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Registratienummer: 1370614

Datum voorstel:

Commissie

11 april2017 Portefeuillehouder: Butter

16 mei 2017 Gemeenteraad 16 mei 2017

Samenvatting:
De gemeente Beemster heeft vanuit het akkoord Waterlands Wonen een potentiële

woningbouwopgave van circa 450 woningen in het gebied Zuidoostbeemster ll (ZOB ll). De

gemeenteraad heeft zich nog niet uitgesproken over het voornemen om in dit gebied op
termijn woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. Om de nadere voorbereidingen te kunnen

treffen voor de planontwikkeling, is het vereist dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de
toekomstige ontwikkeling. Het onderhavige raadsvoorstel met ontwerpbesluit gaat in op drie
ondenruerpen, die betrekking hebben op de toekomstige woningbouwontwikkeling in ZOB ll.

1. De gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten woningbouwontwikkeling mogelijk te
maken in ZOB ll.

2. De gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten om de grondexploitatie onder te brengen

bij de VOF De Beemster Compagnie.
Korte toelichtinq: Na een uitgebreide selectie en toetsing is BPD Ontwikkeling B.V.

geselecteerd als samenwerkingspartner voor de gemeente Beemster binnen de VOF De

Beemster Compagnie. Gezien de positieve ervaringen in VOF De Beemster Compagnie
en de omvang van de grondposities van de gemeente en BPD Ontwikkeling B.V. in ZOB ll,
is VOF De Beemster Compagnie de meest geréde partij om de grondexploitatie van ZOB ll
op zich te nemen.

3. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het voorkeursregime van de Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg) van toepassing te verklaren op percelen in het gebied ZOB ll.
Korte toelichtino: Op 11 april 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders

besloten om in dit gebied percelen aan te wijzen, waarop het voorkeursregime uit de Wvg
van toepassing is. Deze voorlopige aanwijzing heeft een geldingsduur van drie maanden.

Om het voorkeursregime na de geldingsduur te handhaven, is een besluit nodig van uw
gemeenteraad. Met het onderhavige raadsvoorstel wordt voorgesteld om het
voorkeursregime te handhaven voor de duur van drie jaren

Onderwerp:
Toekomstige ontwikkeling van het gebied Zuidoostbeemster ll en aanwijzing percelen Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg ).



Registratienummer:
Ondenrverp:

1370614
Toekomstige ontwikkeling van het gebied Zuidoostbeemster ll en

aanwijzing percelen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

Middenbeemster, 11 april 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
Zuidoostbeemster ll
De gemeente heeft vanuit het akkoord Waterlands Wonen een potentiële

woningbouwopgave van 450 woningen in het gebied ZOB ll. De reeds in ontwikkeling zijnde

woningbouwlocaties hebben onvoldoende capaciteit om aan deze woningbouwopgave te
voldoen. Er dient derhalve een nieuw gebied in ontwikkeling gebracht te worden.

Oplossingsrichti ngen :

Ontwikkelinoslocatie: planoebied ZOB ll
Het voornemen is het gebied in ontwikkeling te brengen dat ligt ten noorden van het

Noorderpad, ten westen van de Oostdijk, ten oosten van de Purmerenderweg en ten zuiden

van de N244.

De gemeente is momenteel al eigenares van 12o/o van de gronden in dit gebied. BPD

Ontwikkeling B.V. is eigenares van circa 31Yo van de gronden. BPD Ontwikkeling B.V. voert

momenteel overleg met een eigenaar in het plangebied, waardoor - bij een positief verloop

van de onderhandelingen - BPD Ontwikkeling B.V. zal beschikken over meer gronden. De

gemeente en BPD Ontwikkeling B.V. beschikken op dit moment gezamenlijk 43o/o van de
gronden in het gebied, hetgeen op korte termijn mogelijkenrvijs kan worden uitgebreid.

Er heeft overleg plaatsgevonden met de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland over

nieuwe uitbreidingslocaties in onze gemeente. De provincie heeft een voorkeur voor
(binnen)stedelijke ontwikkelingen in plaats van de transitie van het buitengebied.

