TE KOOP
Voormalige pluimveehouderij
te Orvelte

Oranjekanaal N.Z. 40a
-

Totale grondoppervlakte: 05.04.40 ha

-

Milieuvergunning voor 10 zoogkoeien, 5 vleesstieren en 28.730 legkippen.

-

Geen NB-vergunning, geen PAS-melding.

-

Slechte staat van onderhoud.

-

Locatie geschikt voor intensieve veehouderij, bouwblok 1 ha.

-

Ook geschikt voor verplaatsing of Ruimte voor Ruimte.

-

Vraagprijs: € 520.000,- k.k.

•Lauwers 14, 9405 BL Assen•Postadres: Postbus 855, 9400 AW Assen•Tel.: 0592-390321
•E-mail: info@huitingschoon.nl•www.huitingschoon.nl
•Kvk nummer 56966563•IBAN NL71RABO0167966499•BTW nummer 852382066B01

Omschrijving
Tot 2016 was op deze locatie een pluimveehouderij gevestigd, waarvan de bedrijfsgebouwen
in dat jaar grotendeels door brand verloren zijn gegaan. Wat er nu nog staat is de
woonboerderij met aangebouwde schuurruimte.

Het betreft echter nog steeds een locatie voor intensieve veehouderij met een bouwblok van
1 ha. Het perceel zelf is 1.30.30 ha groot.

De opstallen bevinden zich in een slechte staat van onderhoud en de funderingen van de
verloren gegane stallen liggen er nog.
De afgebrande stallen waren gelegen onder een 110 KV hoogspanningsleiding.
Voor nieuwbouw of herbouw zal een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden.
Ook Tennet zal hieraan medewerking moeten verlenen.
De kansen en (on)mogelijkheden met betrekking tot verkrijgen van de benodigde
vergunningen voor herbouw op deze locatie zijn niet door verkoper of ons kantoor
onderzocht.
Een alternatief zou kunnen zijn om het bedrijf te verplaatsen als hiervoor een geschikte
locatie voorhanden is. Overleg met en medewerking van de gemeente en/of provincie is
hiervoor noodzakelijk.
Ligging
De locatie mag aantrekkelijk worden genoemd. Landelijk gelegen langs het Oranjekanaal,
vlakbij het museumdorp Orvelte. Op korte afstand van de uitgestrekte Staatsbossen rond het
Herinneringskamp Westerbork en de radiosterrenwacht.
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Woonhuis
Oorspronkelijk gebouwd in de jaren '20 en '40 van de vorige eeuw. In de jaren '90 is het
woonhuis verbouwd. Het achterhuis heeft deels een houten gebintconstructie en deels stalen
spanten. Een deel van de zij- en achtergevels is verwijderd. Een aangebracht overkapping
verbindt de boerderij met een voormalige stal.
Het woonhuis heeft een woonoppervlakte van ca. 135 m², het bedrijfsgedeelte ca. 230 m².
De vloeren zijn deels van hout, deels van beton. De woning wordt centraal verwarmd. De
grotendeels kunststof kozijnen hebben isolerende beglazing.
De boerderij bevindt zich in een slechte staat van onderhoud.

Bedrijfsgebouwen
Aangebouwde stal
Gebouwd ca. 1974 en ca. 10 x 17 m groot. Opgetrokken met halfsteens muren en hout
spanten. Gedekt met asbesthoudende golfplaten. Ingericht met centraal voerpad,
roostervloeren over mestkelders. De staat van onderhoud is slecht.

Machineberging
Eenvoudig gebouwd in 1994, stalen constructie met damwand en schuifdeuren. De afmeting
is ca. 31 x 8 m. De staat van onderhoud is matig.
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Scharrelstal
Een houten gebouw van ca. 50 jaar oud. Op stenen fundering en betonvloer. De afmeting is
ca. 30 x 14 meter. Het dak is met asbesthoudende golfplaten gedekt, aan de binnenkant
voorzien van PUR-schuim. De staat van onderhoud is slecht.

Funderingen
De afgebrande stallen hadden en afmeting van ca. 61 x 12 en 19 x 65 m². De betonvloer ligt
op zand. Onder één van de vloeren bevindt zich nog een mestkelder van ca. 1.100 m³.
Onder de betonvloer is asbesthoudend bekistingsmateriaal aanwezig.

Perceel grasland
Op korte afstand van de boerderij van de boerderij, aan de Deurlangen, ligt een perceel
grasland van 3.74.10 ha groot. Het perceel ligt in de EHS. De perceelvorm is onregelmatig,
wel is het direct bereikbaar vanaf de openbare weg.

