
Eco-systeem
Vita Roden

Een eigenzinnig en inspirerende ‘open ruimte’, een transitie arena, waar bedrijven, 
instellingen en studenten samenwerken, en elkaar uitdagen, om vanuit healthy ageing

medisch technologische toepassingen te vernieuwen c.q. te ontwikkelen en te 
implementeren. Zo ook cross-overs te realiseren met ander disciplines, bijvoorbeeld food, 

sensortechnologie etc.

Innovaties met maatschappelijk- en sociale impact!

Werkdocument
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Huidige situatie

Bestaande 
Health Hub Roden

Het netwerk van partners van Health Roden en verbinding met hub’s en proeftuinen, 
zoals Digital Society Hub, 5G-lab, Innovatiecluster Drachten e.d.  
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Innovatiecentrum
Smeltkroes van 

onderwijs, onderzoek, 
mkb, instellingen &  

overheden

Implementatiecentrum
Faciliteiten (lab’s, 

werkplaats), kennis, 
netwerk, concepten

Ondernemerscentrum
Mix van elkaar 
aanvullende en 

versterkende bedrijven

Kenniscentrum -/loket
‘Maken & schakel – functie’

Onderzoek, onderwijs, 
overheden, zorgconcepten, 

en effecten, gem. regelingen

Hanzehogeschool, 
NHL/Stenden, masteropleiding 
(3), lectoraten (2), practoraten
(3), ondernemers (20+), 
partners (120+)

Centre of Expertise Healthy
Ageing, Provincies Noord 
Nederland, gemeente
Noordenveld, 
Hanzehogeschool, coaching en 
begeleiding mkb en start-ups

(Student)Bedrijven, start-ups, 
netwerk, venture capital, 
stages, vouchers sociale 
werkervaringsplaatsen- & 
maatschappelijke stages

Hanzehogeschool, 
lectoraten, practoraten
Noorderpoort, Drenthe en 
Alfa College, bedrijven & 
partners

VERMENIGVULDIGEN DOOR DELEN!
Innovatie & implementatie (I2)

Ontmoeten & 
Verbinden

Een inspirerende en 
uitnodigende plaats voor 
spontane ontmoetingen

Netwerk- en thema, 
bijeenkomsten, workshops, 
vergader- en project-
faciliteiten

Ambitie
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Hiervoor is nodig: Het eco-systeem Vita Roden

MedTech
Ondernemerscentrum 

Roden

De ‘stenen’ die fysieke onderdak biedt

Smeltkroes van werkveld, onderwijs en onderzoek

Een ondernemerscentrum voor ondersteunen en faciliteren 
de medtech ondernemer, start-up en ‘scale-up’

Een netwerk van partners, verbindingen met innovatie hubs 
en clusters

Stichting
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Wat is nodig voor de uitvoering 
van het ecosysteem?

Er is (dringend) behoefte aan betaalbare en flexibele 
ruimte om: 

- werk- en vestigingsplaatsen onder te brengen
- de groeiende vraag naar onderwijsfaciliteiten onder te 

brengen

Elke maand uitstel leidt tot:
- 20k extra kosten per maand
- Verlies van potentiële vestigingen
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Lead Partners Vita Roden Belangen
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Uitgangspunten

• Berekeningen gaan uit van met Erik Bos afgestemde aannames

• Provincie Drenthe koopt het pand

• Het pand wordt in huur/koop constructie verhuurt aan de nog op te 
richten stichting.

• Financiële lasten zijn op basis van een annuïteitenhypotheek + 
onderhoud 

• In de berekeningen wordt vooralsnog aangenomen dat HHR na 2020 
wordt gecontinueerd

• Het VDL-Wientjes variant wordt meegenomen in de afweging, echter 
er is geen formele informatie aangedragen vanuit VDL-Wientjes
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Financiële uitgangspunten – Financiële lasten

Resato Magista VDL

Koop € 810.000 € 1.000.000 € 3.200.000

Kosten koper 6% € 48.600 € 60.000 € 192.000

Verbouw € 1.800.000 € 5.290.000 € 1.200.000

Projectkosten € 200.000 € 200.000 € 200.000

Cleanroom € 300.000 € 300.000 € 300.000

Totaal investeringsbedrag € 3.158.600 € 6.850.000 € 5.092.000

Rente annuïtair 3%

Onderhoud 1%

Aflossing 25 jaar

Index op onderhoud 1,50%

Jaarlijks te betalen € 212.978 € 461.881 € 343.343

op lopend tot € 226.544 € 491.302 € 365.213

Dit is 50% van de aan te schaffen 
grond. Aanname is dat slechts 

50% van het persceel nodig is en 
de rest in een grondbank 

geplaatst wordt. Deze zal ook 
gefinancierd moeten worden
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LASTEN K€ 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

Personeel

Operationeel personeel 75 100 100 100 100

Gas/water/Electra 35 70 70 70 70

Schoonmaak 25 50 50 50 50

Financiële lasten

Huur en onderhoud pand 183 215 215 215 215 m2-prijs 57,33€        

Afschrijving inboedel 70 100 100 100 100

TOTAAL LASTEN 388 535 535 535 535

BATEN K€

Huur

Huur HHR 182 130 130 130

Verhuur werkplekken bedrijven 20 75 90 115 115

Verhuur vergaderfaciliteit 10 12 15 15

Verhuur cleanroom 25 100 125 140 150

Verhuur onderwijsfaciliteiten 65 120 130 140 150

Evenementen 5 10 15 15

TOTAAL BATEN 110           487            497           555           575           

SALDO (BATEN -/- LASTEN) -278 -49 -38 20 40

VITA RODEN ECO-SYSTEEM - VARIANT RESATO

2018-01-15 Vita Roden - Bestuurdersoverleg 9



2018-01-15 Vita Roden - Bestuurdersoverleg 10



2018-01-15 Vita Roden - Bestuurdersoverleg 11



2018-01-15 Vita Roden - Bestuurdersoverleg 12



2018-01-15 Vita Roden - Bestuurdersoverleg 13



2018-01-15 Vita Roden - Bestuurdersoverleg 14



2018-01-15 Vita Roden - Bestuurdersoverleg 15



2018-01-15 Vita Roden - Bestuurdersoverleg 16



LASTEN K€ 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

Personeel

Operationeel personeel 100 100 100

Gas/water/Electra 10 10 10

Schoonmaak 50 50 50

Financiële lasten

Huur en onderhoud pand 422 460 460 460 460 m2-prijs 115,00€      

Afschrijving inboedel 70 100 100 100 100

TOTAAL LASTEN 492 560 720 720 720

BATEN K€

Huur

Huur HHR 182 182 182

Verhuur werkplekken bedrijven 20 75 90

Verhuur vergaderfaciliteit 10 12

Verhuur cleanroom 25 100 125

Verhuur onderwijsfaciliteiten 25 100 125 140 150

Evenementen 5 10

TOTAAL BATEN 25              100            352           512           569           

SALDO (BATEN -/- LASTEN) -467 -460 -368 -209 -151

VITA RODEN ECO-SYSTEEM - VARIANT MAGISTA
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LASTEN K€ 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

Personeel

Operationeel personeel 75 100 100 100 100

Gas/water/Electra 35 70 70 70 70

Schoonmaak 25 50 50 50 50

Financiële lasten

Huur en onderhoud pand 315 344 344 344 344 m2-prijs 91,73€        

Afschrijving inboedel 70 100 100 100 100

TOTAAL LASTEN 520 664 664 664 664

BATEN K€

Huur

Huur HHR 182 182 182 182

Verhuur werkplekken bedrijven 20 75 90 115 115

Verhuur vergaderfaciliteit 10 12 15 15

Verhuur cleanroom 25 100 125 140 150

Verhuur onderwijsfaciliteiten 65 120 130 140 150

Evenementen 5 10 15 15

TOTAAL BATEN 110           487            549           607           627           

SALDO (BATEN -/- LASTEN) -410 -178 -115 -57 -37

VITA RODEN ECO-SYSTEEM - VARIANT VDL
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Afwegingen

Resato Magista VDL

Financiële lasten ++ -- -

Doorlooptijd ++ -- -

Snelheid realisatie verbouwing ++ -- ++

Zichtlocatie -/+ ++ +

Uitbreidbaarheid + ++ +

Tijdens verbouw geen alternatieve locatie nodig ++ -- +

Energieduurzaam pand - ++ -

Risicoprofiel ++ -- +/-
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Lead Partners Vita Roden Bijdragen

Financiering verwerving/verbouwing locatie

Afname onderwijsfaciliteiten: 75k/jaar 

Afname onderwijsfaciliteiten: 30k/jaar 
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Te nemen besluiten

 Partijen committeren zich om na 2020 het huidige HHR in enige vorm 
voort te zetten, ondersteunen de huidige ontwikkeling en wensen deze 
verder te ontwikkelen

 Partijen onderschrijven de noodzaak om op korte termijn uit te breiden 
en over te gaan naar een alternatieve locatie

 Van de gepresenteerde alternatieven kiezen de partijen voor de: 
Resato variant

 Partijen geven de opdracht aan de Peter Boonstra om samen met Erik Bos  
alle benodigde stappen voor te bereiden zodat per 15 februari 2018 over 
gegaan kan worden tot:
- verwerving van het pand 
- opzeggen van huur van de huidige locatie
- realisatie van de voorwaarden van het eco-systeem
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Back-up slides
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Inschatting werkplekken

Uitgangspunt ong. 1000m voor werkplekken beschikbaar voor bedrijven en instellingen

Bedrijf Contactpersoon # werkplekken Flex Vast Kans Opmerking
Machnet Abe van der Werf / Hans Zwart 2 x 100%

Medical Group Jos van Leeuwen 4 x 100%

BergCom Jan Dirk van den Berge 1 0,8 100%

MedMen Jurryt Vellinga 4  groeiend tot 10 x 80% Mits voor 1-3 te leveren

iZorgd Ronald Helder 2 0,6 100%

Valeozorg Jannes Jansen 1 0,2 100% Kantoorruimte

PNO Consultants Boudewijn Breens 1 0,4 100%

Repoint Hans Punt 2 groeiend tot 10 x 80% Week 3 uitsluitsel of anders zoeken ze naar een alternatief

Deam Wimold Peters 6 groeiend tot 12 x 80% 200m productie ruimte + 40m opslag + cleanroom (groeiend 

naar 130 dagen)

Concreet in gesprek

Div. startups 5 groeiend tot 10

TripleMed Tjeerd Homsma 2 1 x 50% Cleanroom faciliteit noodzakelijk

MI-Partners Erik Ruinemans 1 x 50%

SinTecs 1 0,8 80%

Fuitsu Ron Klaas 1 0,2 25% Potentieel

Geïnteresseerd om verder te praten als er ruimte

VDM-Advice Alfred van der Meer

Recuperate Medical Alfred Welink

Innosum Marko Bolt

Verkennende gesprekken

Cosis
Xendo Medical

HealthCoin2018-01-15 Vita Roden - Bestuurdersoverleg 23



Verwacht gebruik onderwijsfaciliteiten 

Verwacht gebruik 2018-2019 - in dagen

 (op basis van huidig gebruik, gesprekken en beschikbare ruimte)

NP HG Alfa Drenthe

Menso

Alting

College zaal - 45 personen 140 70 40 0 40

Lab 2,5 160 10 0 10

Kantoorruimte 40 80 0 0 0

Werkplek 120 0 80 0 80

Vergader klein 40 130 40 40 0

Vergader normaal 0 0 0 0 0

Trendroom 0 0 0 0 0
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Financiële en beleidsondersteuning

Financiële ondersteuning m.b.t. verwerving  en exploitatie

Financiële ondersteuning

Actieve betrokkenheid bij vormgeving, promoten en invulling concept , gebruik van (les)faciliteiten 
door mbo-vp en –vz opleidingen (bijv. zorgtechnologie),stimuleren van periodieke bijeenkomsten 
voor teamleiders, docenten, MT’s (ook met hbo samen), Practoraat ZorgThuis krijgt een voetprint in 
Vita Roden,In-kind bijdrage in de vorm van beschikbaar stellen van personeel/bemensing

Lead Partners Vita Roden
Benodigde Commitment

Actieve betrokkenheid bij vormgeving, promoten en invulling concept, gebruik van (les)faciliteiten 
door opleidingen (bijv. zorgtechnologie georiënteerde opleiding), masteropleiding HAP en LST 
krijgen een voetprint in Vita Roden, tenminste 2 Lectoraten (VD, UCD) krijgen een voetprint in Vita 
Roden, stimuleren van periodieke bijeenkomsten voor teamleiders, docenten, MT’s (ook met hbo 
samen), In-kind bijdrage in de vorm van beschikbaar stellen van personeel/bemensing
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RESATO MAGISTA

Jaar Restschuld Rente Aflossing Betaling Onderhoud

Totaal te 

betalen Restschuld Rente Aflossing Betaling Onderhoud

Totaal te 

betalen

0 3.071.966,33€  € 94.758,00 € 86.633,67 € 181.391,67 31.586€             € 212.978 6.662.119,08€  € 205.500,00 € 187.880,92 € 393.380,92 68.500€          € 461.881

1 2.982.733,64€  € 92.158,99 € 89.232,68 € 181.391,67 32.060€             € 213.451 6.468.601,74€  € 199.863,57 € 193.517,34 € 393.380,92 69.528€          € 462.908

2 2.890.823,98€  € 89.482,01 € 91.909,66 € 181.391,67 32.541€             € 213.932 6.269.278,87€  € 194.058,05 € 199.322,86 € 393.380,92 70.570€          € 463.951

3 2.796.157,02€  € 86.724,72 € 94.666,95 € 181.391,67 33.029€             € 214.420 6.063.976,32€  € 188.078,37 € 205.302,55 € 393.380,92 71.629€          € 465.010

4 2.698.650,06€  € 83.884,71 € 97.506,96 € 181.391,67 33.524€             € 214.916 5.852.514,70€  € 181.919,29 € 211.461,63 € 393.380,92 72.703€          € 466.084

5 2.598.217,89€  € 80.959,50 € 100.432,17 € 181.391,67 34.027€             € 215.419 5.634.709,22€  € 175.575,44 € 217.805,48 € 393.380,92 73.794€          € 467.175

6 2.494.772,75€  € 77.946,54 € 103.445,14 € 181.391,67 34.537€             € 215.929 5.410.369,58€  € 169.041,28 € 224.339,64 € 393.380,92 74.901€          € 468.282

7 2.388.224,26€  € 74.843,18 € 106.548,49 € 181.391,67 35.056€             € 216.447 5.179.299,75€  € 162.311,09 € 231.069,83 € 393.380,92 76.024€          € 469.405

8 2.278.479,32€  € 71.646,73 € 109.744,95 € 181.391,67 35.581€             € 216.973 4.941.297,83€  € 155.378,99 € 238.001,92 € 393.380,92 77.165€          € 470.546

9 2.165.442,02€  € 68.354,38 € 113.037,29 € 181.391,67 36.115€             € 217.507 4.696.155,85€  € 148.238,93 € 245.141,98 € 393.380,92 78.322€          € 471.703

10 2.049.013,61€  € 64.963,26 € 116.428,41 € 181.391,67 36.657€             € 218.049 4.443.659,61€  € 140.884,68 € 252.496,24 € 393.380,92 79.497€          € 472.878

11 1.929.092,35€  € 61.470,41 € 119.921,27 € 181.391,67 37.207€             € 218.598 4.183.588,48€  € 133.309,79 € 260.071,13 € 393.380,92 80.690€          € 474.070

12 1.805.573,44€  € 57.872,77 € 123.518,90 € 181.391,67 37.765€             € 219.156 3.915.715,22€  € 125.507,65 € 267.873,26 € 393.380,92 81.900€          € 475.281

13 1.678.348,97€  € 54.167,20 € 127.224,47 € 181.391,67 38.331€             € 219.723 3.639.805,75€  € 117.471,46 € 275.909,46 € 393.380,92 83.128€          € 476.509

14 1.547.307,77€  € 50.350,47 € 131.041,20 € 181.391,67 38.906€             € 220.298 3.355.619,01€  € 109.194,17 € 284.186,74 € 393.380,92 84.375€          € 477.756

15 1.412.335,33€  € 46.419,23 € 134.972,44 € 181.391,67 39.490€             € 220.882 3.062.906,66€  € 100.668,57 € 292.712,35 € 393.380,92 85.641€          € 479.022

16 1.273.313,71€  € 42.370,06 € 139.021,61 € 181.391,67 40.082€             € 221.474 2.761.412,95€  € 91.887,20 € 301.493,72 € 393.380,92 86.926€          € 480.306

17 1.130.121,45€  € 38.199,41 € 143.192,26 € 181.391,67 40.683€             € 222.075 2.450.874,42€  € 82.842,39 € 310.538,53 € 393.380,92 88.229€          € 481.610

18 982.633,42€     € 33.903,64 € 147.488,03 € 181.391,67 41.294€             € 222.685 2.131.019,74€  € 73.526,23 € 319.854,68 € 393.380,92 89.553€          € 482.934

