Verkoop bij openbare
inschrijving van percelen
landbouwgrond

Te Koop
Percelen landbouwgrond gelegen in de
omgeving van Annen en in eigendom van
WMD Drinkwater B.V.
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1. Te koop aangeboden
1.1

Het object

Het object is gelegen in het landelijk gebied in de omgeving van Annen
(plaatselijk gelegen aan de Spijkerboorsdijk) en is ten behoeve van de verkoop
onderverdeeld in clusters A en B. Het gehele object bestaat uit landbouwgrond
(akkerbouw) en heeft een kadastrale oppervlakte van 9.75.80 hectare (kadastraal
bekend gemeente Anloo, sectie U, nummers 412, 793, 794 en 795). De beide
clusters hebben individueel elk een oppervlakte van ongeveer 4.87.90 hectare.
Op het onderstaand overzichtskaartje is de indeling van de beide clusters
indicatief weergegeven. Beide clusters kunnen afzonderlijk worden verkocht en
zijn zelfstandig ontsloten.
De grondsoort van het object bestaat hoofdzakelijk uit zandgrond. De ontwatering
verloopt via diverse sloten. De draagkracht van de bodem is goed. Het object is
uitermate geschikt voor het agrarisch gebruik en heeft daarvoor ook een zeer
gunstige vorm. Het object wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het telen van
maisgewassen. In 2018 is een gedeelte van het object gebruikt voor het telen van
aardappelen (bron: www.boerenbunder.nl).
Het areaal aan landbouwgrond wordt steeds schaarser vanwege diverse
ontwikkelingen in het landelijk gebied van Nederland. Grondbehoefte neemt toe
en landbouwgrond is daarnaast doorgaans een waardevaste belegging. Deze
verkoop biedt u de mogelijkheid om uw grondareaal uit te breiden.

1.2

Bijzonderheden

Een gedeelte van het object wordt doorsneden door een hoofdwatergang dat in
eigendom is van het Waterschap. Via bestaande dammen is het achterliggend
deel van het object bereikbaar (zowel via cluster A als via cluster B).
Op cluster A staan twee hoogspanningsmasten van TenneT TSO B.V. Op het
object zijn de volgende belemmeringen bekend:

-
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Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht t.b.v. TenneT TSO B.V. (ingeschreven
bij het Kadaster onder: Hyp4 70734/144)

2. Te koop aangeboden
2.1

Kadastrale gegevens van
het gehele object

Gemeente Anloo, sectie U, nummers 412, 793, 794 en 795.

2.1.1 Foto’s

2.1.2 Zakelijk gerechtigden

Het object is in eigendom van WMD Drinkwater B.V. In de kadastrale berichten
objecten (d.d. 10-01-2019) staan geen zakelijke rechten, publiekrechtelijke
beperkingen of erfdienstbaarheden beschreven, met uitzondering van een
zakelijk recht ten behoeve van TenneT TSO B.V. zoals beschreven onder 1.2.

2.1.3 Gebruik

Het is niet bekend of het jachtrecht is verhuurd. Op het object rusten geen
betalingsrechten. De clusters worden in verpachte staat opgeleverd
(geliberaliseerde pacht conform art. 7:397 lid 1 BW). De geliberaliseerde
pachtovereenkomst heeft als einddatum 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020
is de grond vrij van huur, pacht en gebruik (met uitzondering van een eventuele
jachthuurovereenkomst). WMD Drinkwater B.V. heeft het object nooit zelf feitelijk
gebruikt voor agrarische doeleinden. Het object is in de afgelopen jaren verpacht
geweest ten behoeve van het agrarisch gebruik (middels een kortlopende
geliberaliseerde pachtovereenkomst).

2.1.4 Grondsoort /
bodemopbouw

De grondsoort (ondergrond) van het object bestaat hoofdzakelijk uit zandgrond /
moerig op zandgrond.

2.1.5 Ontsluiting

De grond is te bereiken vanaf de Spijkerboorsdijk, een verharde openbare weg
met direct aangrenzend een fietspad. Elk van de clusters beschikt over meerdere
toegangen (dammen) vanaf de openbare weg. Beide clusters zijn zeer goed
bereikbaar vanuit Annen en omliggende plaatsen.

