten
Contactpersoon: Dhr. G. Groenen

H1.2 Opdrachtnemer:

Grondzaken Dienstencentrum
Rijndijk 2
6911 KA Pannerden
Telefoon:
088 – 09 02 000
E-mail:
info@grondzakendienstencentrum.nl
Internet:
www.grondzakendienstencentrum.nl

H1.3 Deskundige:

De heer ing. R.T.J. Hulshoff,
register taxateur, beëdigd rentmeester NVR
ingeschreven in het Nederlandse Register voor
Vastgoed Taxateurs te Rotterdam voor de kamers
• Bedrijfsmatig Vastgoed
• Landelijk en Agrarisch Vastgoed
Onder nummer:
RT177375690
ingeschreven in het register VastgoedCert te
Rotterdam.
Onder nummer:
• B1601.347
• L1601.064
Expiratiedatum 31 december 2020
Ingeschreven in register Deskundigen Onteigening en
Bestuursrechtelijke Schadevergoeding
Ondergetekende aanvaardt ten aanzien van de inhoud
van dit rapport geen verantwoordelijkheid jegens
anderen dan de opdrachtgever en het doel waartoe
het is opgemaakt. Niets uit dit rapport mag worden
gepubliceerd, gefotokopieerd of vermenigvuldigd,
anders dan met toestemming van Grondzaken
Dienstencentrum.
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H1.4 Instructies van de opdrachtgever:

De gemeente Asten wenst een advies over de waarde
van een perceel agrarische grond welke mogelijk in de
toekomst wordt aangewend voor de uitbreiding van
de woningbouwwijk ‘Loverbosch’.
Met betrekking tot de afspraken tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer wordt verwezen naar de schriftelijk
verstrekte opdracht van 31 mei 2016 door de
opdrachtgever.

H1.5 Het object:

Het betreft een agrarisch object gelegen aan de
Floralaan te Asten.

H1.6 Belang:

Uitgangspunt is het volledig eigendom, vrij van huur,
pacht en gebruik.

H1.7 Datum opname:

6 juni 2016

H1.8 Peildatum:

1 juni 2016
Indien de peildatum voor dit advies in de tijd later ligt
dan de datum van de opname, dan wordt ervan
uitgegaan dat er tussen deze data geen veranderingen
optreden welke de waarde kunnen beïnvloeden.

H1.9 Wijze van inspectie:

De deskundige
opgenomen.

heeft het object ter

plaatse

H1.10 Bodem - / grondwaterverontreiniging:
In het kader van de onderhavige opdracht heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid
van verontreinigingen in de bodem en van het grondwater. Bij deze opdracht wordt aangenomen dat
de onroerende zaak niet verontreinigd is. Alvorens tot aankoop te besluiten wordt geadviseerd een
onderzoek in te stellen naar het voorkomen van verontreinigingen in de bodem en/of grondwater.

H1.11 Waarderingsgrondslag: “Marktwaarde”
Het bij dit advies gehanteerde waardebegrip “marktwaarde” is 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.
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H1.12 Gehanteerde methodiek:
In het kader van dit advies is gebruik gemaakt van de zogenaamde comparatieve benadering en
algehele marktkennis inzake dergelijke objecten. Bij het advies is rekening gehouden met de
courantheid en verhandelbaarheid van het object.
Hiertoe is onder meer gebruik gemaakt van de ter beschikking staande gegevens uit het Kadaster
alsmede eigen onderzoek, waarneming en ervaring.

H1.13 Informatievoorziening:
Door de opdrachtgever is aan de opdrachtnemer geen informatie verstrekt.

H1.14 Doel van het advies:
Het doel van het advies is opdrachtgever inzicht te verschaffen in de marktwaarde van het perceel in
verband met mogelijke aankoop, rekeninghoudende met de toepassing van een nabetalingsclausule.