19 830.720,75€     € 29.479,00 € 151.912,67 € 181.391,67 41.913€             € 223.305 1.801.569,41€  € 63.930,59 € 329.450,32 € 393.380,92 90.896€          € 484.277

20 674.250,70€     € 24.921,62 € 156.470,05 € 181.391,67 42.542€             € 223.933 1.462.235,58€  € 54.047,08 € 339.333,83 € 393.380,92 92.260€          € 485.640

21 513.086,55€     € 20.227,52 € 161.164,15 € 181.391,67 43.180€             € 224.572 1.112.721,73€  € 43.867,07 € 349.513,85 € 393.380,92 93.643€          € 487.024

22 347.087,47€     € 15.392,60 € 165.999,08 € 181.391,67 43.828€             € 225.219 752.722,46€     € 33.381,65 € 359.999,26 € 393.380,92 95.048€          € 488.429

23 176.108,42€     € 10.412,62 € 170.979,05 € 181.391,67 44.485€             € 225.877 381.923,22€     € 22.581,67 € 370.799,24 € 393.380,92 96.474€          € 489.855

24 -€                      € 5.283,25 € 176.108,42 € 181.391,67 45.152€             € 226.544 0,00€                € 11.457,70 € 381.923,22 € 393.380,92 97.921€          € 491.302
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VDL

Restschuld Rente Aflossing Betaling Onderhoud

Totaal te 

betalen

4.952.337,28€    € 152.760,00 € 139.662,72 € 292.422,72 50.920€          € 343.343

4.808.484,68€    € 148.570,12 € 143.852,60 € 292.422,72 51.684€          € 344.107

4.660.316,50€    € 144.254,54 € 148.168,18 € 292.422,72 52.459€          € 344.882

4.507.703,28€    € 139.809,50 € 152.613,22 € 292.422,72 53.246€          € 345.669

4.350.511,66€    € 135.231,10 € 157.191,62 € 292.422,72 54.045€          € 346.467

4.188.604,29€    € 130.515,35 € 161.907,37 € 292.422,72 54.855€          € 347.278

4.021.839,70€    € 125.658,13 € 166.764,59 € 292.422,72 55.678€          € 348.101

3.850.072,17€    € 120.655,19 € 171.767,53 € 292.422,72 56.513€          € 348.936

3.673.151,61€    € 115.502,16 € 176.920,55 € 292.422,72 57.361€          € 349.784

3.490.923,44€    € 110.194,55 € 182.228,17 € 292.422,72 58.221€          € 350.644

3.303.228,43€    € 104.727,70 € 187.695,02 € 292.422,72 59.095€          € 351.517

3.109.902,56€    € 99.096,85 € 193.325,87 € 292.422,72 59.981€          € 352.404

2.910.776,92€    € 93.297,08 € 199.125,64 € 292.422,72 60.881€          € 353.304

2.705.677,50€    € 87.323,31 € 205.099,41 € 292.422,72 61.794€          € 354.217

2.494.425,11€    € 81.170,33 € 211.252,39 € 292.422,72 62.721€          € 355.144

2.276.835,14€    € 74.832,75 € 217.589,97 € 292.422,72 63.662€          € 356.085

2.052.717,48€    € 68.305,05 € 224.117,67 € 292.422,72 64.617€          € 357.039

1.821.876,28€    € 61.581,52 € 230.841,19 € 292.422,72 65.586€          € 358.009

1.584.109,85€    € 54.656,29 € 237.766,43 € 292.422,72 66.570€          € 358.993

1.339.210,43€    € 47.523,30 € 244.899,42 € 292.422,72 67.568€          € 359.991

1.086.964,02€    € 40.176,31 € 252.246,41 € 292.422,72 68.582€          € 361.005

827.150,22€       € 32.608,92 € 259.813,80 € 292.422,72 69.611€          € 362.033

559.542,01€       € 24.814,51 € 267.608,21 € 292.422,72 70.655€          € 363.077

283.905,55€       € 16.786,26 € 275.636,46 € 292.422,72 71.715€          € 364.137

0,00€                  € 8.517,17 € 283.905,55 € 292.422,72 72.790€          € 365.213
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Schade aan de stalen gevel 

beplating 

Vervangen dakbedekking 

Vervuiling van de gevel 

beplating door algen 

Vervuiling van de gevel 

beplating door algen 

Vervangen dakbedekking 

Herstellen ondereinden 

hemelwaterafvoeren 
Vervangen van gescheurde 

beglazing. Meerdere ramen. 

Zettingscheur i.d. gevel. 

Vervangen dakbedekking 

Vervangen dakbedekking 3 tot 5 

jaar 

Lichte aantasting van 

de kozijnen. 

Gebreken aan de Electra buiten 

Lichte roestvorming 

stalen profiel 

Loswerking van de coating op 

stalen daktrim. 
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GEGEVENS GEINSPECTEERDE PAND VERANTWOORDING     

Adres:                 1e Energieweg 13 
 

Datum keuring:  
7-02-2018 

 
  

Plaats:                 9301 LK Roden 
 

Rapportnummer: 
 

  

Woningtype:        Kantoorgebouw 
 

BC_9301LK_13    

Bouwjaar:            1965 1e bouwfase   
 

     

Bruto vloer opp:   3250 m2  
 

     

Weersgesteldheid: Droog / vorst.        

  
  

 
Verklaring en aansprakelijkheid  
 
De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door MSW Bouwadvies naar beste 
kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. MSW Bouwadvies is evenwel nimmer 
aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van 
een opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bij schade door opzet of 
grove schuld dient dit schriftelijk en wel binnen maximaal 6 maanden na rapportagedatum te worden aangetoond. 
Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na inspectiedatum. Elke en alle overige 
aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door MSW Bouwadvies nadrukkelijk van de hand gewezen. 
Op de dienstverlening van MSW Bouwadvies is de DNR (laatste versie) als algemene voorwaarden van toepassing. 
  

mailto:info@msw-bouwadvies.nl
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Situatie 
 
 

Omschrijving Situatiefoto 

 
Overzichtsfoto: 
 
Het rood omkaderde gedeelte betreft 
het kantoorpand aan de 1e 
Energieweg 13 te Roden 

 
 
Gevel overzichten: 
 
Kantoor oostzijde - voorzijde en 
entree. 

 
 
Gevel overzichten: 
 
Kantoor noordzijde.  
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Gevel overzichten: 
 
Kantoor - zuidzijde. 

 
 
Gevel overzichten: 
 
Bestaande hal – oostgevel. 

 
 
Gevel overzichten: 
 
Bestaande hal – noordgevel. 
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Gevel overzichten: 
 
Nieuwe hal – noordgevel. 

 
 
Gevel overzichten: 
 
Nieuwe hal – westzijde (achterzijde). 

 
 
Gevel overzichten: 
 
Nieuwe hal – zuid westzijde 
(achterzijde). 
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Gevel overzichten: 
 
Nieuwe hal – zuidgevel.  
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Algemeen 
De constructieve toestand (casco) van het gebouw is goed. De onderhoudstoestand is goed.  
Op 27 juli 1999 is de vergunning door gemeente verleend voor het uitbreiden van het pand. Het pand is opgedeeld in 
de 3 delen, De kantoren aan de Oost en zuidzijde, de bestaande hal aan de Noordzijde en de Nieuwe hal aan de 
zuidzijde. 
 
Ter oriëntatie: De voorgevel van het gebouw is bij benadering gericht naar het Oosten. 
 

 
 
 
 
 
  
 
Hieronder treft u de aanbevolen, nog uit te voeren werkzaamheden in volgorde van prioriteit.  
   
Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit 
onderdelen rubriek technische 

staat 
termijn 

Kantorencomplex    
 Herstellen van de afvoeren aan de zuidzijde  2.4 Slecht Binnen 1 jaar 
 Electra installatie controleren en aan de zuidzijde nieuwe hal 

/kantoren, afdekkapjes aanbrengen. 
4.1 Slecht Binnen 1 jaar 

 Herstellen metselwerk binnenzijde (bestaande hal – oostzijde) 1.2.1 Slecht Binnen 1 jaar 
 Vervangen dakkoepels 2.5 Slecht Binnen 1 jaar 
 Vervangen bitumineuze dakbedekking, kantoren en oude hal. 2.2.5 Matig 1-2 jaar 
 Vervangen geisoleerde ramen zuidzijde, nieuwe hal 1.7.1 Matig 1-2 jaar 
 Vervangen draadglas ramen zuidzijde, bestaande hal 1.7.1 Matig 1-2 jaar 
 Herstellen betonvloeren 3.2.1 Matig 1-2 jaar 
 Periodiek onderhoud aan het schilderwerk uitvoeren 1.7.2 Redelijk/Goed Periodiek 

Kantoren bestaand en nieuw. 

Bestaande hal. 

Nieuwe hal en aanbouwen. 
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Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Volgens de geldende normen en richtlijnen voldoet het gebouw niet aan de eisen voor het uitvoeren van 
bouwkundige inspecties en andere onderhoudswerkzaamheden. Er dienen veiligheidsmiddelen toegepast te 
worden, zie in onderstaande rapport beschreven. 
 
Bijlagen 
 
 Bijlage 1: Tekening met gebreken aanduiding. 
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Hersteladvies 

1. GEVELS   

 

1.1  Funderingen [ stabu 20 ]   

 

- algemeen: 
Betonnen strokenfundering 
op vaste grondslag. 

R Voor zover waarneembaar en 
gezien de kwaliteit van het 
opgaande muurwerk, zijn er geen 
noemenswaardige gebreken aan het 
fundament te constateren.  

 

- Kantoor: kruipruimte; 
voorzien van mechanisch 
verdicht zandpakket. 

 

 
Tijdens de inspectie stond er ca. 35 
tot 40 cm water in de kruipruimte. Er 
is geen inspectie onder de vloer 
uitgevoerd. Er zijn foto’s gemaakt 
vanuit het kruipluik.  

 

 Het is raadzaam in de 
kruipruimte een dompelpomp, 
met vlotterschakeling, aan te 
brengen om zo het overtollige 
water te kunnen afvoeren. 

1.2  Gevels [stabu 22]   

 

1.2.1  Baksteen / Beton / Staal. 
 
Kantoor: algemeen 

   

- Spouwmuur, opbouw – 
buitenspouwblad, 
roodbruine steen | spouw 
met minerale wol | 
binnenblad, kalkzandsteen | 
spackwerk. 
 

- Open stootvoegen, 
aanwezig 

G 
 
 
 
 
 
 
G 

 

Met uitzondering van de zetting 
scheurtjes, ontbrekende details en 
nader te noemen punten per gevel 
weergegeven. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

- Voegwerk, platvolle voeg op 
basis van cement: 
algemeen 

R 
 

Zie voor gebreken hieronder 
beschreven en per gevel 
weergegeven. 

 

- Metselwerk ter plaatse van 
het entree. Bruin rode 
baksteen met platvolle 
cement voeg. Spouwmuur, 
niet geïsoleerd. 

G Het metselwerk is aan de bovenzijde 
afgewerkt met een zinken afdekker. 

 

- 1e  en 2e bouwlagen en 
zuidelijke aanbouw 
buitenmuur opbouw. Stalen 
gevelbekleding v.z.v. color 
coating | houten stijlen en 

G   



 

* G = goed R = redelijk M = matig S = slecht  inspectienummer BC9301LK_13 pagina 10 

Rubriek  Toelichting objectnr. BC9301LK_13 
 

Hersteladvies 

regelwerk | minerale wol 
isolatie | kalkzandsteen | 
spackwerk.  
    

Kantoor: Zuidgevel     
- Zuidwest hoek, onder 

waterlijst. 
R 
 

 
 
Enige zetting in de gevel waarbij  

 Plaatselijk dienen de 
gescheurde stenen vervangen 
te worden d.m.v. inboetwerk. 

 Rekenen op 1 m2 scheur herstel 
en het vervangen van ca. 4 st. 
stenen. 

  Er ca. 4 st. stenen gebroken zijn.  
- Noordzijde – stalen 

gevelbekleding. 
R 

 
De gevel is vervuild door algen en 
vuil. 

 De gevel reinigen onder lage 
druk of stoom. 

 Reken op totaal 75 m2 
plaatmateriaal. 

Bestaande hal: algemeen    
- buitenmuur opbouw. Stalen 

gevelbekleding v.z.v. colour 
coating, verticaal 
aangebracht | houten stijlen 
en regelwerk | minerale wol 
isolatie | kalkzandsteen | 
spack / -pleisterwerk. 

G Met uitzondering van de 
onderstaande gebreken. 

 

- Oostzijde – stalen 
gevelbekleding. 

R 

 
Aan de rechterzijde van de 
overheaddeur is de gevelbekleding 
enigszins beschadigd. 

 Wanneer wenselijk dient men de 
gebreken aan de beplating te 
herstellen. 

- Oostzijde – binnenblad, 
kalkzandsteen / gasbeton. 
ter plaatse van de ramen. 

M 

 

 Boven de ramen dienen lateien 
aangebracht te worden, b.v. 
Stalton- / staal- of betonlateien. 
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De gasbetonblokken ter plaatse van 
de ramen zijn verzakt. De oorzaak is 
het ontbreken van een 
lateiconstructie. 

- Noordzijde – stalen 
gevelbekleding. 

 

 
De gevel is vervuild door algen en 
vuil. 

 De gevel reinigen onder lage 
druk of stoom. 

 Reken op totaal 160 m2 
plaatmateriaal. 

- Noordzijde Trespa beplating 
onder en boven de 
raamkozijnen. 

R  

 
De gevel bekleding is door Uv-
straling verkleurd en vervuild door 
algen en vuil. 

 De beplating reinigen en waar 
nodig schilderen. 

Nieuwe hal en aanbouwen:: 
algemeen 

   

- buitenmuur opbouw. Stalen 
gevelbekleding v.z.v. colour 
coating, verticaal 
aangebracht | houten stijlen 
en regelwerk | 120 mm plaat 
isolatie | kalkzandsteen | 
spack / -pleisterwerk. 

G   
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1.4  Kozijnen en ramen [stabu 30] 
Kantoor: 

   

1.4.2  Hout    
- algemeen: houten kozijnen 

(Meranti) voorzien van 
draaikiep ramen. De ramen 
zijn voorzien van HR + 
beglazing. 

G Een enkel raam aan de oostzijde, 

klemt bij het openen.  Direct herstel 

is nog niet noodzakelijk. 

 

- Zuidzijde – aanbouw, gevel 
is voorzien van Velux ramen 
[GGL 510] verticaal 
aangebracht.  

G Enigszins vervuild. De ramen 
functioneren naar behoren. 

 

    
Bestaande hal:    
- Noordzijde - aanbouw, 

gevel is voorzien van Velux 
ramen [GGL 510] verticaal 
aangebracht. 

G Enigszins vervuild. De ramen 
functioneren naar behoren 

 

- Groot houten kozijn ter 
plaatse van het zaagdak, 
voorzien van dekkend 
schilderwerk 

G 

 
Overzichtsfoto 

 

    
- Loodaansluiting met 

bitumen dak 
G 

 

 

    
1.4.3  Gietijzer/staal [stabu 30]    
Bestaande hal:    
- Getoogde kozijnen in 

zaagdak, hout en staal 
profielen, voorzien van 
draadglas. 

R 

 

 Het ijzerwerk dient beschermd 
te worden tegen corrosie. De 
Oren/zijwangen dienen 
vervangen /verwijderd te 
worden. 

  Overzichtsfoto.  
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De metalen glaslatten / 
verbindingsijzers zijn behoorlijk 
roestig hierdoor is er spanning in het 
draadglas aanwezig met glasbreuk 
als gevolg. De “oren” van de ramen 
zijn sterk door corrosie aangetast. 

1.5  Deuren, poortjes, toegangen     
[ stabu 30 ]   

 

 
Kantoor:  

   

- Toegangskozijn, 
samengesteld voorzien van 
2 st. openslaande deuren. 
Natuurstenen onderdorpel 

R  
 

 
De natuurstenen onderdorpel is in 
het midden gescheurd, herstel is 
niet direct noodzakelijk. 

 

    
Bestaande hal:    
- Oostzijde – kozijn met 

massieve toegangsdeur, 
incl. hang en sluitwerk. 

G   

- Oostzijde - overhead deur 
(merk: Crawford), voorzien 
van loopdeur. Elektrisch 

G Functioneert naar behoren.  

- Noordzijde – Kozijn met 
loopdeur, voorzien van 
elektronisch slot. 

G   

    
    

Nieuwe hal en aanbouwen::    
- Westzijde – noordelijke 

aanbouw. Sectionaaldeur 
(merk: Alsta). Elektrisch 

G Functioneert naar behoren.  
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- Stalen staanders ter plaatse 
van sectionaaldeur 

R 

 
De onderzijde van de staander is 
enigszins door roest aangetast. 