2.1.6 Milieu

Bij de grondeigenaar is niet bekend dat het object verontreiniging bevat die ten
nadele strekt van het agrarisch gebruik als landbouwgrond of die heeft geleid of
zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van het object dan wel het
nemen van andere maatregelen. Uitgangspunt van de verkoop is dat er geen
belemmeringen zijn voor gebruik als landbouwgrond (ten behoeve van het
agrarisch gebruik).

2.1.7 Bestemmingsplan

Uitsnede van de verbeelding behorende bij het vigerende bestemmingsplan ter
plaatse van het object:
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Het object is gelegen binnen het bestemmingsplan Buitengebied van de
gemeente Aa en Hunze. Het bestemmingsplan is op 9 mei 2018 vastgesteld door
de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze. Het plan is geheel
onherroepelijk in werking. Het object heeft hoofdzakelijk de bestemming
‘enkelbestemming: Agrarisch – Veenontginningenlandschap’. Daarnaast heeft het
object nog een aantal dubbelbestemmingen.
Zie www.ruimtelijkeplannen.nl voor het betreffende bestemmingsplan, de
bestemmingsomschrijving en bijbehorende regels en voorwaarden of neem
contact op met de gemeente Aa en Hunze.
Waterwingebied en EHS
Het object is niet gelegen in een waterwingebied of een
grondwaterbeschermingsgebied. Het object ligt buiten de bebouwde kom van de
gemeente Aa en Hunze. Het object is niet gelegen in het Natuurnetwerk
Nederland of in of nabij een Natura-2000 gebied.
Een gedeelte van het object ligt wel binnen de contouren van een gebied waar
een verbod geldt voor diepe boringen (3 meter).
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2.2

Verkoopprocedure, prijs en De verkoop geschiedt bij openbare inschrijving. Inschrijven is mogelijk uiterlijk tot
en met vrijdag 26 juli 2019 om 11.00 uur.
aanvaarding
Inschrijfformulieren die om welke reden dan ook na dit tijdstip worden ingediend,
gelden niet als geldige bieding en worden niet geopend. Het is mogelijk om alleen
op cluster A of B in te schrijven of op beide clusters (het gehele object). Indien
een inschrijver voor beide clusters (het gehele object) een bod wil uitbrengen, kan
dat door vermelding hiervan op het inschrijfformulier. Gunning vindt in principe
plaats aan de hoogste bieder van elk cluster. Indien echter een bieding is gedaan
op het gehele object (clusters A en B samen), die hoger is dan de som der
individuele hoogste biedingen op de clusters A en B, vindt gunning plaats aan
degene die het hoogste bod op het gehele object heeft gedaan.
Alle kosten voor de overdracht (zoals de overdrachtsbelasting, het kadastraal
tarief, de kadastrale inmeting van de percelen, de notariskosten en de overige
aan de levering van het verkochte verbonden kosten) zijn voor rekening van
koper. De verkoopovereenkomst zal door verkoper worden opgesteld. Een model
koopovereenkomst is op aanvraag beschikbaar. Aan dit model kunnen geen
rechten worden ontleend.
De verkoop is te allen tijden onder voorbehoud van goedkeuring directie en RvC
WMD Drinkwater B.V. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van gunning
voor.
Nadat WMD Drinkwater B.V. heeft besloten om te gunnen zal de
eigendomsoverdracht zo spoedig mogelijk plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. R. Timmer of de
heer ing. Y. Blaauw, Noorderstaete rentmeesters, info@noorderstaete.com of tel:
0592 309 109.
Aan de informatie uit deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De verkoper van
de onroerende zaak heeft een informatieplicht en is daarmee verplicht om belangrijke zaken, die
hem bekend zijn, en voor u als koper van belang kunnen zijn, aan u mee te delen. De zojuist
genoemde informatieplicht van de verkoper ontheft de koper niet van een eigen onderzoeksplicht.
Er ligt een verantwoordelijkheid bij de koper ten aanzien van zaken die opvraagbaar zijn bij de
gemeente en andere openbare diensten. Koper heeft geen recht op financieringsvoorbehoud.
Verder wordt koper verwezen naar de algemene bepalingen in de koopovereenkomst en de
algemene inschrijfvoorwaarden.
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3. Bijlagen
Grondsoortenkaart (bron: www.boerenbunder.nl)
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Hoogtekaart (bron: www.boerenbunder.nl)
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Afbeeldingen van het object
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