H1.15 Algemene voorwaarden:
Op alle dienstverlening door Grondzaken Dienstencentrum is van toepassing de Regeling voor
Rentmeesters 2015.
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H2: Algemene en bijzondere uitgangspunten
H2.1 Algemene uitgangspunten:
H2.1 Titelonderzoek:
In het kader van dit advies is uitsluitend kennis genomen van kadastrale uittreksels en de laatste titel
van aankomst. Naar inschrijvingen en beslagen is geen onderzoek verricht. Evenmin is onderzoek
verricht naar erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, vorderingen en aanspraken van derden
(waaronder verjaring), enzovoorts. Als uitgangspunt voor dit advies geldt dat dergelijke rechten en
aanspraken niet van invloed zijn op de waardering van het object.

H2.2 Toestand van opstallen:
Voor zover het object opstallen omvat en deze waarneembaar zijn, is de onderhoudstoestand daarvan
globaal en uitsluitend in het kader van dit advies beoordeeld. De beoordeling is derhalve geen
technisch onderzoek. Evenmin is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van stoffen en materialen
welke naar huidige inzichten en maatstaven gevaar zouden kunnen opleveren voor het milieu en/of
gezondheid.

H2.3 Toestand van installaties en voorzieningen:
Voorzover het object opstalgebonden installaties en voorzieningen omvat en deze waarneembaar zijn,
is de onderhoudstoestand van deze opstalgebonden installaties en voorzieningen globaal en
uitsluitend in het kader van dit advies beoordeeld. De beoordeling is derhalve geen technisch
onderzoek. Als uitgangspunt voor dit advies geldt dat opstalgebonden installaties en voorzieningen
naar behoren functioneren en voldoen aan de eisen en voorschriften die daaraan van overheidswege
worden gesteld. Bij dit advies worden niet opstalgebonden installaties en voorzieningen buiten
beschouwing gelaten, tenzij anders vermeld.

H2.4 Toestand van bodem en grondwater:
In het kader van dit advies is geen onderzoek verricht naar de milieu hygiënische toestand van bodem
en/of grondwater. Als uitgangspunt voor dit advies geldt dat er geen sprake is van verontreiniging van
bodem en/of grondwater welke naar huidige inzichten en maatstaven gevaar zou kunnen opleveren
voor het milieu en/of volksgezondheid en/of die het gebruik conform de vigerende bestemming en/of
het huidige gebruik in weg staat, dan wel zal leiden tot het treffen van maatregelen.

H2.5. Bestemmingsplaninformatie:
In het kader van dit advies is bestemmingsplaninformatie opgevraagd www.ruimtelijkeplannen.nl. Als
uitgangspunt voor dit advies geldt dat deze informatie actueel en volledig is.
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H2.6 Publiekrechtelijke beperkingen:
De deskundige heeft in het kader van dit advies kadastrale uittreksels geraadpleegd. Als uitgangspunt
voor dit advies geldt dat de publiekrechtelijke beperkingen zoals weergegeven op de kadastrale
uittreksels actueel en volledig zijn.

H2.7 Omzetbelasting:
Alle in het rapport genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld en/of
wettelijk niet belast met omzetbelasting.

H2.8 Bijzondere uitgangspunten:
Geen
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H3: Object specifieke informatie
H3.1 Kadastrale gegevens object:
Soort van
eigendom

Volle eigendom

Kadastrale omschrijving der percelen
Dorp, polder gehucht of
plaatselijke benaming

Gemeente

Sectie Nummer

Oppervlakte
perceel
ha a ca

Koestraatse Eeuws, Asten

Asten

N

04 63 20

265

H3.2 Eigendomssituatie:
Zoals blijkt uit de informatie van het Kadaster (toestandsdatum 6 juni 2016) berust de eigendom van
het object bij:
De heer Wilhelmus Johannes Antonius van de Laar, geboren op 20 november 1953 te Someren.
Woonachtig op adres Lieropsedijk 21, 5711 PN te Someren. Gehuwd met mevrouw Wilhelmina Maria
van de Laar, geboren op 14 december 1957 te Someren.

H3.3 Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten:
Zoals blijkt uit het kadastrale uittreksel (toestandsdatum 6 juni 2016) is er geen sprake van zakelijke
rechten op het object.