 Behandelen tegen corrosie bij 
een komende schilderbeurt. 

- Westzijde – sectionaaldeur 
(merk: Crawford). Met loop 
deur en houten bovenlicht.  

G Functioneert naar behoren.  

- Westzijde – noordelijke 
aanbouw. sectionaaldeur 
(merk: Alsta). Elektrisch 

G Functioneert naar behoren.  

- Westzijde – samengesteld 
kozijn met zijlichten en 
loopdeur (type: melkmeisje) 

R 

 
Het kozijn vertoont enige lichte 
oppervlakte aantasting ter plaatse 
van de koppelingen onderdorpel 
/stijl. 

 Bij een aankomende 
schilderwerkbeurt dient men er 
rekening mee te houden dat het 
aangetaste houtwerk tot op het 
gezonde houtwerk verwijderd 
dient te worden en met een twee 
componentenvulmiddel 
herstellen. 

- Zuidzijde – toegangskozijn, 
met dubbele deuren 
natuurstenen onderdorpel. 
Geïsoleerde beglazing. 

G   

1.7  Glas/schilderwerk    

 

1.7.1  Beglazing [stabu 36]    
- Geïsoleerde beglazing, 

enkele glas en helder 
draadglas, algemeen 
 

G Met uitzondering per gebouwdeel, 
benoemde gebreken. 

 

Bestaande hal:    
- Het helder draadglas ter 

plaatste van het zaagdak. 
M 

 

 Rekenen op het vervangen van 
ca. 6 a 8 ramen. Afmetingen in 
het werk na te meten. 

  Meerdere ramen zijn gescheurd en 
dienen op termijn vervangen te 
worden. 

 

Nieuwe hal en aanbouwen::    
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- Zuidzijde – geïsoleerde 
ramen boven het platte dak. 

 

 

 Rekenen op het vervangen van 
ca. 5 a 6 ramen. Afmetingen in 
het werk na te meten. 

   

 

 

  Meerdere ramen zijn gescheurd, 
zowel aan de binnen- als 
buitenzijde. De isolerende werking 
van de ramen is nu niet meer 
aanwezig. 

 

    
1.7.2 Schilderwerk [ stabu 46 ]    

Buitenschilderwerk    
- algemeen R 

 
 

 
Over het algemeen is het 
schilderwerk op de ramen, deuren 
en kozijnen nog van een redelijke 
kwaliteit. Op enkele plaatsen laat het 
schilderwerk echter gebreken zien 
ter plaatse van de glaslatten en de 
liggende delen. 
 

 Men dient er rekening mee te 
houden dat er binnen 1 a 3 jaar 
een onderhoudsbeurt aan het 
buitenschilderwerk uitgevoerd 
dient te worden. 

 Het schilderwerk grondig 
reinigen, schuren, gronden en 2 
x aflakken. 

Binnen schilderwerk van de 
buitenwerken 
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- algemeen  R  
 

 
 

 
 
Net als bij het buitenschilderwerk 
ziet het binnen schilderwerk er over 
het algemeen nog redelijk uit. Met 
uitzonderingen van enkele ramen 
van het kantoor aan de zuidzijde. 
Het schilderwerk ter plaatse van de 
glaslatten bladdert af. 

 Het is aan te raden om na 
overdracht van het kantoor naar 
een nieuwe eigenaar het 
schilderwerk aan de binnenzijde 
te herstellen. 

1.8  Diversen   

 

-     

2. DAKEN   

 

2.1  Kapconstructies [ stabu 24 ]   

 

2.1.1 Hout    
Kantoor: Zuidelijke aanbouw    
- platte dak constructie, 

bestaande uit houten 
balklaag met 
houtwolcement platen.  

R 

Op enkele plaatsen zijn er leksporen 
op de balklagen zichtbaar. Voor 
zover de balklagen controleerbaar 
zijn, zijn er over het algemeen geen 
grote aantastingen aangetroffen. 
Met uitzondering van de hieronder 
beschreven gebreken. 
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- Zuidelijke aanbouw – gang 

1, ter plaatse van de 2e 
kolom.  

S 

 

 De balk vervangen of voorzien 
van een langsligger welk d.m.v. 
schroeven / houtdraadbouten 
aan elkaar gekoppeld dienen te 
worden. 

 Reken op 1 balk a 2,5 m1 
herstellen. 

  Een de balken is gescheurd en 
hierdoor zijn draagvermogen 
verloren. 

 

    
Bestaande hal:    
- Zaagdak, getoogd, 

bestaande uit houten 
samengestelde spanten. 
Type philbert- of 
schenkelspant. De spanten 
zijn voorzien van stalen 
trekstangen. Het dak is 
bekleed met 
houtvezelcementplaten. 

G 

 
Er zijn geen noemenswaardige 
gebreken aan de constructie 
geconstateerd. 

 Nader onderzoek, naar 
mogelijke aantasting van de 
balken. Hiervoor dient een deel 
van het systeem plafond 
verwijderd te worden. 

 Rekening houden met een post  
hertstel aangetaste houtwerken 
met name ter plaatse van de 
lichtkoepels. 

- Lagere gedeelte aan de 
Noord en oostzijde. Houten 
balklaag voorzien van 
houtvezelcementplaten. 

M 

 
Door de lekkages van het 
bovenliggende dak zijn er op 
meerdere balken lekkage sporen 
aangetroffen. Men dient er rekening 
mee te houden dat enkele balken 
door houtrot zijn aangetast. Het 
advies is om het systeemplafond te 
plaatse te verwijderen en de balken 
grondig op houtrot te controleren. 
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Nieuwe hal en aanbouwen::    
- Stalen dakconstructie 

voorzien van geprofileerde 
stalen warmdak- /cannelure 
platen 

G 

 
Er zijn geen noemenswaardige 
gebreken aan de constructie 
geconstateerd. 

 

2.1.2  Beton    
Kantoor:    
- platte dakconstructie 

bestaande uit 
kanaalplaatvloer  

G Er zijn geen noemenswaardige 
gebreken aan de constructie 
geconstateerd. 

 

    

2.2  Dakbedekking [stabu 33]   

 

2.2.5  Bitumen    
       Kantoor: 

Mastiek dak  
   

- geïsoleerd dakplaat 
voorzien van bitumineuze 
dakbedekking (type APP) 
met grindballast laag 
verzwaard 

G 
 

 
Plaatselijke blaasvorming en 
verspreid verwering. De bedekking 
bleek te zijn bijgewerkt en extra met 
leislag in gestrooid.  
 

 

- Randstroken, SBS met 
leislag  

G    

- Stalen dakrand, voorzien 
van color coating. 

R 

 
 

 De losse delen verwijderen en 
het staal tegen corrosie 
behandelen. 
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Door roestvorming van het staal laat 

plaatselijk de coating los. 
Kantoor: zuidelijke vleugel    
- Bitumineuze dakbedekking, 

op geïsoleerde dakplaten. 
Het dak is mechanische 
bevestigd. 

M 

 
De in het rood aangegeven 
dakvlakken dienen binnen 3 tot 5 
jaar vervangen te worden. Zie hier 
onder de toelichting. 

 
 
Oppervlakte scheuren en mud curling. 
 

 

 Rekenen o vervanging van het 
bitumen op termijn van 3 tot 5 
jaar. 

 Totaal 525 m2 dakbedekking 
incl. doorvoeren en trimmen. 

- Zinken spuwers G   
 
Kantoor en Bestaande hal:  

 
 

 

- Houtvezelcementplaat 
voorzien van bitumineuze 
dakbedekking (type APP).   

M 

 
Overzicht van de daken. 

 
De in het rood aangegeven 
dakvlakken dienen binnen 1 tot 2 
jaar vervangen te worden. Zie hier 
onder de toelichting. 
 

 Binnen 1 tot 2 jaar dient het 
bitumen vervangen te worden. 
Rekenen op totaal 1000 m2. 
Incl. doorvoeren en trimmen.  
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Het bitumen is verouderd en laat 
diepe scheuren tot op de inlage en 
craquelé scheurvorming en mud 
curling zien.  
 

Nieuwe hal en aanbouwen::    
- Bitumineuze dakbedekking 

APP. Incl. de dak 
verhogingen. 

R Het bitumen aan de westzijde 
vertoont enige verwering, herstel is 
nog niet direct noodzakelijk.  

 

- Loden spuwers G   

2.3  Loodaansluitingen.   

 

- Algemeen  R Met uitzondering van de 
dakaansluiting van het zuidelijke dak 
met de opbouw de nieuwe hal is het 
lood enigszins gescheurd. Er is nog 
geen directe lekkage te constateren. 
 

 Wanneer men overgaat tot het 
vervangen van de dakbedekking 
is het aan te raden ook het 
loodwerk te herstellen. 

2.4  Goten en hemelwaterafvoeren [ 
stabu 50]   

 

2.4.2  Hemelwaterafvoeren    
Kunststof    
- hemelwaterafvoeren, 

algemeen 
R Met uitzondering van de 

ondergenoemde gebreken. 
 

       Kantoor:    
- Kunststof afvoeren ter 

plaatse van de kantoren in 
de zuidelijke aanbouw. 

S 

 
 

 De ondereinden van de 
afvoeren dienen vervagen te 
worden, om zo overtollig water 
in de kruipruimte te voorkomen. 

 Rekenen op het herstellen van 
ca 6 st. afvoeren. 
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 Alle afvoeren aan de zuidzijde 
vertonen met name aan de 
onderzijde gebreken. Vermoedelijke 
oorzaak komt door het maaien van 
het gras met een trimmer of 
grasmaaier in aanraking met de 
afvoer. 

 

2.5  Dakopeningen [stabu 30]   

 

Kantoor en Bestaande hal:    
- De daklichten/lichtstraten  

op het platte dak. Totaal 3 
st.  

S 

 
 

 
Het kunststof van de daklichten is 
behoorlijk beschadigd, door hagel 
en UV-straling. 

 Het kunststof van de daklichten 
dient vervangen te worden. 

 Rekenen op vervangen van 24 
st. gebogen polycarbonaat 
kanaalplaten. 

- Dakkoepels, dubbelwandig 
acrylaat. 

R 

 
Met uitzondering van enige 
verwering door UV- straling. 
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Hersteladvies 

- Bitumineuze aansluiting van 
het platte dak met de 
lichtkoepels 

 M   

 
 

 
 

 
Met name aan de binnenzijde van 
de dakconstructie zijn ter plaatse 
van de dakkoepels meerdere 
lekkages te constateren, waardoor 
schade aan het systeemplafond. 
Plaatselijk sluit het bitumen niet 
goed aan of is verweerd, gescheurd. 

 In combinatie met het vervangen 
van het bitumen op korte termijn 
dienen ook de aansluitingen 
verbeterd te worden. Het is te 
overwegen om de bestaande 
daklichten te vervangen. 

2.7  Gootlijsten/balustraden   

 

- algemeen goot- en 
boeilijsten voorzien van 
dekkend schilderwerk. 

R   

3.  INTERIEUR   

 

3.1  Binnenwanden [ stabu 44] 
Kantoor   

 

- Algemeen; lichte 
scheidingswanden 
bestaande uit Metal stud 
wanden voorzien van gips 
en minerale wol. Diverse 
wanden zijn uitgevoerd als 
60 min brandwerend. 

G   

- Scheidingswand tussen 
hoofdkantoor en zuidelijke 
kantoren, bestaande 
kalkzandsteen / 

G   
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Hersteladvies 

gasbetonblokken. 

Bestaande hal 

   

- Algemeen; lichte 
scheidingswanden 
bestaande uit Metal stud 
wanden voorzien van gips 
en minerale wol. Diverse 
wanden zijn uitgevoerd als 
60 min brandwerend. 

G   

    
Nieuwe hal en aanbouwen::    

- Algemeen; binnenwanden 
bestaande uit 
kalkzandsteen (Amstel 
formaat), platvolle cement 
voeg. 

- Wanden ter plaatse van de 
Noordwestelijke aanbouw 
(vml. Watersnijmachine 
kamer) 

G 
 
 
 
 
 M 

 
 
 
 
 

 
Door de waterinstallaties zijn de 
gevel behoorlijk verzadigd geweest 
met vocht, dit uit zich nu in 
zoutuibloei op de gevels. Door deze 
zouten in de gevels worden het 
pleisterwerk en de tegels van de 
wanden gedrukt. 
 

 
 
 
 
 
 De losse tegels verwijderen en 

de pleisterwerken herstellen met 
een dampopen pleisterwerk. 
 

- Algemeen systeemwanden. G    
 
3.2.1 Dragende constructies 

   

Kantoor    
- Betonnen kolommen met 

houten draagbalken 
 

G Voor zover controleerbaar goed.   

Bestaande hal    
- Betonnen en stalen 

kolommen; algemeen 
 

G    

Nieuwe hal en aanbouwen::    
- Stalen kolommen, deels 

voorzien van gipsplaat. 
G   

    
3.2.2  Vloeren    
Kantoor    
- Geïsoleerde kanaalplaat 

vloeren, afgewerkt met 
cementdekvloer, 
projecttapijt en linoleum  
  

G 
 

   

- Zuidelijke kantoren 
Betonvloer overgang oude 
op nieuwe vloer. 

M De vloer is gescheurd, ter plaatse 
van de oude betonvloer op de 
betonvloer van de nieuwe hal. 

 Het is aan te raden de dilatatie 
te handhaven en losse te 
verwijderen en opnieuw vast te 
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Oorzaak natuurlijke dilatatie. De 
aanwezige tegels op de vloer zijn 
door de zetting enigszins los komen 
te liggen. De zetting loopt door tot in 
de grote hallen. 

zetten. 

Bestaande hal    
- Betonvloer op een 

mechanisch verdicht 
zandpakket. 

M 

 
 

 
De vloer vertoont meerde zettingen 
wegens het ontbreken van 
dilatatievoegen.  

 Het raadzaam de vloer alsnog te 
voorzien van dilatatie voegen.  

 Plaatselijk dient enig beton 
herstel uitgevoerd te worden. 

Nieuwe hal en aanbouwen:: 

   

- Betonvloer op een 
mechanisch verdicht 
zandpakket, gevlinderde 
afwerking. 120 mm 
hogedruk isolatieplaat. De 
vloer is voorzien van 
vloerverwarming. De vloer is 
voorzien van 
dilatatievoegen. 

R 

 
 

 
Ter plaatse van de stalen kolommen 
met name aan de noordzijde. Laat 
het beton enige gebreken / schade 
zien. 

 Ter plaatse van de schade dient 
het beton verwijderd te worden. 
Geheel grondig reinigen en 
herstel uitvoeren met cement 
gebonden mortels. Het is 
raadzaam om ter plaatse van de 
stalen kolommen enige ruimte te 
laten om zo de onderlinge 
spanningen te kunnen 
opvangen. 
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        3.2.3  Plafond/ systeemplafond   

 

- Algemeen, systeemplafonds M 

 
 

 
Meerdere platen zijn beschadigd 
door lekkages, urine van 
steenmarters e.t.c. 

 Wanneer de ruimtes weer in 
gebruik worden genomen dient 
men er rekening mee te houden 
dat een groot deel van de 
beplating vervangen dient te 
worden. 

 Rekening houden met 35 tot 40 
% nieuwe plafondplaten. 

Bestaande hal 

   

- Asbesthoudend 
plaatmateriaal in 
ketel/stookruimte. 

S 

 
 

 
In de stookruimte is vermoedelijk 
asbest houdend plaatmateriaal 
aanwezig.  

 Er dient een asbestinventarisatie 
uitgevoerd te worden, door een 
erkend asbest 
inventarisatiebedrijf. 

 Na het vaststellen, dient men 
rekening mee te houden dat er 
ca 15 m2 plaatmateriaal 
gesaneerd dient te worden. 
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3.5  Trappen/loopbruggen [stabu 32] 

 

 

 

- Algemeen, betontrap met 
bordessen en stalen 
leuning. Op de trap is een 
projecttapijt aanwezig. 

G 
 

 

 

3.7  Binnen pleisterwerk [stabu 40]   

 

- algemeen R Met uitzondering van 
bovengenoemde gebreken en 
beschadigingen door gebruik van de 
ruimten. De meeste schade komen 
voor in de bestaande hal met 
werkruimten. 

 Uitgaande dat wanneer het pand 
weer volledig in gebruik wordt 
genomen er een grondige 
renovatie zal plaats vinden. 
 

     

3.8  Betimmeringen, meubilair 
(aard- en nagelvast) [stabu 47]   

 

- Algemeen R De ruimtes zijn grotendeels leeg. Op 
enkele kastenwanden en een balie 
na. 
 
 
 
 

 

4. DIVERSEN   

 

4.1  Technische installaties [stabu 70]   

 

4.1.1  Algemeen R Technische installaties is een 
specialistisch onderdeel van het 
gebouw. De installaties zijn visueel 
gecontroleerd op gebreken.  

 Het is aan te raden de 
installaties een NEN1010 
keuring te uitvoeren door een 
hierin gespecialiseerd bedrijf. 