Gezien de grondposities en de ligging van het onderhavige plangebied is dit gebied de best

aangewezen locatie om aan de woningbouwopgave te voldoen.

Samenwerkinq met VOF De Beemster Compaqnie
Na een uitgebreide selectie en toetsing is BPD Ontwikkeling B.V.geselecteerd als

samenwerkingspartner voor de gebiedsontwikkeling met de gemeente Beemster. Beide
partijen werken inmiddels al enige tijd samen in de VOF De Beemster Compagnie bijonder
meer de ontwikkeling van De Nieuwe Tuinderij. De ervaringen in dit samenwerkingsverband
zijn positief.
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Toekomstige ontwikkeling van het gebied Zuidoostbeemster ll en

aanwijzing percelen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

ln het beoogde nieuwe plangebied beschikken beide partijen samen op dit moment al over
een groot deel van de gronden.

Gelet op de grondposities en de positieve ervaringen met VOF De Beemster Compagnie is
VOF De Beemster Compagnie de meest geschikte partij om zorg te dragen voor de

ontwikkeling en exploitatie van het nieuwe plangebied.

Aanwiizinq van percelen op qrond van de Wet voorkeursrecht oemeenten
De gemeente en BPD Ontwikkeling B.V. hebben circa 43o/o van de gronden in het
plangebied in eigendom. De overige gronden zijn in eigendom bij derden, zowel particulieren

en bedrijven.

Om de regie in het gebied te behouden, mogelijke grondspeculatie en prijsopdrijving tegen te
gaan, is het wenselijk dat de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing wordt
verklaard op de gronden in het gebied.

Op 1 1 april2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het

voorkeursregime van toepassing te verklaren op de percelen binnen het plangebied. Dit

besluit heeft een geldingsduur van 3 maanden. Om het voorkeursregime op de percelen te
handhaven, is een besluit van uw gemeenteraad vereist.

Aanwiizinq percelen op qrond van artikel 5 Wvo
Op grond van artikel 5 van de Wvg kan de gemeenteraad gronden aanwijzen, die nog niet

z'rjn opgenomen in een bestemmingsplan of structuurvisie, maar waarbij in het

aanwijzingsbesluit een niet-agrarische bestemming wordt toegedacht en waarvan het huidige
gebruik afwijkt van het toegedachte gebruik.

De gronden in het plangebied omvatten op dit moment overwegend grasland. Daarnaast
wordt een aantal percelen gebruikt voor bedrijfsdoeleinden en woondoeleinden. Het nieuwe

toegedachte gebruik van het gebied betreft woningbouw met b'rjbehorende voorzieningen

zoals (ontsluitings)wegen en overige openbare voorzieningen.

Gelet op het voorgaande wordt aan de gronden een niet-agrarische bestemming toegedacht.
Bovendien wijkt het huidige gebruik af van het toegedachte gebruik. Bij de totstandkoming
van de Wvg is daarbij tot uitdrukking gebracht dat de formule 'afwijkend gebruik' niet zo

beperkt uitgelegd dient te worden dat het voorkeursregime alleen van toepassing kan

worden verklaard, wanneer sprake is van wezenlijk andere gebruiksvormen. Ook wanneer
een toegedachte bestemming voorziet in een vergelijkbaar, maar beter of intensiever gebruik

dan het bestaande gebruik, kan van 'afwijkend gebruik' in de zin van de Wvg worden
gesproken.
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ln het onderhavige geval is sprake van een toegedacht afwijkend gebruik, zodat aan de
vereisten voor de aanwijzing op grond van artikel 5 van de Wvg is voldaan.

De percelen, waarop het voorkeursregime van toepassing wordt verklaard, zijn aangeduid op
de bij dit voorstel behorende kadastrale tekening en de perceellijst, waarop de aangewezen
percelen, hun grootte en de namen van eigenaren en beperkt gerechtigden zijn
weergegeven.

Gevoloen aanwiizinq percelen

Het aanwijzingsbesluit heeft voor de eigenaren uitsluitend gevolgen als zijvoornemens zijn
om hun percelen te vervreemden/te verkopen. Nadat het aanwijzingsbesluit in werking is
getreden, dienen de eigenaren - indien zij hun percelen of de beperkte rechten daarop willen
vervreemden/verkopen - deze eerst te koop aan de gemeente aan te bieden.