H3.4 Publiekrechtelijke beperkingen:
Zoals blijkt uit het kadastrale uittreksel (toestandsdatum 6 juni 2016) is er met betrekking tot het object
geen sprake van publiekrechtelijke beperkingen.

H3.5 Planologische informatie:
Het onderhavige object is gelegen in het besluitgebied van de beheersverordening ‘Asten Stegen,
Koestraat 2013’ vastgesteld door de Raad van de gemeente Asten op 8 oktober 2013. Het onderhavige
perceel valt binnen het besluitvlak agrarisch en heeft de bestemming “Agrarisch”.
Volledigheidshalve wordt verwezen naar de als bijlage opgenomen relevante gedeelten van de
beheersverordening. Het onderhavige perceel is op de kaart gearceerd.

9

Op 21 februari 2006 heeft de raad van de gemeente Asten de Toekomstvisie "De Avance" vastgesteld.
Deze visie geeft op het gebied van ruimtelijk beleid een doorkijk naar 2025. In deze visie is het object
aangeduid als ‘Afweegbaar gebied uitbreiding wonen’. Dit is op onderstaande uitsnede van de
toekomstvisie zichtbaar.
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H4: Situering en omschrijving object
H4.1 Situering:
Het onderhavige object is gelegen ten oosten van de Floralaan en ten noorden van de woningen aan
de Elzenvlam, de Bovist en de Linnen. De Floralaan is de ontsluitingsweg van de kern van Asten welke
o.a. richting de A67 en de N279 leidt.

H4.2 Gebruik:
Het object is thans in gebruik als agrarische grond.

H4.3 Omschrijving van het object:
Het object betreft agrarische grond in gebruik als bouwland. Het object wordt doorsneden door twee
sloten, hierdoor is het onder te verdelen in drie gebruikspercelen. Het westelijk gelegen
gebruiksperceel is gesitueerd als trapezium met aan de noordwestzijde een toegangspad welke als
ontsluiting voor alle gebruikspercelen naar de Floralaan fungeert. Het gebruiksperceel kent een hoogte
van ca. 23,7 m. + NAP. Het centraal gelegen gebruiksperceel is nagenoeg rechthoekig van vorm en kent
een hoogte van ca. 23,3 m. + NAP. Het oostelijk gelegen gebruiksperceel is rechthoekig van vorm en
kent een hoogte van ca. 24 m. + NAP. Door de hoogteverschillen binnen het perceel is de
waterhuishouding bij met name het middelste gebruiksperceel niet optimaal. De ondergrond bestaat
uit zandgrond van redelijke kwaliteit.
De belending van het object betreft, blijkens onderstaande luchtfoto, in het noorden een houtwal en
agrarische grond, in het oosten agrarische grond, in het zuiden een sloot met daarachter woningbouw
en in het westen een groenstrook welke is gesitueerd tussen de Floralaan en het onderhavige perceel.
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Toekomstige situatie
Op onderstaande tekening is het voorlopig ontwerp zichtbaar van de gewenste ontwikkeling. Totaal
voorziet de ontwikkeling in de bouw van 240 woningen waarvan 146 woningen in het segment sociale
koop en huur. Verder zijn er plannen voor 47 koop- en huurwoningen in het middensegment, 14
seniorenwoningen en 33 appartementen.
In rood is het betrokken object in dit advies weergegeven.
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H5: Advies
H5.1 Referentietransacties:
Transactie van 16 januari 2015. Aktenummer HYP 4, deel 65578, nummer 175.
Betreft o.a. de aankoop van een perceel landbouwgrond gelegen in het plangebied ‘’De Grassen’’ te
Vlijmen. Totale oppervlakte van het perceel is 01.23.60 ha. tegen een koopsom van € 550.000,-. Totaal
zijnde € 44,50 per m2.
Het plan voorziet in de ontwikkeling van maximaal 825 woningen die in de loop der jaren gefaseerd
worden ontwikkeld. Ten tijde van de transactie was er nog geen bestemmingsplan gepubliceerd die de
voorgenomen ontwikkeling mogelijk maakte.
Op 14 december 2015 is het concept bestemmingsplan gepubliceerd waarin het onderhavige perceel
de bestemming ‘’woongebied’’ heeft gekregen en maakt onderdeel uit van een groter te ontwikkelen
gebied. Het object maakt onderdeel uit van fase 1. Totaal zijn in deze eerste fase drie te ontwikkelen
deelfasen opgenomen. Het perceel is gelegen in de laatste deelfase. Totaal voorziet het woongebied
in de eerste fase in de bouw van 160 woningen waarvan ten minste 10% en ten hoogste 30% voor
sociale woningbouw. Er is geen specifiek te realiseren woningtype opgenomen. De verwachting is dat
het woongebied in 2023 is gerealiseerd.