    
- Bestaande hal – technische 

ruimte. 
R De installatie bestaat hoofdzakelijk 

nog uit smeltzekeringen. Door het 
pand zijn meerdere zekeringskasten 
aangebracht. 
  

 Wanneer het pand weer in 
gebruik wordt genomen, is het 
nodig de gehele installatie te 
laten doormeten door een 
erkend installateurs bedrijf.  
 

- Kantoren / nieuwehal – 
zuidzijde.  

M 

 
De electra doos is niet voorzien van 

 Afdekkapje laten aanbrengen, 
en bedrading controleren. 
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een afdekkapje. De bedrading licht 
nu bloot. Mogelijke kans op 
korstsluiting. 

- Inbraakbeveiligingsinstallati
e 

R De installatie is visueel bekeken en 
voor zover controleerbaar geen 
gebreken geconstateerd. 

 De installatie dient periodiek 
gekeurd te worden door een 
erkend installatie bedrijf. 

4.2  Bereikbaarheid en 
toegankelijkheid   

 

- daken  M De daken zijn niet voorzien van 
veiligheid voorzieningen, om 
werkzaamheden op het dak te 
kunnen uitvoeren. Dienen er 
veiligheid voorzieningen 
aangebracht te worden, zoals 
ladderankerplaatsen, 
veiligheidslijnen / palen op het dak. 

 Rekening houden met het aan 
brengen van de benodigde 
permanente 
veiligheidsvoorzieningen. 

4.2  Verwarmingsinstallatie [stabu 60]   

 

Kantoor: op de 1e verdieping. 
Nefit Ecomline HR Excellent 

R 

 

 De  gemiddelde levensduur van 
een dergelijke ketel wordt 
ingeschat op 15 tot 18 jaar. Dit 
betekend dat men er rekening 
mee dient te houden dat de 
ketel incl. het expansievat in 
2020/21 vervangen dient 
worden. 

 Jaarlijkse controle en onderhoud 
uitvoeren door een erkend 
installatie bedrijf.  

 

        Bestaande hal: op de begane 
grond. 5 st. Nefit Ecomline HR 
Excellent, cascade opstelling. 

 
 R 

Vermoedelijk bouwjaar 2003. 

 

 
 Zie bovenstaande. 

 

 

 Ook hier geldt dat de vermoedelijk 
bouwjaar 2003 is. 

 

        Nieuwe hal en aanbouwen:: op 
de begane grond. 2 st. Nefit 
Ecomline HR Excellent, 
cascade opstelling. 

 
R 

 
Ook hier geldt dat de vermoedelijk 
bouwjaar 2003 is 

 
 Zie bovenstaande. 

    
- Vloerverwarmingsinstallatie  G  Voor zover controleerbaar. De 

verdelers bevindingen zicht aan de 
zuidwestzijde aan de binnenmuur in 
de grote hal.  

 

4.3  Bestrating/terrein [stabu 15]   

 

- Algemeen, klinkers  G   
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VERKI.ARING VAN COMMITMENT

Als gevolg van de ontwikkelingen van Health Hub Roden en groeiende vraag naar faciliteiten is in het
afgelopen jaar gezocht naar een andere locatie met meer mogelijkheden. Op deze locatie wordt een

eigenzinnig en inspirerende eco-systeem ontwikkeld waar bedrijven, instellingen en studenten werken
en samenwerken, uitdagen en stimuleren om vanuit Healthy Ageing medisch technologische
toepassingen te ontwikkelen en te implementeren. Het wordt een open en transparante omgeving,
vergelijkbaar en gebaseerd op de huidige opzet en inrichting van Health Hub Roden.

Ondernemerscentrum
Naast Health Hub Roden wordt op deze locatie ook een ondernemerscentrum ontwikkeld
waar vierkante meters en diverse faciliteiten aan ondernemers, startups en partijen zullen worden
verhuurd. Van de gebruikers van het ondernemerscentrum wordt gevraagd dat zij actief bijdragen aan

verdere ontwikkeling en invulling van het eco-systeem en het unieke innovatieve karakter hiervan.

O n d e rw ij sf a c i I i te ite n

Het doel is om zo snel mogelijk na verwerving van het pand additionele collegeruimte beschikbaar te
maken. Waarbij opgemerkt wordt dat gedurende een periode van 12 tot 1"8 maanden een verbouwing
plaatsvindt en rekening gehouden dient te worden met (minimale) overlast.

De aanwezige ruimten en faciliteiten worden via een, nog op te richten, stichting 'Vita Roden'

verh u u rd.

Verklarins

Wij hebben kennis genomen van de uitbreidingsplannen van Health Hub Roden.

Onze organisatie verklaart dat bij verwerving van het pand door de Provincie Drenthe:

1) De Health Hub Roden haar activiteiten, na opzegging van het huidige huurcontract metVDL
Wientjes, binnen een periode van 1,2 maanden zal overbrengen naar de nieuwe locatie (Resato)

Ondertekening

Naam Organis.atie:

Naam bevoegde functionaris:
Functie:

Datum:

Handtekening:

Health Hub Roden

Peter Boonstra

Dírecteur Health Hub Roden

2018
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LASTEN K€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Personeel
Operationeel personeel 20            100           100           100           100           100           100           100           100             100           100           
Gas/water/Electra 35            70             70             70             70             70             70             70             70               70             70             
Schoonmaak 25            30             50             50             50             50             50             50             50               50             50             

Financiële lasten
Huur + onderhoud -                221           221           221           221           221           221           221           221             221           221           
Afschrijving inboedel 50             50             50             50             50             50             50               50             50             

TOTAAL LASTEN 80             421           491           491           491           491           491           491           491              491           491           

BATEN K€

Huur
Verhuur aan HHR -                152           121           100           100           100           100           100           100             100           100           
Verhuur werkplekken bedrijven 20            75             90             115           115           115           115           115           115             115           115           
Verhuur flexplekken -                9               18             18             18             18             18             18             18               18             18             
Verhuur vergaderfaciliteit -                10             12             15             15             15             15             15             15               15             15             
Verhuur cleanroom -                100           125           140           150           150           150           150           150             150           150           
Verhuur onderwijsfaciliteiten 33            120           130           140           150           150           150           150           150             150           150           
Evenementen -                5               10             15             15             15             15             15             15               15             15             

TOTAAL BATEN 53             471           506           543           563           563           563           563           563              563           563           

SALDO (BATEN -/- LASTEN) -27            50              15              52              72              72              72              72              72                72              72              

Uitgangspunten

4) Verdeling verbouwingskosten: 70% verbouwingskosten en 30% huurdersinvestering

6) Indexatie is niet meegenomen omdat dit aan beide kanten (baten & lasten) doorwerkt
5) In 2020 wordt opgebouwde activa uit het project Health Hub Roden overgedragen aan de stichting. Hiervoor worden vanaf 2020 afschrijvingen gereserveerd.

1) Aanloopjaar is huurvrij

STICHTING 'VITA RODEN' - MEDTECH ECO-SYSTEEM

3) Huur onderwijsfaciliteiten worden vanaf september 2018 doorbelast aan instellingen
2) Te betalen huurprijs aan Province Drenthe



Health Hub Roden variant Resato

Koop pand 775.000                  Rente 0%
Kosten koper 6% 46.500                    Onderhoud na jaar -                          
Aanschaf pand + kosten 821.500             Onderhoud percentage huurder 1%
Verbouwingskosten lang 70% 1.250.000         Aflossing pand + kosten 30 Index op onderhoud 0,00%
Verbouwingskosten kort 30% 350.000             Aflossing verbouwing lang 30 jaar
Cleanroom 300.000             Aflossing verbouwing kort 10 jaar
Projectkosten 150.000             Aflossing media, ict 5 jaar
multi media/ ICT, na 5 jaar vervangen 125.000             Aanloop huur vrij jaar
Totaal investeringsbedrag 2.996.500       Beginjaar aflossing --> huur 2019

In mindering te brengen op de aanschaf

Aanschaf pand plus kosten 821.500€          
Waarde van de grond Aantal m 2 Prijs/m 2

Perceel 1e Energieweg 13 6.165     € 75,00 462.375€          -/-
Per saldo af te schrijven op het pand 359.125€          

Jaartal Jaar
Afschrijving 
pand + kosten

Afschrijving 
verbouwings-
kosten lang

Afschrijving 
verbouwings-
kosten kort

Afschrijving 
cleanroom 

Afschrijving 
projectkosten

Afschrijving ict + 
multimedia

Totale 
afschrijving Boekwaarde

2018 2.534.125€            
2019 0 11.971€                  41.667€             35.000€            30.000€                  15.000€                  25.000€                  158.638€               2.375.488€            
2020 1 11.971€                  41.667€             35.000€            30.000€                  15.000€                  25.000€                  158.638€               2.216.850€            
2021 2 11.971€                  41.667€             35.000€            30.000€                  15.000€                  25.000€                  158.638€               2.058.213€            
2022 3 11.971€                  41.667€             35.000€            30.000€                  15.000€                  25.000€                  158.638€               1.899.575€            
2023 4 11.971€                  41.667€             35.000€            30.000€                  15.000€                  25.000€                  158.638€               1.740.938€            
2024 5 11.971€                  41.667€             35.000€            30.000€                  15.000€                  25.000€                  158.638€               1.707.300€            
2025 6 11.971€                  41.667€             35.000€            30.000€                  15.000€                  25.000€                  158.638€               1.548.663€            
2026 7 11.971€                  41.667€             35.000€            30.000€                  15.000€                  25.000€                  158.638€               1.390.025€            
2027 8 11.971€                  41.667€             35.000€            30.000€                  15.000€                  25.000€                  158.638€               1.231.388€            
2028 9 11.971€                  41.667€             35.000€            30.000€                  15.000€                  25.000€                  158.638€               1.072.750€            
2029 10 11.971€                  41.667€             53.638€                  1.019.113€            
2030 11 11.971€                  41.667€             53.638€                  965.475€               
2031 12 11.971€                  41.667€             53.638€                  911.838€               
2032 13 11.971€                  41.667€             53.638€                  858.200€               
2033 14 11.971€                  41.667€             53.638€                  804.563€               
2034 15 11.971€                  41.667€             53.638€                  750.925€               
2035 16 11.971€                  41.667€             53.638€                  697.288€               
2036 17 11.971€                  41.667€             53.638€                  643.650€               
2037 18 11.971€                  41.667€             53.638€                  590.013€               
2038 19 11.971€                  41.667€             53.638€                  536.375€               
2039 20 11.971€                  41.667€             53.638€                  482.738€               
2040 21 11.971€                  41.667€             53.638€                  429.100€               
2041 22 11.971€                  41.667€             53.638€                  375.463€               
2042 23 11.971€                  41.667€             53.638€                  321.825€               
2043 24 11.971€                  41.667€             53.638€                  268.188€               
2044 25 11.971€                  41.667€             53.638€                  214.550€               
2045 26 11.971€                  41.667€             53.638€                  160.913€               
2046 27 11.971€                  41.667€             53.638€                  107.275€               
2047 28 11.971€                  41.667€             53.638€                  53.638€                  
2048 29 11.971€                  41.667€             53.638€                  -€                        

359.125€               1.250.000€       350.000€          300.000€               150.000€               250.000€               2.659.125€            

Toelichting inschatting verbouwingskosten:

- bouwkundige verbeteringen, zoals:
- energie besparende materegelen  100K
- wanden en vloeren(tussenvloer hal(400 per meter) 800K
- installatiewerk (150 per meter) 300K
- lift 15K
- vervangen platdag 35k

- Huurdersinvesteringen
- aanleg (ict-installaties) 50K
- inrichting kantoren/kantoortuinen 100K
- werkplekken/kantoorinrichting 50K
- pantry's en hospitality 50K
- multimedia 125K

george:
In de notitie verkrijging, vervaardiging en onderhoud kapitaalgoederen is opgenomen 
dat op grond niet wordt afgeschreven. Uitsluitend op slijtende activa dient te worden 
afgeschreven (artikel 64 lid 3 BBV). 
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kapitaallasten HHR

bedragen jaren
Aanschaf pand plus kosten 821.500,00 30
Verbouwingskosten lang 1.250.000,00 30
Verbouwingskosten kort 350.000,00 10
Cleanroom 300.000,00 10
Projectkosten 150.000,00 10
multi media/ ICT, na 5 jaar vervangen 125.000,00 5
Bijdrage Gemeente Noordenveld (verrek. met verbouwing lang) -599.300,00

2.397.200,00

In mindering te 

brengen op de 

aanschaf

Waarde van de grond. 6.165m2 a € 75,-- per m2. 462.375,00
Per saldo af te schrijven over pandaankoop 359.125,00

Jaartal Jaar Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Totale lasten Boekwaarde

Aanschaf pand 

plus kosten

Verbouwingsk

osten lang

Verbouwings

kosten kort

Cleanroom Projectkosten multi media/ ICT, na 

5 jaar vervangen

afschrijvinge

n
2018 0 1.934.825
2019 1 11.971 21.690 35.000 30.000 15.000 25.000 138.661 1.796.164
2020 2 11.971 21.690 35.000 30.000 15.000 25.000 138.661 1.657.503
2021 3 11.971 21.690 35.000 30.000 15.000 25.000 138.661 1.518.843
2022 4 11.971 21.690 35.000 30.000 15.000 25.000 138.661 1.380.182
2023 5 11.971 21.690 35.000 30.000 15.000 25.000 138.661 1.241.521
2024 6 11.971 21.690 35.000 30.000 15.000 25.000 138.661 1.227.860
2025 7 11.971 21.690 35.000 30.000 15.000 25.000 138.661 1.089.199
2026 8 11.971 21.690 35.000 30.000 15.000 25.000 138.661 950.538
2027 9 11.971 21.690 35.000 30.000 15.000 25.000 138.661 811.878
2028 10 11.971 21.690 35.000 30.000 15.000 25.000 138.661 673.217
2029 11 11.971 21.690 33.661 639.556
2030 12 11.971 21.690 33.661 605.895
2031 13 11.971 21.690 33.661 572.234
2032 14 11.971 21.690 33.661 538.573
2033 15 11.971 21.690 33.661 504.913

2034 16 11.971 21.690 33.661 471.252

2035 17 11.971 21.690 33.661 437.591

2036 18 11.971 21.690 33.661 403.930

2037 19 11.971 21.690 33.661 370.269

2038 20 11.971 21.690 33.661 336.608

2039 21 11.971 21.690 33.661 302.948

2040 22 11.971 21.690 33.661 269.287

2041 23 11.971 21.690 33.661 235.626

2042 24 11.971 21.690 33.661 201.965

2043 25 11.971 21.690 33.661 168.304

2044 26 11.971 21.690 33.661 134.643

2045 27 11.971 21.690 33.661 100.983

2046 28 11.971 21.690 33.661 67.322

2047 29 11.971 21.690 33.661 33.661

2048 30 11.971 21.690 33.661 0
359.125,00 650.700,00 350.000,00 300.000,00 150.000,00 250.000,00 2.059.825,00
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kapitaallasten HHR

bedragen jaren
Aanschaf pand plus kosten 860.000,00 30
Verbouwingskosten lang 720.000,00 30
Verbouwingskosten kort 1.080.000,00 10
Cleanroom 300.000,00 10
Projectkosten 200.000,00 10

3.160.000,00

Jaartal Jaar Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Totale lasten Boekwaarde
Aanschaf pand plus kosten Verbouwingskosten lang Verbouwingskosten kort Cleanroom Projectkosten afschrijvingen

2018 0 3.160.000
2019 1 28.667 24.000 108.000 30.000 20.000 210.667
2020 2 28.667 24.000 108.000 30.000 20.000 210.667
2021 3 28.667 24.000 108.000 30.000 20.000 210.667
2022 4 28.667 24.000 108.000 30.000 20.000 210.667
2023 5 28.667 24.000 108.000 30.000 20.000 210.667
2024 6 28.667 24.000 108.000 30.000 20.000 210.667
2025 7 28.667 24.000 108.000 30.000 20.000 210.667
2026 8 28.667 24.000 108.000 30.000 20.000 210.667
2027 9 28.667 24.000 108.000 30.000 20.000 210.667
2028 10 28.667 24.000 108.000 30.000 20.000 210.667
2029 11 28.667 24.000 52.667
2030 12 28.667 24.000 52.667
2031 13 28.667 24.000 52.667
2032 14 28.667 24.000 52.667
2033 15 28.667 24.000 52.667
2034 16 28.667 24.000 52.667
2035 17 28.667 24.000 52.667
2036 18 28.667 24.000 52.667
2037 19 28.667 24.000 52.667
2038 20 28.667 24.000 52.667

2039 21 28.667 24.000 52.667

2040 22 28.667 24.000 52.667

2041 23 28.667 24.000 52.667

2042 24 28.667 24.000 52.667

2043 25 28.667 24.000 52.667

2044 26 28.667 24.000 52.667

2045 27 28.667 24.000 52.667

2046 28 28.667 24.000 52.667

2047 29 28.667 24.000 52.667

2048 30 28.667 24.000 52.667

860.000,00 720.000,00 1.080.000,00 300.000,00 200.000,00 3.160.000,00
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Inleiding 
 
Het object bestaat uit een tweetal fabriekshallen en kantoren. De basis van het originele gebouw uit 
1965 is nog aanwezig en in gebruik, maar wel voorzien van nieuwe op- en aanbouw. 
 