Na een ontvangen aanbod dient het college van burgemeester en wethouders binnen zes
weken na het aanbod aan de eigenaar mee te delen of zij het perceel wensen te verkrijgen

Als het college van burgemeester en wethouders positief besluit op het aanbod dan wordt
vervolgens met de eigenaar in onderhandeling getreden over een minnelijke venverving. Als
het college van burgemeester en wethouders niet positief of niet tijdig besluit dan is de
eigenaar vrij om zijn perceel gedurende drie jaar aan een willekeurige derde te verkopen.
Ook als het college van burgemeester en wethouders besluit het perceel niet te verwerven
dan blijft het voorkeursregime op het perceel van toepassing, gedurende de looptijd van het

aanwijzingsbesluit.

lnwerkinotredino en looptiid
De aanwijzing op grond van artikel 5 Wvg heeft een geldingsduur van 3 jaar na

inwerkingtreding. De aanwijzing treedt in werking de dag nadat het aanwijzingsbesluit is
bekendgemaakt in de Staatscourant.

Planvorminq olanqebied

De ontwikkeling van het plangebied zal worden opgenomen in een actualisatie van de
'structuurvisie Beemster 2012' . Vervolgens zal de ontwikkeling nader uitgewerkt worden,
waarbij de bestemmingplanprocedure zal worden opgestart.

Zienswiizen
Belanghebbenden, waaronder de eigenaren en beperkt gerechtigden van percelen in het
plangebied, zijn in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen tegen het voornemen
om het voorkeursregime voor de duur van drie jaar van toepassing te verklaren.
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Toekomstige ontwikkeling van het gebied Zuidoostbeemster ll en

aanwijzing percelen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

Ten tijde van het in procedure brengen van dit raadsvoorstelwas de zienswijzetermijn nog

niet geëindigd. Via een separate onderligger zal de gemeenteraad worden geÏnformeerd

over de ingediende zienswijze(n) en de gevolgen daarvan voor het voorgenomen besluit.

Meetbare doelstelli ngen :

N.v.t.

Financiële consequenties:
ln eerste instantie zijn er geen financiële consequenties. lndien percelen door de eigenaren
worden aangeboden en de gemeente besluit deze te verwerven, dan brengt dit wel kosten
met zich mee. Deze kosten kunnen worden opgenomen in de grondexploitatie van VOF De

Beemster Compagnie. Ook het - in een later stadium - in exploitatie brengen van de
gronden brengt kosten met zich mee, die zullen worden opgenomen in de grondexploitatie

van VOF De Beemster Compagnie.

Gommunicatie:
Het aanwijzingsbesluit dient bekend gemaakt te worden in de Staatscourant, een of meer
dagbladen die in de gemeente worden verspreid en op de overigens gebruikelijke wijze voor
gemeentelijke besluiten.

Verder dient het besluit ingeschreven te worden in het gemeentelijke beperkingenregister,
waardoor het besluit te raadplegen is in openbare registers van het Kadaster.

Tot slot ontvangen de eigenaren en beperkt gerechtigden een kennisgeving van dit besluit.

Monitori ng/evaluatie:
Een geactualiseerde grondexploitatie zaljaarlijks aan de gemeenteraad worden voorgelegd

Voorstel:
De gemeenteraad word voorgesteld om:

. Het gebied dat ligt ten noorden van het Noorderpad, ten westen van de Oostdijk, ten
oosten van de Purmerenderweg en ten zuiden van de N244 aan te wijzen als plangebied,

waarbinnen woningbouw met bijbehorende voorzieningen zullen worden ontwikkeld.
. De grondexploitatie van dit plangebied onder te brengen in VOF De Beemster

Compagnie.
. Op grond van artikel 2 juncto artikel 5 van de Wvg percelen aan te wijzen, waarop de

artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangeduid
op de bij dit voorstel behorende kadastrale tekening en de bij het ontwerpbesluit
behorende perceel lijst.
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a

a

Een actualisatie van de Structuurvisie Beemster 2012 op te stellen, waarin de
ontwikkeling van het plangebied ZOB ll nader wordt vormgegeven.
Het besluit bekend te maken en daarvan kennisgeving te doen op de in de Wvg
voorgeschreven wijze.