Transactie van 12 februari 2016. Aktenummer HYP 4, deel 67738, nummer 92.
Betreft de aankoop van een perceel grond gelegen in het plangebied ‘’De Bulders’’ te Heeze. Totale
oppervlakte van het perceel is 00.27.94 ha. tegen een koopsom van € 118.745,-. Totaal zijnde € 42,50
per m2.
Het plan De Bulders voorziet in de ontwikkeling van maximaal 350 woningen. Ten tijde van de notariële
afwikkeling was er een voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd die inzicht gaf in de voorgenomen
ontwikkeling. Ten tijde van het aangaan van de overeenkomst was deze nog niet gepubliceerd.
Op 24 december 2015 is het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Het gehele plangebied ‘De
Bulders’ is hierin opgenomen. Alle gronden waarop woningbouwontwikkeling is voorzien, hebben de
bestemming ‘Woongebied’ gekregen. Er is geen specifiek te realiseren woningtype binnen de
bestemming opgenomen. Het stedenbouwkundig ontwerp geeft wel invulling. Het betreffen woningen
in diverse categorieën. De verwachting is dat het plan een looptijd heeft tot 2030.
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H5.2 SWOT-analyse:
Analyse van sterke en zwakke aspecten van het vastgoed en de omgeving.
Eén van de mogelijkheden is om een SWOT-analyse op te stellen (Sterkte, Zwakte, Kansen of
Bedreigingen), over de belangrijkste en meest gevoelige aannames ten aanzien van het object. Op de
eerste plaats geeft dit inzicht in de belangrijkste en meest gevoelige aannames en in de tweede plaats
geeft dit aan waarom bij het betreffende object de gevoeligheid juist beperkt is door de sterkte en/of
de kansen of juist extra gevoelig is door de zwakte en/of bedreigingen.
Sterkten
• Ligging van de grond, tegen stedelijke
ontwikkelingen aan.
• Nabij bestaande infrastructuur waarop
aangesloten kan worden ingeval van
stedelijke ontwikkeling.
Kansen
• Opgenomen in structuur /
toekomstvisie als uitbreidingsgebied
wonen. Op termijn hogere functie als
agrarisch.

Zwakten
• Wanneer geen ontwikkeling plaats
vindt, matige grond voor agrarische
exploitatie.

Bedreigingen
• Andere plannen die in de omgeving die
tot ontwikkeling komen.