Nadere specificatie van de reikwijdte van de asbestinventarisatie 

De reikwijdte betreft het gehele gebouw 
 
Nadere specificatie van de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport 
Het rapport is geschikt voor het verwijderen van de aangetoonde asbestbronnen. 
 

☐ Het object was in gebruik en bewoond ten tijde van het onderzoek er is daarom slechts licht 

destructief onderzoek toegestaan. Er is geen destructief onderzoek uitgevoerd waarbij de 
integriteit van het bouwwerk is aangetast. 

☒  Het object was niet in gebruik er was licht destructief onderzoek toegestaan. 
 

Geldigheid: De geldigheid van dit asbestinventarisatierapport is 3 jaar na ondertekening. Indien bij 
de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan 3 jaar, of 
indien de situatie ter plaatse is gewijzigd, dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de 
actualiteit en/of door middel van een ‘inlegvel’. 

Wij adviseren dringend om dit asbestinventarisatierapport niet anders dan in zijn geheel en niet 

anders dan in kleur te gebruiken. 

Aansprakelijkheid: Bouwmeester Multidiensten heeft dit onderzoek uitgevoerd op basis van het 
Procescertificaat Asbest en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van de 
analyses, welke door derden zijn uitgevoerd. De in dit rapport opgenomen conclusies, 
aanbevelingen en adviezen zijn mede gebaseerd op de verkregen analyseresultaten. Aanvullende 
of andere analyseresultaten kunnen het advies beïnvloeden.  

Dit rapport is geschikt voor het verwijderen van de in dit rapport genoemde asbestbronnen. Hoewel 

het onderzoek door gekwalificeerd personeel is uitgevoerd, kan Bouwmeester Multidiensten niet 

garanderen dat er bij sloop geen asbesthoudende materialen meer aangetroffen worden. 

Bouwmeester Multidiensten is bij de uitvoering van haar werkzaamheden gehouden aan een 

inspanningsverplichting, niet aan een resultaatverplichting. 

In dit rapport zijn de volgende visuele kenmerken gebruikt: 
- Asbest weergegeven in rood 
- Besmettingen worden aangegeven in donkergeel 
- Asbestverdacht materiaal weergegeven in paars 
- Niet-asbest houdend weergegeven in groen. 

 

Visuele inspectie  

Op basis van de gegevens van het vooronderzoek heeft een systematische visuele inspectie 
plaatsgevonden van de locatie. Hierbij is er naar gestreefd dat alle ruimten visueel geïnspecteerd 
worden. Alle aangetroffen asbestverdachte bronnen zijn op een plattegrond vastgelegd. Tevens is 
bekeken of er sprake is van mogelijke asbestverontreinigingen. Wanneer een ruimte of bouwdeel 
niet toegankelijk is voor visuele inspectie, dan zijn deze expliciet met reden in deze rapportage 
genoemd. De eventuele kruipruimte van het gebouw wordt via een kruipluik geïnspecteerd, het 
volledig betreden en onderzoeken van de kruipruimte maakt veiligheidshalve geen deel uit van dit 
onderzoek. 
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Maatregelen bij het aantreffen van beschadigd asbestverdacht materiaal 
Indien het asbestinventarisatiebedrijf beschadigd asbestverdacht materiaal aantreft, worden de 

volgende aspecten beoordeeld en beschreven:  

a. de omvang en mate van beschadiging van het asbestverdacht materiaal;  

b. de omvang en verspreiding van de visueel waarneembare restanten asbestverdacht materiaal.  

 

Indien uit de beoordeling blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van visueel waarneembare 

restanten niet-hechtgebonden asbestverdacht materiaal binnen een bouwwerk, informeert het 

asbestinventarisatiebedrijf de opdrachtgever hierover en breidt het asbestinventarisatiebedrijf na 

opdracht door de opdrachtgever het asbestinventarisatieonderzoek uit met een inkadering door 

middel van: a. het nemen van representatieve kleefmonsters per ruimte of gebied overeenkomstig 

de NEN 2991. 

 
Resultaten van het vooronderzoek 
Bouwmeester Multidiensten heeft vooronderzoek uitgevoerd bij de opdrachtgever, ten behoeve van 
de asbestinventarisatie. Hierin hebben wij verzocht om relevante documenten (bouwtekeningen, 
tekeningen van procesinstallaties en andere documenten), waarin mogelijk toepassingen van asbest 
en asbesthoudende producten zijn beschreven, te overhandigen. Tevens is gevraagd om eventueel 
(indien van toepassing) bij werknemers en/of bij voormalige werknemers van de opdrachtgever, 
bewoners en/of gebruikers informatie in te winnen voor zover dit relevant kan zijn voor de 
asbestinventarisatie.  
 
  Documenten  Omschrijving 

Tekeningen  ☐ Geen tekening aanwezig. 

☒ Voor overzicht tekeningen wordt verwezen naar de bijlage. 

Informatie (ex-)werknemers, 
bewoners e.d.   

 De heer Martijn Warners 

Andere documenten  Bouwkundig inspectierapport van MSW BC9301LL_13 

Conclusie  De informatie is voldoende voor het uitvoeren van de inventarisatie. 

 

Bouwkundig beschrijving 
 

      
Gebogen hal is deel van het oude deel uit 1965 Gebouw voorzijde volledig vernieuwd in 2000 
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Nokdelen van de nieuwe loods in 2000 Binnenzijde kantoor 
 

      
Inspectie boven plafonds Binnnenzijde oude loods 
 

      
Binnnenzijde oude loods Oude eletrische installatie in gebruik 
 
Bouwkundige beschrijving 

Type  Productiegebouw 

Aantal 1 Object bestaande uit 2 grote hallen en diverse kantoren  

Aantal bouwlagen Twee bouwlagen voor de kantoor van de voorzijde, rest van de gebouwen 1 
verdieping 

Bouwjaar Gebouwd in 1965 later uitgebouwd, met name in 2000 

Hoofddraagconstructie Betonconstructie oude deel, nieuwe deel staalconstructie 

Fundering Gefundeerd op betonstroken, geisoleerde vloer 

Kelder Niet aanwezig 

Kruipruimte Enkel onder voorste kantoordeel, ca. 30 cm water in kruipruimte aanwezig. 

Vloeren Beton 
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Plafonds Systeemplafonds met houtwolcementplaten voor oude deel, nieuwe deel 
systeemplafonds met daarboven staalplaat. 

Muren Mestselwerk en kalkzandsteen 

Tussenwanden/ -muren Gips en systeemwanden, kalkzandsteen 

Dakconstructie Vakwerkspanten voor oude loods, nieuwe loods stalen plaatwerk. 

Onderzocht gebied Gehele gebouw inwendig en op daken. 

Opmerkingen en 
aandachtspunten 

Het oude deel van het gebouw is verdacht op het voorkomen van asbestverdacht 
materiaal.  De nieuwe gebouwen van het jaar 2000 zijn dit niet. Het oude gebouw 
is ook grotendeel gerenoveerd en voorzien van nieuwe elementen. De 
verwarmingsinstallaties die zijn aangetroffen zijn allen van recente datum (na 
1993). Veluxramen in de kantoren zijn niet verdacht. Heaters in hal (Universum) 
van het jaar 2002. In de oude hal zijn gevelpanelen toegepast deze zijn van 
trespa en van hout. 

 

Bemonstering 
Van elk type verdacht materiaal is een monster genomen. De bemonsteringen zijn conform het 

Procescertificaat Asbest op zodanig veilige, brongericht emissiebeperkende wijze verricht dat er 

geen asbestvezelemissies hebben plaatsgevonden. Waar nodig zijn daartoe nadere bijzondere 

maatregelen getroffen (toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen, asbeststofzuiger voorzien 

van HEPA-filter, monster voor behandeling e.d.). Alle monsters zijn vervolgens luchtdicht verpakt en 

voorzien van de nodige identificatiemarkeringen ter beschikking gesteld aan het laboratorium. 

Risicoclassificatie  
Het bepalen van de risicoklassen heeft plaatsgevonden aan de hand van het door TNO ontwikkelde 
programma SMART. In SMART is de verwijderingsmethode mede bepaald door de risicoklasse. 
Indien voor een afwijkende methode wordt gekozen, kan dit mogelijk leiden tot een andere 
risicoklasse dan vermeld in dit onderzoek. Een afwijkende methode (aanpassing risicoklasse) kan 
worden gevalideerd middels een validatieonderzoek conform SCi-548. 
 

Beperkingen 
Hoewel er een intensieve inspectie heeft plaatsgevonden, waarbij is gekeken naar de veluxramen,  
kit, dilatatievoegen en installaties kunnen er in de constructie verborgen asbesttoepassingen 
aanwezig zijn.  

☒ Gezien de bouwleeftijd is er mogelijk asbesthoudend materiaal in de constructie toegepast, dit 

zouden onder andere de volgende situaties en bronnen kunnen zijn:  
- Buitengevel: spouwmuren, kozijnen, metselwerk en funderingen: Vochtwerende stroken, 

bitumen slabben/ lodorite, kit, stelplaatjes. 
- In schachten, gemetselde kanalen, schoorstenen en koven: AC-leiding, doorvoeren, isolatie, 

pakkingen. 
- Fundering en of kruipruimte: AC-leiding, isolatiemateriaal, verloren bekisting.  
- Elektrische installaties, inwendige delen van in (gebruik zijnde) installaties. Vonkenvangers, 

pakkingen in mespatronen, vlakke plaat, koord, isolatieplaatjes, bakeliet en asbestpapier. 
 

☐ Ondanks dat er geen destructief onderzoek mogelijk was (openhakken of breken van de 

constructie) worden er geen aanvullende bronnen verwacht. Wij verwachten gezien de 
bouwleeftijd dat er geen asbesthoudend materiaal is toegepast in de constructie. Ondanks dat 
kunnen door het type onderzoek (niet-destructief) ook niet worden uitgesloten. Wij achten nader 
onderzoek voorafgaand aan de sloop echter niet noodzakelijk. 
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Overzicht van de asbestverdachte bronnen 

BRON NR. OMSCHRIJVING LOCATIE VAN VOORKOMEN S V A RK 

D01 Plaatmateriaal Plafond CV-ruimte 
   

2A 

D02 Plaatmateriaal Deur cv-ruimte (binnenzijde) 
   

2 

D03 Plaatmateriaal Boven deur in CV-ruimte 
   

2 

D04 Buismateriaal In vloer in elektraruimte 
   

2A 

D05 Kruipluik Voor bij hoofdingang 
   

N.v.t. 

D06 Pakking Meszekering in elektraruimte 
   

N.v.t. 

D07 Dakleer Dak gebouwen 
   

N.v.t. 

D08 Bitumenkit Gehele dak 
   

N.v.t. 

D09 Plaatmateriaal 
Onder ijzeren stijlen bij ramen op dak oude 

deel    

N.v.t. 

D10 Kleefmonster KM01 CV-ruimte links voor 
    

D11 Kleefmonster KM02 CV-ruimte links achter 
   

2A 

D12 Kleefmonster KM03 CV-ruimte rechts achter 
   

2A 

D13 Kleefmonster KM04 buiten CV-ruimte voor de deur 
    

 
Verklaring bij de tabel: 

S   Niet gesaneerd  S   Gesaneerd 

V   Niet vrijgegeven  V   Vrijgegeven 

A   Asbestvrij 

A   Asbesthoudend 

A   Asbestverdacht 

B  Besmetting 
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Advies en aanbevelingen 
In geval van sanering dienen de werkgebieden ruim te worden afgebakend. Er is op de locatie 
genoeg werkruimte om de saneringen uit te kunnen voeren 
 
Bron D01 (plafondbeplating) en D02 (plaat op deur): Sanering dringend noodzakelijk, het betreft 
amosiethoudende plafondbeplating die een besmetting heeft veroorzaakt in de CV-ruimte. Er zijn, 
door de aangetroffen situatie en op basis artikel 21 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, een 
viertal kleefmonsters genomen en die zijn door middel van SEM (elektronenmicroscopie) 
geanalyseerd. Hierdoor is er geen separaat NEN2991 (blootstellingsonderzoek) noodzakelijk. Op de 
kleefmonsters is bij KM02 +amosiet aangetroffen en bij KM03 ++amosiet. Dit geeft voldoende 
aanleiding om te concluderen dat de CV-ruimte besmet is met asbesthoudend materiaal. De deur 
van de CV-ruimte is na het afronden van het onderzoek voorzien van een informatieblad met de 

tekst "Niet openen in verband met mogelijke blootstelling aan asbest" . 
 
Er wordt geadviseerd ook bron D03 (plaat boven deur) mee te nemen tijdens deze sanering. Om de 
plaat aan de buitenkant van het houten frame te saneren is het wellicht noodzakelijk om de 
voorzetwand aan de buitenzijde van de CV-ruimte te verwijderen om hiermee de sanering van het 
asbesthoudend plaatmateriaal mogelijk te maken. 
 
Voor D04 (buismateriaal) is geen urgentie vastgesteld, hiervoor is zodoende geen 
saneringsnoodzaak, indien gewenst kan hij natuurlijk bij de uit te voeren sanering worden 
meegenomen. 
 
Wij bevelen nadrukkelijk aan om een aanvullend onderzoek uit te laten voeren voorafgaand aan of 
tijdens de sanerings-, revisie, sloop en/of renovatiewerkzaamheden ten behoeve van het redelijk 
vermoeden van niet direct waarneembare asbestbronnen en/of beperkingen, zoals beschreven in dit 
rapport. 
 
Wij adviseren om de asbesthoudende materialen D01 tot en met D03 op korte termijn te laten 
saneren door een gecertificeerde aannemer.  

Indien het meer dan een jaar duurt voordat de sanering wordt uitgevoerd dan adviseren wij om de 
asbesthoudende materialen op te nemen in een asbestbeheersplan, opgesteld conform de NEN 
2991.  

 

Overige diensten van Bouwmeester Multidiensten  
Behalve het uitvoeren en rapporteren van asbestinventarisaties kunt u bij Bouwmeester 
Multidiensten ook terecht voor de volgende diensten: 

 Uitvoeren van NEN-2991 onderzoeken voor risicobeoordeling en blootstelling aan asbest. 
 Opstellen van beheersplannen conform de NEN 2991. 
 Beheersen van de asbestbronnen en hun status via het online beheerssysteem Demolitek

®
. 

 Projectbegeleiding en advies bij asbestsaneringen, sloop en (asbest in) bodem. 
 Toezicht en Directievoering bij asbestsaneringen, sloop en bodemsanering. 
 Calamiteitsmanagement bij asbestcalamiteiten zoals brand, explosie en andere incidenten. 
 Verzorgen van een asbestherkenningscursus. 
 Begeleiding van sanering voor particulieren. 

 
Voor de invulling van de diverse disciplines is Bouwmeester Multidiensten een samenwerking 
aangegaan met Demolis uit Norg die al meer 15 jaar actief is binnen de genoemde disciplines. 
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Bronbladen: 

 
De bronbladen zijn afkomstig uit het Demolitek systeem, www.demolitek.nl.  

 

Het online beheerssysteem is enkel toegankelijk met een hiertoe afgegeven inlogcode. 

 

 

  

http://www.demolitek.nl/
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Bronnummer D01
BRONOMSCHRIJVING Plaatmateriaal

STATUS Niet gesaneerd

LOCATIE VAN VOORKOMEN Plafond CV-ruimte

SOORT ASBEST 15-30% amosiet en 2-5% chrysotiel;  STL.90323 M01

URGENTIE Sanering dringend noodzakelijk

HECHTGEBONDENHEID Niet hechtgebonden

CONDITIE Slecht, sterk beschadigd

HOEVEELHEID 15m2

BEVESTIGING Gespijkerd

BEREIKBAARHEID Met steiger

RISICOKLASSE 2A
Binnen

OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN

Let op de asbestbron bevindt zich in een besmette ruimte.

Ingang CV-ruimte Deur achter in CV-ruimte

Plaat boven deur Doorgang naar naastliggende ruimte



Er is een opening zichtbaar naar de naastliggende elektroruimte
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Bronnummer D02
BRONOMSCHRIJVING Plaatmateriaal

STATUS Niet gesaneerd

LOCATIE VAN VOORKOMEN Deur cv-ruimte (binnenzijde)

SOORT ASBEST 15-30%; amosiet;  STL.90323; M04

URGENTIE Sanering dringend noodzakelijk

HECHTGEBONDENHEID Niet hechtgebonden

CONDITIE Beschadigd

HOEVEELHEID 2 m2

BEVESTIGING Gespijkerd

BEREIKBAARHEID Maaiveldniveau, zonder steiger, trap/ladder, hoogwerker

RISICOKLASSE 2
Binnen

OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN

Let op de asbestbron bevindt zich in een besmette ruimte. 

