
Noord Schalkwijkerweg 117, vaststellen verkoopdocumenten, aanvullende informatie
toezegging informatie strook grond en horeca categorieën

Strook grond
De aanvullend uit te geven strook grond is afzonderlijk vermeld omdat thans een onderzoek loopt van Rijnland voor de
eventuele noodzaak ter plaatse een watergang aan te leggen. Zodra Rijnland daar duidelijkheid over geeft, naar
verwachting medio 2020, weten we of deze grond ook verkocht kan worden. In dat geval wordt de strook grond
toegevoegd aan het grote perceel, de koper van NS117 wordt dan eigenaar van de strook (deze verplichting is in de
koopovereenkomst opgenomen).
Als er een watergang moet komen blijft deze strook eigendom van de gemeente en wordt de strook dus niet verkocht.
De bieder biedt dus op het grote perceel, waarbij hij zich tevens verplicht de strook grond af te nemen tegen de
getaxeerde waarde als de watergang niet nodig blijkt.

Waarde
De taxateur , gespecialiseerd op het gebied van exploitatiegebonden vastgoed, zoals hotels, restaurants en cafés,
onderbouwt zijn waardering als volgt:

De waarde van de (overige)grond maakt onderdeel van het totaal. Het betreft het onderdeel van het grotere geheel en
ten dienste van de (te vestigen) bedrijfsvoering. Omdat het een relatief groter perceel is hebben wij voor een gedeelte
een extra waarde toegekend. Dit gedeelte van het perceel is uitdrukkelijk niet beoordeeld als separaat te verkopen
grond maar als onderdeel van het geheel.

Verder wordt opgemerkt dat het terrein nog zal moeten worden ingericht voor gebruik. Afhankelijk van de aard van de
inrichting brengt dit extra kosten met zich mee.

Bestemming en categorieën horeca
In het bestemmingsplan Watermeterfabriek is bij begrippenoverzicht een opsomming van horecatypes opgenomen,
zie bijlage.

De strook grond heeft dezelfde bestemming, zelfde mogelijkheden dus, als het overige perceel grond, Tuin-1:

Artikel 4 Tuin - 1 De op de verbeelding voor 'Tuin - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor 36bestemmingsplan
"Watermeterfabriek" (ontwerp) tuinen en erven behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen
hoofdbebouwing met de horecabestemming. Binnen deze bestemming zijn tuinen en verhardingen toegestaan.
Tevens kan er een terras worden aangelegd met een maximale oppervlakte van 250 m2. Een terras is uitsluitend
toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven zone. Parkeren mag daar waar dit met de aanduiding
'parkeerterrein' is aangegeven. Binnen de Tuin-1 bestemming is verder stadslandbouw mogelijk. In het bijbehorende
gebouw met de horecabestemming is bijbehorende ondergeschikte detailhandel toegestaan. Voor het voorterrein
moet in nauwe samenwerking met de gemeentelijke landschapsontwerpers een landschapsinrichtingsplan worden
gemaakt. Het voorterrein mag pas in gebruik worden genomen ten behoeve van het horecabedrijf als het
inrichtingsplan is uitgevoerd. Deze voorwaarde is als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels.

Verduidelijking bestemming: Horeca 1 én restaurant?
 Restaurant valt onder horeca 2.
De tekst in de bijlage bestemmingsplaninfo geeft een korte samenvatting.
In deze bijlage staat als mogelijke bestemming bij b ‘restaurant’ benoemd, dit is horeca 2. Dit wordt niet nader
omschreven, terwijl horeca 1, genoemd onder a, wel nader omschreven wordt. De bijlage is bedoeld als korte
informatie voor de invulling van het perceel. De uitgebreide bestemmingsmogelijkheden staan vermeld in het
bestemmingsplan Watermeterfabriek, deze wordt als bijlage bij de koopovereenkomst gevoegd.

Overigens is de maximale openstelling die volgt uit deze functie:   Binnen de aangegeven zone is een terras mogelijk
van maximaal 250 m2 met een openstelling tot maximaal 22.00 uur.



Overzicht categorieën horeca (uit begrippenoverzicht bp Watermeterfabriek)

1.31 horeca 1:
horecabedrijven die hoofdzakelijk overdag eenvoudige etenswaren verstrekken en als
nevenactiviteit licht- en niet-alcoholische dranken verstrekken, zoals lunchrooms, ijssalons,
koffie/theehuizen, broodjeszaken en daarmee gelijk te stellen horecabedrijven.
1.32 horeca 2:
horecabedrijven die hoofdzakelijk maaltijden verstrekken en als nevenactiviteit alcoholische
en niet-alcoholische dranken verstrekken waarbij de nadruk ligt op het verstrekken van
maaltijden, zoals restaurants en eethuisjes, snackbars en daarmee gelijk te stellen
horecabedrijven.
1.33 horeca 3:
horecabedrijven die hoofdzakelijk dranken en eten verstrekken waarbij de nadruk ligt op het
verstrekken van dranken, zoals (eet)cafés en bars en daarmee gelijk te stellen
horecabedrijven.
1.34 horeca 4:
horecabedrijven die hoofdzakelijk logies per nacht verstrekken met als nevenactiviteit het
verstrekken van maaltijden en dranken en het houden van
bijeenkomsten/vergaderingen/congressen.
1.35 horeca 5:
horecabedrijven die hoofdzakelijk dranken verstrekken en gericht zijn op dansen en beluisteren van muziek,
zoals dancings en discotheken en daarmee gelijk te stellen horecabedrijven.