H5.3 Overweging voor het advies:
Het betrokken object betreft een agrarisch perceel welke in de toekomst mogelijk wordt aangewend
voor de uitbreiding van de woningbouwwijk ‘Loverbosch’.
Specifiek heeft de opdrachtgever verzocht een waarde af te geven ingeval er gekozen wordt voor een
constructie met een nabetaling. Hierbij zal een bedrag (een basiswaarde) door de opdrachtgever
worden betaald bij de juridische levering en een nabetaling ingeval er daadwerkelijk woningbouw
plaatsvindt.
De hoogte van de waarde van de afzonderlijke componenten is afhankelijk van de gevorderde
(juridische) status van de planuitvoering ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Ingeval er veel
onzekerheden zijn (o.a. vanuit planologisch-juridisch oogpunt), ligt er een hoger ontwikkelrisico. Deze
vertaalt zich in een lagere waarde. Naar mate dit risico kleiner wordt, zal een redelijk handelend koper
die het object wil aanwenden voor woningbouw bereid zijn om een hogere waarde voor de grond te
betalen.
Voor het bepalen van de basiswaarde wordt uitgegaan van een situatie waarbij ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst geen bestemmingsplan is gepubliceerd die de ontwikkeling mogelijk maakt,
zoals thans het geval is.
Het uitgangspunt bij het bepalen van de nabetaling is het moment waarop onlosmakelijk vast staat dat
er op zeer korte termijn woningbouwontwikkeling plaats vindt. Een optie is om te kiezen voor het
moment dat de 1e omgevingsvergunning voor de bouw van een woning in een fase op het verkochte
onherroepelijk is verleend.
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Hierbij gaat ondergetekende ervan uit dat het plan in verschillende opvolgende fasen tot ontwikkeling
komt. De nabetaling zal dan ook in per te ontwikkelen fase naar rato worden uitgekeerd.
Voordelen van de werkwijze met een nabetaling:
-

In de regel een lagere basiswaarde, hetgeen bespaart op rentekosten bij financiering met
vreemd vermogen;
Lager exploitatierisico door inkoop grond tegen een lagere basiswaarde;
Nabetaling vindt pas plaats wanneer er zekerheid is dat op zeer korte termijn
woningbouwontwikkeling plaats zal vinden en derhalve opbrengsten gegenereerd gaan
worden.

Basiswaarde:
Bij de onderhavige referentietransacties was ten tijde van de transactie sprake van een ontwikkelrisico.
Bestemmingsplannen die de voorgenomen ontwikkeling mogelijk maakt waren nog niet gepubliceerd.
Kijkende naar de termijn tussen de transactie en het publiceren van het bestemmingsplan, was het
echter wel aannemelijk dat er ten tijde van de transactie een bestemmingsplan werd voorbereid. Dit
is nog niet het geval bij de uitbreiding van het plan ‘Loverbosch’ waardoor het ontwikkelrisico hoger is
en daarmee een lagere basiswaarde dan bij de referentietransacties.
De hoogte van de nabetaling is onlosmakelijk verbonden met de basiswaarde. Wanneer een hogere
nabetaling van toepassing is, resulteert dit in een lagere basiswaarde. Hiermee blijft de totale
aankoopsom van de grond marktconform.

Nabetaling:
Bij de nabetaling is er reeds sprake van juridisch bouwrijpe grond. Er is een onherroepelijk
bestemmingsplan en wanneer wordt uitgegaan dat de nabetaling wordt geeffectueerd op het moment
dat de 1e omgevingsvergunning voor de bouw van een woning in een fase op het verkochte
onherroepelijk is verleend, ook sprake van opbrengsten. De kavel is dan verkocht aan een derde partij.
Ten opzichte van de referentietransacties is deze fase aanzienlijk verder. Er zijn nagenoeg geen
ontwikkelrisico’s meer. Dit zal resulteren in een hogere grondwaarde.

15

H6: Advies:
Op basis van de uitgangspunten in de overweging adviseert ondergetekende een bedrag van € 30,- per
m2 bij aktepassering en een nabetaling van maximaal € 25,-, per m2 over de gehele over te dragen
oppervlakte aan de gemeente (het betreft zowel uitgeefbare grond, infrastructuur en openbaar
gebied). Tot nabetaling wordt overgegaan per opvolgende te ontwikkelen fase op het moment dat de
1e omgevingsvergunning voor de bouw van een woning in een fase op het verkochte onherroepelijk is
verleend. Er is geen sprake van indexering van de nabetaling.

Aldus gedaan te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap.
Juni 2016,

Pannerden,

Grondzaken dienstencentrum BV

ing. R.T.J. Hulshoff
rentmeester NVR
Registertaxateur

Bijlagen:

-

Kadastrale informatie
Planologische informatie
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