Bron in zijn geheel (met deur en al verwijderen),  er is een kans dat op de buitenkant  van de deur ook nog asbesthoudend
plaatmateriaal aanwezig is. Bij verwijdering zorgen dat containment in stant blijft.
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Bronnummer D03
BRONOMSCHRIJVING Plaatmateriaal

STATUS Niet gesaneerd

LOCATIE VAN VOORKOMEN Boven deur in CV-ruimte

SOORT ASBEST 2-5%; chrysotiel;  STL.90323 ; M05

URGENTIE Sanering dringend noodzakelijk

HECHTGEBONDENHEID Hechtgebonden

CONDITIE Beschadigd

HOEVEELHEID 2 maal 1 m2

BEVESTIGING Gespijkerd

BEREIKBAARHEID Met steiger

RISICOKLASSE 2

OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN

Let op bron bevindt zich in een besmette ruimte. Om de plaat aan de buitenkant van het houten frame te saneren is het wellicht
noodzakelijk om de voorzetwand aan de buitenzijde van de CV-ruimte te verwijderen om de sanering van het plaatmateriaal mogelijk
te maken.

Er is tevens een plaat aanwezig aan de andere zijde van het
houten frame, deze dient in de sanering te worden meegenomen.

Inspectie plafond andere kant van deur van CV-ruimt via
systeemplafond.

Plaat buitenzijde gezien via een gat in het systeemplafond
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Bronnummer D04
BRONOMSCHRIJVING Buismateriaal

STATUS Niet gesaneerd

LOCATIE VAN VOORKOMEN In vloer in elektraruimte

SOORT ASBEST 10-15% chrysotiel en 2-5% crocidoliet; stl 90323; M02

URGENTIE Geen direct risico

HECHTGEBONDENHEID Hechtgebonden

CONDITIE Goed maar beschadigd

HOEVEELHEID Niet bekend, buis verdwijnt in betonvloer.

BEVESTIGING Ingestort

BEREIKBAARHEID Maaiveldniveau, zonder steiger, trap/ladder, hoogwerker

RISICOKLASSE 2A
Binnen

OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN

Diameter van de buis is ca. 10 cm

De ruimte onder de betonvloer is niet te inspecteren, niet bekend is hoever de buis in en onder de vloer loopt. Buis lijkt buiten functie. 

Elekraruimte naast CV-ruimte Buis zit onder de verhoging in de elektraruimte.
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Bronnummer D05
BRONOMSCHRIJVING Kruipluik

STATUS Niet van toepassing

LOCATIE VAN VOORKOMEN Voor bij hoofdingang

SOORT ASBEST Geen asbest;  STL.90323 ; M03

URGENTIE Niet van toepassing

HECHTGEBONDENHEID Hechtgebonden

CONDITIE Goed

HOEVEELHEID 1 stuks, 1m2

BEVESTIGING losliggend

BEREIKBAARHEID Maaiveldniveau, zonder steiger, trap/ladder, hoogwerker

RISICOKLASSE N.v.t.

OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN

Asbestvrij materiaal.
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Bronnummer D06
BRONOMSCHRIJVING Pakking

STATUS Niet van toepassing

LOCATIE VAN VOORKOMEN Meszekering in elektraruimte 

SOORT ASBEST Geen asbest;  STL.90323 ; M06

URGENTIE Niet van toepassing

HECHTGEBONDENHEID Niet van toepassing

CONDITIE -

HOEVEELHEID 5 stuks

BEVESTIGING Losliggend

BEREIKBAARHEID Maaiveldniveau, zonder steiger, trap/ladder, hoogwerker

RISICOKLASSE N.v.t.

OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN

Merk Weber, niet asbesthoudend.



Project: Resato Roden

Doc.nr.: 2018-021-AI

Bronnummer D07
BRONOMSCHRIJVING Dakleer

STATUS Niet van toepassing

LOCATIE VAN VOORKOMEN Dak gebouwen

SOORT ASBEST Geen asbest;  STL.90323 ; M07

URGENTIE Niet van toepassing

HECHTGEBONDENHEID Niet van toepassing

CONDITIE

HOEVEELHEID Gehele dak

BEVESTIGING

BEREIKBAARHEID

RISICOKLASSE N.v.t.

OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN

Geen beperkingen.



Project: Resato Roden

Doc.nr.: 2018-021-AI

Bronnummer D08
BRONOMSCHRIJVING Bitumenkit

STATUS Niet van toepassing

LOCATIE VAN VOORKOMEN Gehele dak

SOORT ASBEST Geen asbest;  STL.90323 ; M08

URGENTIE Niet van toepassing

HECHTGEBONDENHEID Niet van toepassing

CONDITIE Goed

HOEVEELHEID Gehele dak, 3.000 m2

BEVESTIGING Gekit

BEREIKBAARHEID

RISICOKLASSE N.v.t.

OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN

Geen beperkingen.



Project: Resato Roden

Doc.nr.: 2018-021-AI

Bronnummer D09
BRONOMSCHRIJVING Plaatmateriaal

STATUS Niet van toepassing

LOCATIE VAN VOORKOMEN Onder ijzeren stijlen bij ramen op dak oude deel

SOORT ASBEST Geen asbest;  STL.90323 ; M09

URGENTIE Niet van toepassing

HECHTGEBONDENHEID Niet van toepassing

CONDITIE Sterk verweerd

HOEVEELHEID 217 m1

BEVESTIGING Geklemd

BEREIKBAARHEID

RISICOKLASSE N.v.t.

OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN

Geen beperkingen.



Project: Resato Roden

Doc.nr.: 2018-021-AI

Bronnummer KM01
BRONOMSCHRIJVING Kleefmonster 

STATUS Niet van toepassing

LOCATIE VAN VOORKOMEN CV-ruimte links voor

SOORT ASBEST Geen asbest;  STL.90323 ; KM01

URGENTIE Niet van toepassing

HECHTGEBONDENHEID

CONDITIE

HOEVEELHEID

BEVESTIGING

BEREIKBAARHEID

RISICOKLASSE

OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN

Geen asbest aangetroffen op kleefmonster.



Project: Resato Roden

Doc.nr.: 2018-021-AI

Bronnummer KM02
BRONOMSCHRIJVING Kleefmonster KM02

STATUS Niet gesaneerd

LOCATIE VAN VOORKOMEN CV-ruimte links achter

SOORT ASBEST + amosiet (100 gewogen structuren)m STL.90323 ; KM02

URGENTIE Sanering dringend noodzakelijk

HECHTGEBONDENHEID

CONDITIE

HOEVEELHEID

BEVESTIGING

BEREIKBAARHEID Maaiveldniveau, zonder steiger, trap/ladder, hoogwerker

RISICOKLASSE 2A

OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN

Besmetting klasse 2 duidelijk vezels aangetroffen.



Project: Resato Roden

Doc.nr.: 2018-021-AI

Bronnummer KM03
BRONOMSCHRIJVING Kleefmonster KM03

STATUS Niet gesaneerd

LOCATIE VAN VOORKOMEN CV-ruimte rechts achter

SOORT ASBEST ++ amosiet (230 gewogen structuren), STL.90323 ; KM03

URGENTIE Sanering dringend noodzakelijk

HECHTGEBONDENHEID

CONDITIE

HOEVEELHEID

BEVESTIGING

BEREIKBAARHEID

RISICOKLASSE 2A

OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN

Besmetting klasse 3 zeer veel vezels aangetroffen.



Project: Resato Roden

Doc.nr.: 2018-021-AI

Bronnummer KM04
BRONOMSCHRIJVING Kleefmonster KM04

STATUS Niet van toepassing

LOCATIE VAN VOORKOMEN buiten CV-ruimte voor de deur

SOORT ASBEST Geen asbest, STL.90323 ; KM04

URGENTIE Niet van toepassing

HECHTGEBONDENHEID

CONDITIE

HOEVEELHEID

BEVESTIGING

BEREIKBAARHEID

RISICOKLASSE

OPMERKINGEN / AANBEVELINGEN

Geen asbest aangetroffen op kleefmonster.



 

       Projectcode: 2018-021 

1e Energieweg 13 te Roden 

 

 

Historisch onderzoek: 
 
Archiefonderzoek, Bestekken, tekeningen en plattegronden 
 
Voorafgaand aan het onderzoek zijn er 

☒wel tekeningen aangeleverd door de opdrachtgever.  

☐geen tekeningen aangeleverd door de opdrachtgever. 

 
 
De volgende bestanden hebben we van de opdrachtgever ontvangen: 

 
Tevens is er door ons bij de gemeente het gemeentelijk dossier opgevraagd om na te gaan of er van de 
beginjaren nog bestekinformatie of tekeningen beschikbaar waren. 
 
De volgende bestanden zijn ons toegezonden 

 
S_04.3618_tds.pdf betreft hierbij een bestektekening van 1960 van het oude deel. Er zijn op de tekening 

overigens geen asbestbronnen aangetroffen. Voor de volledigheid van informatie is de betreffende tekening 
bijgevoegd in deze bijlage. 
 
 
Asbestverdachte toepassingen gevonden uit vooronderzoek 
 

Omschrijving 
asbestverdacht 

materiaal 

Tek.nummer 
(Doc. Nr.) 

Datum tek. 
(Datum. 

Doc.) 
Locatie 

Aangetroffen 
(Bron) 

Aanvullend 
onderzoek 

Plafond CV-ruimte Bouwkundige 
inspectie 

11-02-2018 CV-ruimte ja nee 

Indien nader onderzoek nodig is, dan dit opnemen als beperking in het rapport. 
 

Eerder uitgevoerde asbestinventarisaties en asbestsaneringen: 
Voor zover bekend zijn er: 

☒ geen asbestsaneringen uitgevoerd. 

☐ wel asbestsaneringen uitgevoerd, te weten: 

 
Interview voorafgaande aan de inspectie: 
Voorafgaand aan de inspectie is er een interview geweest met de heer/ mevrouw Martijn Warners 
van MSW Bouwadvies.  





 

       Projectcode: 2018-021 

1e Energieweg 13 te Roden 

 
 
Tekeningen:  
  



Bron asbesthoudend
Bron asbestverdacht
Bron niet-asbesthoudend

RenvooiLegenda Omschrijving:

Datum:                      Schaal:                       Formaat:               Tek.nr.

Gew. tek.                 Datum                        Omschrijving

Plattegrond begane grond  

16-02-2018 niet op schaal A4 T01

Opdrachtgever:

Projectnr: 2018-021-AI

MSW Bouwadvies

Resato RodenProject:

Bouwmeester asbestinventarisatie
De Noesten
9431 TG  Westerbork
Tel: 06-55853450
E-mail: info@asbestinventariseren.nl

Niet onderzocht ruimtes

Asbestbesmetting

N

D05, vloerluik

zie T02



Bron asbesthoudend
Bron asbestverdacht
Bron niet-asbesthoudend

RenvooiLegenda Omschrijving:

Datum:                      Schaal:                       Formaat:               Tek.nr.

Gew. tek.                 Datum                        Omschrijving

Plattegrond CV-ruimte en elektraruimte  

16-02-2018 niet op schaal A4 T02

Opdrachtgever:

Projectnr: 2018-021-AI

MSW Bouwadvies

Resato RodenProject:

Bouwmeester asbestinventarisatie
De Noesten
9431 TG  Westerbork
Tel: 06-55853450
E-mail: info@asbestinventariseren.nl

Niet onderzocht ruimtes

Asbestbesmetting

N

CV-ruimte

Elektraruimte

Cascade van
 CV-installaties
van recente
datum

D04, buis

KM01

X

X

X

X

KM02, +amosiet

KM03, ++ amosiet
gat in tussenmuur

D06, meszekering
D06, meszkering

oude elektrische installatie

D02 plaat op deur met hierboven 
D03 plaat boven deur

D03, plaat aan buitenzijde

D01, plafondbeplating



Bron asbesthoudend
Bron asbestverdacht
Bron niet-asbesthoudend

RenvooiLegenda Omschrijving:

Datum:                      Schaal:                       Formaat:               Tek.nr.

Gew. tek.                 Datum                        Omschrijving

Plattegrond verdieping  

16-02-2018 niet op schaal A4 T03

Opdrachtgever:

Projectnr: 2018-021-AI

MSW Bouwadvies

Resato RodenProject:

Bouwmeester asbestinventarisatie
De Noesten
9431 TG  Westerbork
Tel: 06-55853450
E-mail: info@asbestinventariseren.nl

Niet onderzocht ruimtes

Asbestbesmetting

N



Bron asbesthoudend
Bron asbestverdacht
Bron niet-asbesthoudend

RenvooiLegenda Omschrijving:

Datum:                      Schaal:                       Formaat:               Tek.nr.

Gew. tek.                 Datum                        Omschrijving

Plattegrond daken

16-02-2018 niet op schaal A4 T04

Opdrachtgever:

Projectnr: 2018-021-AI

MSW Bouwadvies

Resato RodenProject:

Bouwmeester asbestinventarisatie
De Noesten
9431 TG  Westerbork
Tel: 06-55853450
E-mail: info@asbestinventariseren.nl

Niet onderzocht ruimtes

Asbestbesmetting

N

XX

X
D09, plaatmateriaal

D08, bitumen D07, dakleer



 

       Projectcode: 2018-021 

1e Energieweg 13 te Roden 

 
Analyseresultaten: 
  



Stella projectnummer: STL.90323 
 
 

Opdrachtgever Demolis B.V. Datum aanmelding 16-02-18 
 Marke 5, 9331EW Norg Datum analyse 17-02-18 
Referentie opdrachtgever 2018-021 Datum rapportage 17-02-18 Versie 1 
Locatie monsterneming 1e Energieweg 13 Roden Aantal monsters 13 
Monsterneming door Erik van den Berg  
 

 

  
  

 
1 / 2 

  
 

Materiaal conform NEN 5896 Aantal monsters: 9 

RESULTATEN Analyse m.b.v. optische microscopie conform NEN 5896 

Monster nummer - omschrijving Type Asbest Massa % Binding Stella ID 

M01 - Vlakke plaat, plafond CV-ruimte Plaatmateriaal amosiet 
chrysotiel 

15-30 
2-5 

NH 312803 

M02 - Buis, elektra ruimte Buis chrysotiel 
crocidoliet 

10-15 
2-5 

H 312804 

M03 - Vlakke plaat, kruipluik Plaatmateriaal n.a.  < 0,1 n.v.t.  312805 

M04 - Vlakke plaat, deur achter in CV-
ruimte 

Plaatmateriaal amosiet 15-30 NH 312806 

M05 - Vlakke plaat, boven deur CV-ruimte Plaatmateriaal chrysotiel 2-5 H 312807 

M06 - Pakking meszekering pakking n.a.  < 0,1 n.v.t.  312808 

M07 - Dakleer Bitumen n.a.  < 0,1 n.v.t.  312809 

M08 - Bitumenkit Bitumen n.a.  < 0,1 n.v.t.  312810 

M09 - Strook bij ramen dak pakking n.a.  < 0,1 n.v.t.  312811 

Toelichting: 

 NEN5896 is geschikt voor concentraties groter dan 0,1%. In bouw-, constructie- en isolatiematerialen komen normaal ook geen 
concentraties voor lager dan 0,1 %. We vermelden dan ‘Geen asbest aangetroffen’ en ‘niet aantoonbaar’. NEN5896 is conform 
wetgeving de aangewezen methode voor materiaalanalyses. 

 Bij kleefmonsters conform NEN5896 wordt de analyse kwalitatief gerapporteerd: ++ = Zeer veel vezels; + = Duidelijk vezels; +/− = 
Sporen van vezels; − = Geen asbest aangetroffen; < 0,1 = Geen asbest aangetroffen. 

 H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aantoonbaar 

Kleefmonsters conform NEN2991:2015 SEM Aantal monsters: 4 

RESULTATEN Analyse kleefmonsters SEM, conform ISO16000-27 / NEN2991:2015 / VDI3877-1 

Monster nummer - omschrijving Stella ID Structuren Gewogen 
Structuren 

Resultaat 

KM01 - CV-ruimte linksvoor 312812 0 0 - Geen asbest 

KM02 - CV-ruimte links achter 312813 18 100 + Amosiet 

KM03 - CV-ruimte recht achter 312814 37 230 ++ Amosiet 

KM04 - CV-ruimte voor deur 312815 0 0 - Geen asbest 



Stella projectnummer: STL.90323 
 
 

Opdrachtgever Demolis B.V. Datum aanmelding 16-02-18 
 Marke 5, 9331EW Norg Datum analyse 17-02-18 
Referentie opdrachtgever 2018-021 Datum rapportage 17-02-18 Versie 1 
Locatie monsterneming 1e Energieweg 13 Roden Aantal monsters 13 
Monsterneming door Erik van den Berg  
 

 

  
  

 
2 / 2 

  
 

Toelichting: 

 Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van het aangetroffen elementspectrum met onze databank. 