Verkaveling
Huiskavel en veldkavel.

Ligging, ontsluiting
Gelegen aan de openbare, verhard weg.

Mestopslag
1.100 m3 in een mestkelder onder afgebrande pluimveestal.
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Kadastrale gegevens
Totale grondoppervlakte is 05.04.40 ha.
Kadastraal bekend:
Kadastrale gegevens
Orvelte

S

34

01.30.30

ha

Orvelte

R

549

03.74.10

ha

05.04.40

ha

Totaal

Grondverdeling (indicatief):
Wonen: 500 m2
Agrarisch bouwperceel: 9.500 m2
Cultuurgrond: 40.440 m2
Genoemde kadastrale percelen zijn eventueel los van elkaar te koop.
Milieuvergunning
Voor het bedrijf is een milieuvergunning afgegeven op 13 mei 1997 voor het houden van 10
zoogkoeien, 5 vleesstieren en 28.730 legkippen.
Opmerking: Een koper dient zelf te mogelijkheden van de bruikbaarheid van deze oude
milieuvergunning te onderzoeken.

Bestemming: Buitengebied Midden-Drenthe
Orvelte S 34

: Enkelbestemming – Agrarisch met waarden – 1 (bedrijfswoning toegestaan)
Dubbelbestemming - Leiding – hoogspanning
Dubbelbestemming – Waarde-Archeologie 2
Functieaanduiding – Intensieve veehouderij
Bouwaanduiding – 1 ha.
Gebiedsaanduiding – milieuzone-hydrologischge beïnvloeding
Gebiedsaanduiding – overige zone-windturbinus

Orvelte R 549 : Enkelbestemming – Agrarisch met waarden 3 (natuurdoelen op cultuurgrond)
Dubbelbestemming – Waarde-Archeologie 2
Dubbelbestemming – Waarde-Grasland
Gebiedsaanduiding – milieuzone-hydrologischge beïnvloeding
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Gebiedsaanduiding – overige zone-windturbines

Voor gedetaileerde informatie met betrekking tot het bestemmingsplan worden
geïnteresseerden verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl

Productierechten
N.v.t.

Belastingen en kosten
Voor rekening koper.

Bijzonderheden
De opstallen bevinden zich in een slechte staat van onderhoud. Belangstellenden moeten
rekening houden met serieus achterstallig onderhoud en bouwkundige gebreken.
De nog aanwezige oppervlakte aan bedrijfsgebouwen maakt het een potentieel geschikte
locatie voor herbestemming of herontwikkeling in het kader van Ruimte voor Ruimte. Dit zou
één compensatiewoning kunnen opleveren. Bij een totale sanering van huidige opstallen zou
dit kunnen leiden tot aantrekkelijke locatie voor 2 nieuwe woningen (één herbouw en één
nieuwe woning).
Ook de mogelijkheid waarbij de bouwrechten naar een andere locatie worden verplaatst zou
onderzocht kunnen worden. Dit kan aantrekkelijk zijn als u zelf beschikt over een
alternatieve locatie én de gemeente daaraan zou willen meewerken. Na sanering van de
huidige locatie zou deze weer als agrarische grond in gebruik genomen kunnen worden.