burgemeester en wethouders Beemster

tr\,)ûnCI

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van uivenvoorde
secretaris

Bijlage(n):
- Raadsbesluit.
- Kadastrale tekening, waarop de percelen zijn aangeduid die in de aanwijzing zijn

begrepen.
- Een lijst met daarop de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte en de namen

van eigenaren en van de beperkt gerechtigden, een en ander volgens de openbare
registers van het Kadaster naar de stand per 30 maart en 31 maart 2017.
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Toekomstige ontwikkeling van het gebied Zuidoostbeemster ll en
aanwijzing percelen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

a

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 april2017

BESLUIT

Het gebied dat ligt ten noorden van het Noorderpad, ten westen van de Oostdijk, ten
oosten van de Purmerenderweg en ten zuiden van de N244 aan te wijzen als plangebied,
waarbinnen woningbouw met bijbehorende voorzieningen zullen worden ontwikkeld.
De grondexploitatie van dit plangebied onder te brengen in VOF De Beemster
Compagnie.
Op grond van artikel 2 juncto artikel 5 van de Wvg percelen aan te wijzen, waarop de
artikelen 10 tot en met 15,24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangeduid
op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening en de perceellijst met daarop de in de
aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte en de namen van eigenaren en van de
beperkt gerechtigden, een en ander volgens de openbare registers van het Kadaster
naar de stand per 30 maart en 31 maart 2017.
Een actualisatie van de Structuurvisie Beemster 2012 op te stellen, waarin de
ontwikkeling van het plangebied ZOB ll nader wordt vormgegeven.
Het besluit bekend te maken en daarvan kennisgeving te doen op de in de Wvg
voorgeschreven wijze.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 16 mei 2017

a

o

a

a

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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LIJST VAN AANGEWEZEN PERCELEN OP GROND VAN ARTIKEL 6 WET VOORKEURSRECHT
GEMEENTEN LOCATIE ZUIDOOSTBEEMSTER II

Deze lijst behoort bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Beemster van 1 1 april2O17.ln dit besluit zijn overeenkomstig artikel 6 van de Wet voorkeursrecht
gemeenten percelen aangewezen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn verklaard. De gegevens zoals die in deze lijst zijn
opgenomen zijn ontleend aan de openbare registers van het Kadaster naar de stand van de registers
op donderdag 30 maart 2017 en vrijdag 31 maarl2017.

Gemeentelijk
nummer

001

002

003

004

Kadastraal bekend
gemeente
Beemster sectie D,
nummer

351 I

3841

1161

3920

Grootte kadastraal
perceel

01.58.70 ha

01.95.85 ha

00.01.45 ha

01.48.10 ha

Grootte van het
ingevolge de Wvg
aangewezen perceel

Eigenaar/beperkt
gerechtigde

01.58.70 ha

01.95.85 ha

00.01.45 ha

01.48.10 ha

1/l Eigendom
BPD Ontwikkeling B.V. te
HOEVELAKEN

Zakelijk recht als
bedoeld in art. 5, lid 3,
onder b, van de
Belemmeringenwet
Privaatrecht
N.V. PWN Waterleiding-
bedrijf Noord-Holland te
VELSERBROEK

l/1 Eigendom
BPD Ontwikkeling B.V. te
HOEVELAKEN

1/l Eigendom
Dhr. M. Oudes te
ZUIDOOST-BEEMSTER

Recht van hypotheek
Coöperatieve Rabobank
U.A. en
Rabohypotheekbank
N.V. te
EINDHOVEN
(Gekozen woonplaats)

l/l Eigendom
Dhr. M. Oudes te
ZUIDOOST-BEEMSTER

Zakelijk recht als
bedoeld in art. 5, lid 3,
onder b, van de
Belemmeringenwet
Privaatrecht
N.V. PWN Waterleiding-
bedrijf Noord-Holland te
VELSERBROEK