 De aangetroffen structuren (asbestvezel (1), bundel (5), cluster (5), matrixdeeltje (5) en conglomeraat (10)) worden geïdentificeerd 
en voorzien van een gewichtsfactor (x) en hiermee omgerekend naar een concentratie asbest per oppervlak. Gezien de hoeveelheid 
data zijn alleen de gesommeerde aantallen vermeld. 

 De methoden ISO16000-27, NEN2991:2015 en VDI3877-1 zijn analytisch nagenoeg hetzelfde. De indeling in klassen is als volgt: 
 

Vezels / cm2 
Klasse 
ISO16000-27 

Klasse 
NEN2991:2015 

Klasse 
VDI3877-1 

Omschrijving 

>500 3 ++ 3 Zeer veel vezels aangetroffen 

101 − 500 2 + 2 Duidelijk vezels aangetroffen 

1 − 100 1 +/− 1 Sporen van vezels aangetroffen 

0 0 − 0 Geen asbest aangetroffen 
 

ANALYSEOMSTANDIGHEDEN Vergroting 300x Vergroting 1000x  

Monster Stella ID Beeldveld-
grootte 

Aantal velden Beeldveld-
grootte 

Aantal velden Onderzocht 
beeldoppervlak 

KM01 - CV-ruimte 
linksvoor 

312812 1,189 25 0,097 25 32.2 

KM02 - CV-ruimte 
links achter 

312813 1,189 25 0,097 25 32.2 

KM03 - CV-ruimte 
recht achter 

312814 1,189 25 0,097 25 32.2 

KM04 - CV-ruimte 
voor deur 

312815 1,189 25 0,097 25 32.2 

Beeldveldgrootte in mm2; Onderzocht beeldoppervlak in mm2. 

 

 
Deze rapportage is automatisch gegenereerd.  
Autorisatie: R.K. Klunder, hoofd laboratorium. 
 
Disclaimer:  
De analyses zijn onder de RvA-accreditatie van Stella Analyse BV uitgevoerd (L-591). De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de 
onderzochte monsters. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over dat deel van het onderzoek, zoals 
omschrijving, representativiteit, conformiteit en juistheid van monsterneming, waaronder het bemonsteringsvolume. De berekende 
concentraties vallen daarom niet onder de accreditatie van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of 
conclusies die gedaan worden naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Indien 
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@stellalab.nl ovv het projectnummer.  
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Smarts: 
 
 
  



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 17 februari 2018 om 15h15 (1081639)

Bouwmeester Multidiensten SCA-code: 01-D010.047.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010.047.01-2018-
021]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres 1e Energieweg 13, Roden
Projectcode 2018-021
Projectnaam Resato Roden
Broncode D01
Bronnaam Plafondbeplating (board, amosietplaat e.d.)

Feiten
Productspecificatie Board
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 15 m²
Percentage Chrysotiel 30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer STL.90323 M01

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2. 01012018 (ingangsdatum 01-01-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2A - ex RK3

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m3).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1081639)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 17 februari 2018 om 15h15 (1081640)

Bouwmeester Multidiensten SCA-code: 01-D010.047.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010.047.01-2018-
021]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres 1e Energieweg 13, Roden
Projectcode 2018-021
Projectnaam Resato Roden
Broncode D02
Bronnaam Beplating op deur (board, amosietplaat e.d.)

Feiten
Productspecificatie Board
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m²
Percentage Chrysotiel 30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer STL.90323; M04

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2. 01012018 (ingangsdatum 01-01-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2 - ex RK3 (containment)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m3).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1081640)



verklaring van commitment - faciliteiten - noorderpoort -v180213a 

VERKLARING VAN COMMITMENT 

Als gevolg van de ontwikkelingen van Health Hub Roden en groeiende vraag naar faciliteiten is in het afgelopen 

jaar gezocht naar een andere locatie met meer mogelijkheden. Op deze locatie wordt een eigenzinnig en 

inspirerende eco-systeem ontwikkeld waar bedrijven, instellingen en studenten werken en samenwerken, 

uitdagen en stimuleren om vanuit Healthy Ageing medisch technologische toepassingen te ontwikkelen en te 

implementeren. Het wordt een open en transparante omgeving, vergelijkbaar en gebaseerd op de huidige opzet 

en inrichting van Health Hub Roden. 

Ondernemerscentrum 
Naast Health Hub Roden wordt op deze locatie ook een ondernemerscentrum ontwikkeld waar vierkante 

meters en diverse faciliteiten aan ondernemers, startups en partijen zullen worden verhuurd. Van de gebruikers 

van het ondernemerscentrum wordt gevraagd dat zij actief bijdragen aan verdere ontwikkeling en invulling van 

het eco-systeem en het unieke innovatieve karakter hiervan. 

Onderwijsfaciliteiten 
Het doel is om zo snel mogelijk na verwerving van het pand additionele collegeruimte beschikbaar te maken. 

Waarbij opgemerkt wordt dat gedurende een periode van 12 tot 18 maanden een verbouwing plaatsvindt en 

rekening gehouden dient te worden met (minimale) overlast. 

De aanwezige ruimten en faciliteiten worden via een, nog op te richten, stichting 'Vita Roden' verhuurd. 

Verklaring 

Wij hebben kennis genomen van de uitbreidingsplannen van Health Hub Roden. 

Onze organisatie verklaart dat bij verwerving van het pand door de Provincie Drenthe: 

1) De afgenomen faciliteiten, vanaf het schooljaar 2018/2019, in rekening kunnen worden gebracht. 

2) Noorderpoort de komende vijf jaar op locatie onderwijs zal geven en hiervoor onderwijs, (fab)lab en 

vergaderfaciliteiten zal afnemen. Ten behoeve hiervan wordt gedurende deze periode jaarlijkse minimaal 

onderstaande faciliteiten, of een gelijkwaardige mix van faciliteiten, afgenomen: 

Verwacht gebruik 2018--2019 - in dagen 

(op bosis von huidig gebruik, gesprekken en bescbikb are ruimte) 

College zaal - 45 personen 

Lab 
Kantoorruimte 

Werkplek 

Vergader klein 

Vergader normaal 

Tr eridr oorn 

Dagen Dagtarief• 

140 ( 160,00 
2.5 ( 300.00 
40 ( 70,00 
uo ( 10,00 
40 ( 70,00 
0 ( 140,00 
0 ( 220,00 

* prijspeil 2018 

3) Noorderpoort heeft de intentie om bij gelijkblijvende omstandigheden, zoals onder meer studentaantallen, 

bovengenoemde periode te verlengen met een periode van vijf jaar. 

Ondertekening 

Naam Organisatie: 

Naam bevoegde functionaris: 

Functie: 

Datum: 

Handtekening: 

::9~~t~~==~.-.-o~_I _ 
\tel Lc:AL ..... '<$ .es\Vl-u.vZ. _ 

__ll.{ - 01.-~- ~~:::::.:=:::;,=,------- 

1 van 1 

1 



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 17 februari 2018 om 15h15 (1081641)

Bouwmeester Multidiensten SCA-code: 01-D010.047.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010.047.01-2018-
021]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres 1e Energieweg 13, Roden
Projectcode 2018-021
Projectnaam Resato Roden
Broncode D03
Bronnaam Brandschotten boven deuren

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m³
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer STL.90323 ; M05

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2. 01012018 (ingangsdatum 01-01-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1081641)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 17 februari 2018 om 15h15 (1081642)

Bouwmeester Multidiensten SCA-code: 01-D010.047.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010.047.01-2018-
021]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres 1e Energieweg 13, Roden
Projectcode 2018-021
Projectnaam Resato Roden
Broncode D04
Bronnaam Buizen, leidingen ingestort in betonfundering

Feiten
Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 stuks
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer stl 90323; M02

Situatie
Bevestiging Ingestort in beton of cement
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: De asbesttoepassing is volledig in beton gestort.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2. 01012018 (ingangsdatum 01-01-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2A

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1081642)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 17 februari 2018 om 15h15 (1081643)

Bouwmeester Multidiensten SCA-code: 01-D010.047.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010.047.01-2018-
021]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres 1e Energieweg 13, Roden
Projectcode 2018-021
Projectnaam Resato Roden
Broncode DV10-D13
Bronnaam Asbestverontreinigingen in stof (SEM: -, +/-, + en ++)

Feiten
Productspecificatie Asbestverontreinigingen in stof (SEM: -, +/-, + en ++)
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 15 m²
Verontreiniging Chrysotiel -
Verontreiniging Amfibool asbest ++
Analysecertificaatnummer STL.90323 ; KM03

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Nat reinigen / stofzuigen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2. 01012018 (ingangsdatum 01-01-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2A

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1081643)
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Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig Wet- en regelgeving 
Informatief karakter  
  
1. Algemeen De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de 
aanwezigheid van asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom / beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar 
de gebruiker van het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin 
uitvoeren. Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning.  Aan de vergunning ligt een 
asbestinventarisatierapport ten grondslag.  
  
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?  

1. De eigenaar van een bouwwerk;  
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau;  
3. Gebruiker van een bouwwerk.  

  
Toelichting:  

a. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de 
rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, 
dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het 
onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.  

b. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in 
eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar. De onder de punten 1 t/m 3 genoemde 
personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de 
eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij 
overlaten aan het asbestverwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.  

  
De opdrachtgever is degene die:  

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor 
asbestinventarisatie;  

2. De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen 
tot slopen/ verwijderen;  

3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een 
laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;  

4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is 
van een geldig certificaat voor asbest verwijderen;  

5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en - 
tijdstippen;  

6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;  
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de 

eindbeoordeling;  
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt;  

  
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het 
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft de verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 
(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.  
   
2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste 
papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 
3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.  
  
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en 
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte 
certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / 
Asbestverwijderingsbesluit 2005.  
   
3. Asbestinventarisatierapport Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-2005 
en Stb 87 d.d. 20-02-2006 Paragraaf 2 -Asbestinventarisatie  
  
Art. 3-1-b: lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de 
opdrachtgever) ;. beschikt over een asbestinventarisatierapport.  
  
Art. 3-2-b: ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de 
opdrachtgever) ;. beschikt over een asbestinventarisatierapport.  
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Art. 5 Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat 
de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= 
dus het asbestverwijderingsbedrijf). Conclusie:  
  
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift 
van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet 
vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 
(toevoeging aan Arbo-besluit). Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit  
 
Artikel 4.54a Asbestinventarisatie  

  
1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, onderdeel a, b of d. wordt aangevangen, 

wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of 
crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in 
een inventarisatierapport.  
 

2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of 
asbesthoudende producten danwel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.  
 

3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, 
onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor 
asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze minister of een certificerende instelling.  
 

4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste 
lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d. verricht.  
 

5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond en 
wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.  

  
Artikel 4.54d. Asbestverwijdering  

 
1. De handelingen bedoeld in artikel 4.54, eerste lid. Met uitzondering van de handelingen , bedoeld in artikel 

4.54b. onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in 
artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven 
door Onze Minister of een certificerende instelling.  
 

2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid 
werkzaam.  
 

3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een 
persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het 
verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  
 

4. Voor zover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan 
de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van 
vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of 
een certificerende instelling.  
 

5. Voordat wordt aangevangen met de handeling, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het 
eerste lid, in het bezit van een afschrift van een asbestinventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, 
eerste lid.  
 

6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften van het inventarisatierapport, 
bedoeld in artikel 4.54a eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan 
een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. Par. 4 – Bouwwerken  
 

Art. 10: Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een 
aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de 
sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert. 
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Koopovereenkomst	onroerend	goed	(bedrijfsmatig)	

	
Partijen:	
	
1.) de	besloten	 vennootschap	met	 beperkte	 aansprakelijkheid	Otaser	B.V.,	 gevestigd	 te	 (9785	

CB)	 Zuidwolde	 aan	 de	 Kosterijland	 27,	 in	 deze	 vertegenwoordigd	 door	 haar	 bestuurder	 de	
besloten	 vennootschap	 met	 beperkte	 aansprakelijkheid	 Statores	 Beheer	 B.V.,	 voor	 wie	 in	
deze	optreedt	de	heer	H.	Bijmolt,	hierna	te	noemen:	"verkoper",	

	
en	
	

2.) de	publiekrechtelijke	 rechtspersoon	Provincie	Drenthe,	 zetelend	 te	 (9405	BJ)	Assen	aan	de	
Westerbrink	 1,	 in	 deze	 vertegenwoordigd	 door	 [………………………………………………………….],	
hierna	te	noemen:	"koper",	

	
hierna	gezamenlijk	te	noemen:	“partijen”,	
	
In	aanmerking	nemende	dat:	
• partijen	 hebben	 onderhandeld	 over	 de	 aan-	 en	 verkoop	 van	 de	 percelen	met	 daarop	 een	

bedrijfsgebouw	met	aanbehoren	aan	de	1e	Energieweg	13	te	Roden;	
• Partijen	 overeenstemming	 hebben	 bereikt	 over	 de	 voorwaarden	 waaronder	 koper	 van	

verkoper	genoemde	percelen	koopt;	
• Partijen	de	in	dit	verband	gemaakte	afspraken	als	volgt	wensen	vast	te	leggen.	
	

Komen	het	volgende	overeen:	

Art.	1.	
1.1	Verkoper	verkoopt	aan	koper,	gelijk	koper	koopt	van	verkoper,	drie	percelen	met	daarop	een	
bedrijfsgebouw	met	aanbehoren	staande	en	gelegen	aan	de	1e	Energieweg	13	te	(9301	LK)	Roden,	
kadastraal	aangeduid	als	gemeente	Roden	sectie	I	2450,	I	2811	en	I	4749,	gezamenlijk	groot	6.165	
m2,	hierna	te	noemen:	‘het	object’.		
1.2	De	kadastrale	uittreksels	van	het	object	zijn	deze	overeenkomst	gehecht.	
1.3	Ingeval	van	onder-	of	overmaat	heeft	geen	van	partijen	ter	zake	enige	aanspraak	op	
(schade)vergoeding	op	de	andere	partij.		

Art.	2.	
2.1	De	koopsom	van	het	object	bedraagt	€	775.000,--	kosten	koper		
[zegge:	zevenhonderd	vijfenzeventigduizend	euro].	
2.2	Over	de	koopsom	is	geen	Omzetbelasting	verschuldigd.	
2.3	Koper	hoeft	geen	zekerheid	voor	de	koopsom	te	stellen	in	de	vorm	van	een	waarborgsom	of	
bankgarantie.		
2.4	De	kosten	die	betrekking	hebben	op	de	eigendomsoverdracht,	zoals	overdrachtsbelasting,	
notariskosten	en	kadasterkosten,	zijn	voor	rekening	van	koper.		
2.5	De	betaling	van	de	koopsom,	kosten	en	belastingen	vindt	plaats	via	de	notaris	bij	het	passeren	
van	de	akte	van	levering.	
2.6	Koper	is	verplicht	het	verschuldigde	bedrag	te	voldoen	vóór	het	ondertekenen	van	de	akte	van	
levering	op	de	derdenrekening	van	de	notaris,	zodat	het	verschuldigde	bedrag	op	de	dag	van	levering	
op	die	rekening	is	bijgeschreven.	
	



	

Pagina	2	van	5	
	

2.7	Uitbetaling	aan	verkoper	of	aan	één	of	meer	door	hem	opgegeven	derden	zal	eerst	plaatsvinden,	
zodra	de	notaris	uit	onderzoek	bij	de	openbare	registers	is	gebleken,	dat	de	levering	is	geschied	
zonder	inschrijvingen	die	bij	het	verlijden	van	de	akte	van	levering	niet	bekend	waren.	
2.8		Indien	de	overdrachtsbelasting	voor	rekening	van	koper	komt	en	de	heffingsgrondslag	wordt	
verminderd	door	toepassing	van	artikel	13	Wet	op	belastingen	van	rechtsverkeer,	zal	koper	aan	
verkoper	wel	uitkeren	het	verschil	tussen	enerzijds	het	bedrag	dat	aan	overdrachtsbelasting	
verschuldigd	zou	zijn	zonder	vermindering	van	de	heffingsgrondslag	en	anderzijds	het	werkelijk	aan	
overdrachtsbelasting	verschuldigde	bedrag.	
Het	bedrag	dat	koper	aan	verkoper	uitkeert,	wordt	verminderd	met	een	zodanig	bedrag	dat	het	
totaal	van	het	bedrag	dat	koper	aan	overdrachtsbelasting	betaalt	en	het	bedrag	dat	koper	ingevolge	
dit	artikellid	aan	verkoper	betaalt,	gelijk	is	aan	het	bedrag	dat	koper	aan	overdrachtsbelasting	zou	
betalen	indien	artikel	13	Wet	op	belasting	van	rechtsverkeer	niet	van	toepassing	zou	zijn.	