Bijlagen
Topografische kaart
Kadastrale kaart
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Foto’s divers
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Topgrafische kaart:
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Algemene informatie
Meer informatie
Zojuist heeft u een brochure ontvangen van een door HuitingSchoon aangeboden object. De
verkoper, onze opdrachtgever, heeft besloten om zijn/haar onroerende zaken exclusief via
ons kantoor te koop aan te bieden. Dit betekent dat als u meer informatie wenst of een
afspraak wilt maken voor een (2e) bezichtiging, u hiervoor contact op kunt nemen met ons
kantoor. Ons telefoonnummer is 0592-390321.
Voorbehouden/onderzoeksplicht
Als kopende partij heeft u een wettelijke onderzoeksplicht naar alle zaken die voor u
belangrijk zijn en kunt u zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die u zelf had
kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers. Vanzelfsprekend kunnen
wij u doorverwijzen naar de desbetreffende instanties of deskundigen. De verkoper heeft een
informatieplicht en zal alle voor u meldingplichtige informatie verstrekken. Deze gegevens
zijn soms verkregen door mondelinge informatie, soms uit het geheugen opgediept. U mag
verwachten dat meldingplichtige zaken gemeld zullen worden, tenminste, voor zover ze bij
verkoper of makelaar bekend zijn. Het geeft echter geen garantie voor het aan- dan wel
afwezig zijn van eigenschappen. Van de meeste objecten zijn kadastrale gegevens, een
bestemmingsplan en een eigendomsbewijs beschikbaar. Bij de objecten van HuitingSchoon
wordt niet standaard een EPA-certificaat geleverd.
Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te
brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden
niet geaccepteerd tenzij verkoper met dergelijke toevoegingen alsnog instemt.
Interesse en nu?
Indien u het object met één van onze makelaars heeft bezichtigd en u heeft interesse, kunt u
een bod op het object uitbrengen. Een bieding kunt u mondeling doorgeven, u mag dit ook
per mail doen. Denkt u er bij de laatste aan om na te bellen of de bieding ons heeft bereikt.
Tevens is het verstandig om vooraf contact met ons op te nemen of er bijzonderheden
betreffende het biedsysteem bestaan en of wij nog “vrij” zijn met het object. Een bieder kan
niet afdwingen dat hij in onderhandeling is. Men is pas in onderhandeling als de verkoper
een tegenvoorstel doet. Men is niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft
dat hij het bod met de verkoper zal overleggen. Een onderhandeling hoeft niet tot een
verkoop te leiden. Een makelaar mag ondanks onderhandelingen doorgaan met de
bezichtigingen bij het object.
Indien er zich meerdere gegadigden melden voor het object, behoudt verkoper zich het recht
voor om tot een besloten biedsysteem over te gaan. Dit houdt in dat een beperkte groep
belangstellenden éénmalig de gelegenheid krijgt de uiterste prijs kenbaar te maken. Zodra
wij de bieding van u ontvangen hebben, zullen wij deze met de verkoper overleggen. Het is
verstandig om bij uw bieding de door u gewenste transportdatum en voorwaarden te
noemen. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor het object te gunnen aan de
gegadigde van zijn keuze.
Een overeenkomst komt pas tot stand, als schriftelijk overeenstemming is bereikt over de
koopsom en de datum van oplevering.
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Koopakte
De mondelinge overeenstemming wordt door ons kantoor vastgelegd in een koopakte
opgesteld conform de modelkoopakte van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in
onroerende goederen (NVM). Tenzij verkoper anders bepaalt, wordt er een waarborgsom of
bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom als zekerheid voor de verkoper in de akte
opgenomen. Deze waarborgsom of bankgarantie dient binnen 10 dagen na het
ondertekenen van de koopovereenkomst of, indien een financieringsvoorbehoud is
overeengekomen, binnen 10 dagen na het verstrijken van het financieringsvoorbehoud
gesteld te worden. In overleg kunnen er eventueel andere ontbindende voorwaarden
opgenomen worden. Als koper ontbinding inroept, omdat hij geen financiering kan
verkrijgen, dan dient hij de afschriften van minimaal twee afwijzingen met het bericht van
ontbinding mee te sturen.
Kosten koper
Tenzij anders vermeld is de verkoopprijs kosten koper. Dit wil zeggen dat de kosten voor het
in eigendom verkrijgen van het object voor rekening van de koper zijn. Dit betreft vaak de
overdrachtsbelasting, notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte, de
hypotheekakte en het inschrijven daarvan in de registers, de kadasterkosten en de
afsluitprovisie. De makelaarscourtage komt niet voor rekening van de koper. Als de verkoper
een makelaar inschakelt om zijn object te verkopen, dan moet hij zelf met de makelaar
afrekenen voor deze dienst. De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de
verkoper en niet dat van de koper. Het kan daarom eveneens voor de koper van belang zijn
een eigen makelaar in te schakelen.
Bij kosten koper heeft de koper in principe vrijheid van notariskeuze. Indien de koper
uiterlijk binnen 3 werkdagen na ondertekening van de koopakte nog geen notariskeuze
heeft gemaakt, behoudt de verkoper zich het recht voor om de koopakte naar een
plaatselijke notaris te sturen.
Hoewel deze verkoopbrochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, wordt voor
eventuele onjuistheden noch door HuitingSchoon, noch door verkoper enige
aansprakelijkheid aanvaard. Alle verstrekte informatie dient te worden beschouwd als een
uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.
De eventuele in deze brochure opgenomen plattegronden, tekeningen, situatieschetsen e.d.
dienen uitsluitend ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Eventueel
aangegeven maten dienen ter plaatse te worden nagemeten en kunnen eveneens afwijken
van de werkelijkheid
Afsluitend
Mocht u na het doornemen van deze brochure of na een bezichtiging geen belangstelling
meer hebben in dit bedrijf, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan ons door te geven? Wij
kunnen dan de eigenaar hierover informeren.
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