Art.	3.	
3.1	De	levering	zal	plaatsvinden	op	2	april	2018,	of	zoveel	eerder	of	later	in	onderling	overleg	
overeenkomen.	
3.2	De	notaris	voor	wie	de	akte	van	levering	wordt	gepasseerd,	wordt	aangewezen	door	koper.			
3.3.	Verkoper	staat	in	voor	zijn	bevoegdheid	tot	verkoop	van	het	object,	alsmede	tot	
eigendomsoverdracht	ten	tijde	van	de	levering.	
3.4	De	feitelijke	levering	en	aanvaarding	vindt	plaats	op	het	moment	van	het	passeren	van	de	akte	
van	levering	door	de	notaris	zoals	bepaald	in	dit	artikel,	tenzij	tussen	verkoper	en	koper	een	ander	
tijdstip	is	overeengekomen.	Het	object	wordt	geleverd	vrij	van	huur-,	lease-	en/of	
huurkoopovereenkomsten.	
3.5	7.4	 Onder	de	eigendomsoverdracht	van	het	object	wordt,	voor	zover	mogelijk	begrepen,	ook	
begrepen	de	overdracht	van	alle	aanspraken	(waaronder	garanties)	die	verkoper	ten	aanzien	van	het	
object	kan	of	zal	kunnen	doen	gelden	tegenover	derden,	waaronder	begrepen	bouwer(s),	
(onder)aannemer(s),	installateur(s),	architect(en)	en	leverancier(s),	zoals	wegens	verrichte	
werkzaamheden	of	ter	zake	van	aan	het	object	toegebrachte	schade,	zonder	dat	verkoper	tot	
vrijwaring	verplicht	is.	Deze	overdracht	vindt	gelijk	plaats	met	de	eigendomsoverdracht.	Vindt	de	
feitelijke	levering	op	een	eerdere	datum	plaats	dan	de	ondertekening	van	de	akte	van	levering,	dan	
worden	de	bovenvermelde	aanspraken	op	die	eerdere	datum	overgedragen.	
In	dat	laatste	geval	verplicht	verkoper	zich	hierbij	de	hem	bekende	gegevens	ter	zake	aan	koper	te	
verstrekken	en	machtigt	verkoper	koper	hierbij,	voor	zover	nodig,	deze	overdracht	van	aanspraken	
voor	rekening	van	koper	te	doen	mededelen	aan	de	desbetreffende	derden	overeenkomstig	de	
wettelijke	bepalingen.	

Art.	4.	
4.1	Het	object	wordt	verkocht	en	geleverd	in	de	staat	waarin	het	zich	ten	tijde	van	de	
totstandkoming	van	deze	koopovereenkomst	bevindt,	met	alle	daarbij	behorende	rechten	en	
aanspraken,	zichtbare	en	onzichtbare	gebreken,	heersende	erfdienstbaarheden	en	kwalitatieve	
rechten,	en	vrij	van	hypotheken,	beslagen	en	inschrijvingen	daarvan.		
4.2		Koper	aanvaardt	uitdrukkelijk	alle	(dienende	en	heersende)	erfdienstbaarheden,	bijzondere	
lasten	en	beperkingen,	afzonderlijke	zakelijke	rechten,	kettingbedingen	en	kwalitatieve	
verplichtingen,	uitsluitend	voor	zover	blijkend	en/of	voortvloeiend	uit	de	laatste	en	voorgaande	
akte(n)	van	levering	en/of	van	vestiging	van	het	recht	van	erfpacht	en/of	opstal	en/of	afzonderlijke	
akte(n)	en/of	anderszins	uit	de	inschrijvingen	in	de	openbare	registers	voorafgaand	aan	het	tekenen	
van	deze	koopovereenkomst.	Koper	heeft	genoegzaam	kennis	kunnen	nemen	van	de	inhoud	van	de	
hiervoor	bedoelde	akten.	
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4.3	Het	is	koper	bekend	doordat	verkoper	hem	daarop	heeft	gewezen,	dat	het	dak	van	het	gebouw	
dat	onderdeel	uitmaakt	van	het	object,	in	slechte	staat	verkeert.	Verkoper	heeft	ter	zake	voldaan	aan	
de	op	haar	rustende	mededelingsplicht.		
4.4	Verkoper	heeft	voorts	verklaard	dat	het	object	geruime	tijd	leeg	heeft	gestaan	c.q.	feitelijk	niet	
door	haar	is	gebruikt	en	dat	zij	hierdoor	niet	bekend	is	met	de	bouwkundige	staat	van	het	object.	
Verkoper	verleent	terzake	de	feitelijke	staat	van	het	object	geen	enkele	garantie.		
4.5	Koper	heeft	voorafgaand	aan	het	ondertekenen	van	de	koopovereenkomst	een	bouwkundige	
keuring	van	het	object	laten	uitvoeren,	alsmede	een	bestemmingsplancheck,	een	waarde	taxatie.		
4.6	Koper	heeft	zelf	onderzoek	gedaan	naar	eventuele	publiekrechtelijke	beperkingen	en/of	lasten	
ter	zake	het	object.		
4.7	Koper	is	ermee	bekend	dat	bij	het	ondertekenen	van	de	koopovereenkomst	geen	energielabel,	
energieprestatie	certificaat	dan	wel	een	gelijkwaardig	document	als	bedoeld	in	het	Besluit	
energieprestatie	gebouwen	is	overhandigd	dan	wel	aanwezig	is.	De	Koper	aanvaardt	de	gevolgen	en	
risico’s	daarvan.	Koper	verklaart	Verkoper	te	vrijwaren	voor	iedere	aanmaning	of	aanspraak	terzake.		

Art.	5.	
5.1	Verkoper	verklaart	ter	zake	het	object:		
-	dat	er	geen	optierechten	en/of	voorkeursrechten	aan	derden	zijn	verleend;	
-	geen	rechtszaak,	bindende	adviesprocedure,	arbitrage	of	mediation	loopt;	
-	geen	huur(koop)overeenkomsten	bestaan;	
-	haar	geen	andere	juridische	feiten	bekend	zijn	dan	genoemd.		

Art.	6.	
6.1	Alle	baten	en	lasten	van	het	object	zijn	met	ingang	van	de	dag	van	het	ondertekenen	van	de	akte	
van	overdracht	voor	rekening	van	koper.	Alle	in	deze	koopovereenkomst	vermelde	heffingen	en	
belastingen	worden	per	die	dag	voor	de	lopende	periode	tussen	de	verkoper	en	de	koper	verrekend.	

Art.	7.	
7.1	Het	object	is	met	ingang	van	het	moment	van	tekenen	van	de	akte	van	levering	voor	risico	van	
koper,	tenzij	de	feitelijke	levering	eerder	plaats	vindt,	in	welk	geval	het	risico	per	dat	moment	
overgaat	op	koper.	
7.2	Indien	het	object	voor	het	tijdstip	van	risico-overgang	wordt	beschadigd	dan	wel	geheel	of	
gedeeltelijk	verloren	gaat,	is	verkoper	verplicht	koper	hiervan	onverwijld	in	kennis	te	stellen.	
7.3	Indien	het	object	door	overmacht	voor	het	tijdstip	van	risico-overgang	wordt	beschadigd	dan	wel	
geheel	of	gedeeltelijk	verloren	gaat,	is	deze	koopovereenkomst	van	rechtswege	ontbonden,	tenzij	
binnen	vier	weken	na	het	onheil,	maar	in	ieder	geval	vóór	de	overeengekomen	dag	van	
eigendomsoverdracht:	
a.	koper	uitvoering	van	deze	koopovereenkomst	verlangt,	in	welk	geval	verkoper	-zonder	enige	
bijzondere	tegenprestatie	naast	de	vastgestelde	koopsom-	aan	koper	op	de	overeengekomen	dag	
van	eigendomsoverdracht	het	object	aflevert	in	de	staat	waarin	het	zich	dan	bevindt,	met	daarbij	alle	
rechten	welke	verkoper	ter	zake	van	het	onheil	-hetzij	uit	hoofde	van	verzekering,	hetzij	uit	andere	
hoofde-	jegens	derden	toekomen;	dan	wel	
b.	verkoper	verklaart	de	schade	voor	haar	rekening	te	zullen	herstellen	vóór	de	overeengekomen	dag	
van	eigendomsoverdracht	danwel	indien	het	onheil	zich	voordoet	in	de	vier	weken	voorafgaande	aan	
de	overeengekomen	dag	van	eigendomsoverdracht,	binnen	vier	weken	na	het	onheil.	In	het	laatste	
geval	verschuift	een	eerder	overeengekomen	datum	van	eigendomsoverdracht	naar	de	dag	volgend	
op	die	waarop	die	vier	weken	na	het	onheil	zijn	verstreken.	Vindt	herstel	niet	ten	genoegen	van	
koper	plaats,	dan	is	deze	koopovereenkomst	alsnog	ontbonden,	tenzij	koper	binnen	veertien	dagen	
nadat	op	basis	van	dit	artikel	herstel	plaatsgevonden	behoort	te	hebben,	verklaart	alsnog	gebruik	te	
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willen	maken	van	het	hem	onder	sub	a.	van	dit	artikel	toegekende	recht,	in	welk	geval	de	
eigendomsoverdracht	plaatsvindt	op	de	overeengekomen	datum	danwel,	indien	het	onheil	zich	
voordoet	binnen	vier	weken	voorafgaande	aan	de	overeengekomen	dag	van	eigendomsoverdracht,	
uiterlijk	zes	weken	na	het	onheil.	
Indien	zowel	koper	als	verkoper	verklaren	gebruik	te	willen	maken	van	de	in	dit	lid	toegekende	
rechten,	prevaleert	de	keuze	van	koper.	
7.4	Indien	koper	na	de	eigendomsoverdracht	de	koop	op	goede	gronden	heeft	ontbonden	als	
bedoeld	in	artikel	7:10	lid	3	BW,	blijft	het	risico	in	afwijking	van	die	bepaling	voor	koper	tot	aan	het	
moment	van	de	terugoverdracht	aan	verkoper,	indien	en	voor	zover	dat	risico	door	koper	is	
verzekerd	of	-	bij	gebreke	daarvan	-	indien	en	voor	zover	dat	risico	bij	een	object	als	het	verkochte	
door	een	gebruikelijke	opstalverzekering	pleegt	te	worden	gedekt.	Voor	de	overige	risico's	
waartegen	koper	niet	is	verzekerd	en	die	bij	een	object	als	het	verkochte	ook	niet	plegen	te	worden	
verzekerd,	blijft	het	bepaalde	in	artikel	7:10	leden	3	en	4	BW	van	kracht.	

Art.	8.	
8.1	Indien	één	van	de	partijen,	na	in	gebreke	te	zijn	gesteld,	gedurende	acht	dagen	nalatig	is	of	blijft	
in	de	nakoming	van	één	of	meer	van	haar	uit	deze	koopovereenkomst	voortvloeiende	verplichtingen,	
kan	de	wederpartij	van	de	nalatige	deze	koopovereenkomst	zonder	rechterlijke	tussenkomst	
ontbinden	door	middel	van	een	schriftelijke	verklaring	aan	de	nalatige	partij.	
8.2	Ontbinding	op	grond	van	tekortkoming	is	slechts	mogelijk	na	voorafgaande	ingebrekestelling.	Bij	
ontbinding	van	de	koopovereenkomst	op	grond	van	toerekenbare	tekortkoming	zal	de	nalatige	partij	
ten	behoeve	van	de	wederpartij	een	zonder	rechterlijke	tussenkomst	terstond	opeisbare	boete	van	
tien	procent	(10%)	van	de	koopsom	verbeuren,	onverminderd	het	recht	op	aanvullende	
schadevergoeding,	indien	de	daadwerkelijke	schade	hoger	is	dan	de	onmiddellijk	opeisbare	boete,	en	
onverminderd	vergoeding	van	kosten	van	verhaal.	
8.3	Indien	de	wederpartij	geen	gebruik	maakt	van	zijn	recht	de	koopovereenkomst	te	ontbinden	en	
nakoming	verlangt,	zal	de	nalatige	partij	ten	behoeve	van	de	wederpartij	na	afloop	van	de	in	lid	1	
vermelde	termijn	van	acht	dagen	voor	elke	sedertdien	verstreken	dag	tot	aan	de	dag	van	nakoming	
een	onmiddellijk	opeisbare	boete	verschuldigd	zijn	van	drie	pro	mille	(3‰)	van	de	koopsom	met	een	
maximum	van	tien	procent	(10%)	van	de	koopsom,	onverminderd	het	recht	op	aanvullende	
schadevergoeding,	indien	de	daadwerkelijke	schade	hoger	is	dan	de	onmiddellijk	opeisbare	boete,	en	
onverminderd	vergoeding	van	kosten	van	verhaal.	
Indien	de	wederpartij	na	verloop	van	tijd	de	koopovereenkomst	alsnog	ontbindt	dan	zal	de	nalatige	
partij	een	boete	verschuldigd	zijn	van	tien	procent	(10%)	van	de	koopsom	verminderd	met	het	reeds	
in	de	vorm	van	een	dagboete	betaalde	bedrag,	onverminderd	het	recht	op	aanvullende	
schadevergoeding,	indien	de	daadwerkelijke	schade	hoger	is	dan	de	onmiddellijk	opeisbare	boete,	en	
onverminderd	vergoeding	van	kosten	van	verhaal.	
8.4	Indien	de	nalatige	partij	na	ingebreke	te	zijn	gesteld	binnen	de	voormelde	termijn	van	acht	dagen	
alsnog	zijn	verplichtingen	nakomt,	is	deze	partij	desalniettemin	gehouden	aan	de	wederpartij	diens	
schade	als	gevolg	van	de	niet-tijdige	nakoming	te	vergoeden.	

Art.	9.	
9.1	Aan	deze	koopovereenkomst	zijn		volgende	ontbindende	voorwaarden	verbonden:	

9.1.1.	Dat	koper	vóór	1	april	2018	geen	goedkeuring	heeft	verkregen	van	Provinciale	Staten	voor	het	
aangaan	van	deze	overeenkomst.		

9.1.2.	Dat	vóór	1	april	2018	uit	milieukundig	bodemonderzoek	is	gebleken	dat	deze	niet	voldoet	aan	
de	minimaal	wettelijke	gestelde	streef-	of	intentiewaarden	met	betrekking	tot	het	voorgenomen	
gebruik	van	koper.		
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9.2	Koper	verplicht	zich	al	het	redelijk	mogelijke	te	doen	teneinde	de	hiervóór	genoemde	
goedkeuring	respectievelijk	inzicht	te	verkrijgen.		
9.3	Koper	kan	slechts	de	ontbinding	inroepen	door	middel	van	een	aangetekend	schrijven	of	bij	
deurwaardersexploot	dat	uiterlijk	op	1	april	2018	door	verkoper	moet	zijn	ontvangen.		

Art.	10.	
10.1	Koper	en	verkoper	kiezen	met	betrekking	tot	deze	koopovereenkomst	en	alle	gevolgen	daarvan,	
waaronder	de	fiscale	gevolgen,	woonplaats	op	het	kantoor	van	de	notaris.	

Art.	11.	
11.1	Een	persoon	die	geen	partij	is	bij	de	Overeenkomst	kan	geen	rechten	ontlenen	aan	deze	
Overeenkomst	en/of	geen	beroep	doen	op	enige	bepaling	in	de	Overeenkomst.	

Art.	12.	
12.1	Partijen	mogen	de	uit	deze	overeenkomst	voortvloeiende	rechten	en	verplichtingen,	noch	
geheel	noch	gedeeltelijk,	overdragen	aan	derden	zonder	voorafgaande	schriftelijke	toestemming	van	
de	andere	partij.	Aan	deze	toestemming	kunnen	voorwaarden	worden	verbonden.	Partijen	zullen	
een	overdracht	niet	op	onredelijke	gronden	weigeren.	

Art.	13.	
13.1	Op	deze	Overeenkomst	is	Nederlands	recht	van	toepassing.		
13.2	Indien	tussen	partijen	een	geschil	mocht	ontstaan	die	voortvloeit	uit	deze	koopovereenkomst,	
dan	verplichten	partijen	zich	jegens	elkaar	om	dit	geschil	in	eerste	instantie	in	onderling	overleg	op	te	
lossen.	Nadat	partijen	niet	in	onderling	overleg	tot	een	oplossing	hebben	kunnen	komen,	is	de	
bevoegde	rechter	van	de	rechtbank	te	Groningen	bij	uitsluiting	bevoegd	van	het	geschil	kennis	te	
nemen.	

	

Aldus	overeengekomen	en	in	tweevoud	opgemaakt	op	____________	te	_______________________	

	

	

___________________________		 	 	 	 ___________________________	

namens	Otaser	B.V.	 	 	 	 	 	 namens	Provincie	Drenthe	
H.	Bijmolt	 	 	 	 	 	 	 	

________________	

	

	

	

bijlage(n):	
-	uittreksels	Kadaster	
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