(Vervolg volgende



005

006

007

008

009

392'l

3858

3859

2744

3890

00.29.00 ha

01.23.35 ha

01.46.45 ha

01.73.55 ha

01.80.60 ha

00.29.00 ha

01.23.35 ha

01.23.85 ha

01.73.55 ha

01.80.60 ha

Recht van hypotheek
Coöperatieve Rabobank
U.A. en
Rabohypotheekbank
N.V. te
EINDHOVEN
(Gekozen woonplaats)

1/'l Eigendom
Dhr. M. Oudes te
ZUIDOOST-BEEMSTER

Zakelijk recht als
bedoeld in art. 5, lid 3,
onder b, van de
Belemmeringenwet
Privaatrecht
N.V. PWN Waterleiding-
bedrijf Noord-Holland te
VELSERBROEK

1/l Eigendom
BPD Ontwikkeling B.V. te
HOEVELAKEN

Recht van hypotheek
B.V. Gebroeders P. en A.
Heldoom te ZUIDOOST-
BEEMSTER
(Gekozen woonplaats)

1/1 Eigendom
B.V. Gebroeders P. en A.
Heldoom te
SLAGHAREN

1/1 Eigendom
BPD Ontwikkeling B.V. te
HOEVELAKEN

Recht van hypotheek
B.V. Gebroeders P. en A.
Heldoorn te
ZUIDOOST.BEEMSTER
(Gekozen woonplaats)

1/1 Eigendom
Hollandkwartier B.V. te
WOGNUM

Zakelijk recht als
bedoeld in art. 5, lid 3,
onder b, van de
Belemmeringenwet
Privaatrecht
N.V. PWN Waterleiding-
bedrijf Noord-Holland te
VELSERBROEK

2



010

011

012

3672

3671

3241

01.93.20 ha

00.52.70 ha

01.95.90 ha

01.93.20 ha

00.15.52 ha

01.95.90 ha

l/1 Eigendom
Hollandkwartier B.V. te
WOGNUM

Zakelijk recht als
bedoeld in art. 5, lid 3,
onder b, van de
Belemmeringenwet
Privaatrecht
N.V. PWN Waterleiding-
bedrijf Noord-Holland te
VELSERBROEK

l/2 Eigendom
Dhr. L. Diekman te
ZUIDOOST-BEEMSTER

l/2 Eigendom
Mw. C.E.M.N. Jong te
ZUIDOOST-BEEMSTER

Zakelijk recht als
bedoeld in art. 5, lid 3,
onder b, van de
Belemmeringenwet
Privaatrecht
N.V. PWN Watedeiding-
bedrijf Noord-Holland te
VELSERBROEK

Recht van hypotheek
Coöperat¡eve Rabobank
U.A. en
Rabohypotheekbank
N.V. te
EINDHOVEN
(Gekozen woonplaats)

1/l Eigendom
Dhr. J.A.J. Jansen te
ZUIDOOST-BEEMSTER

Recht van hypotheek
Zwitserleven Zwitserse
Maatschappij van
Levensverzekeringen en
lijfrente te
ZURICH
(Gekozen woonplaats)

Recht van hypotheek
Coöperatieve Rabobank
U.A. en
Rabohypotheekbank
N.V. te
EINDHOVEN
(Gekozen woonplaats)

3



013

014

015

016

017

018

019

020

021

1916

3899

3900

3901

3436

3245

3127

3128

3435

00.25.70 ha

00.10.00 ha

01.16.00 ha

00.10.00 ha

00.15.20 ha

00.29.35 ha

00.03.00 ha

0'1.52.00 ha

00.02.15 ha

00.25.70 ha

00.10.00 ha

01.16.00 ha

00.10.00 ha

00.15.20 ha

00.29.35 ha

00.03.00 ha

01.52.00 ha

00.02.15 ha

l/1 Eigendom
Mw. G. Blokker te
ZUIDOOST-BEEMSTER

1/'t Eigendom
Mw. S. Bunschoten te
DELFT

l/1 Eigendom
Mw. G. Blokker te
ZUIDOOST-BEEMSTER

Zakelijk recht als
bedoeld in art. 5, lid 3,
onder b, van de
Belemmeringenwet
Privaatrecht
N.V. PWN Waterleiding-
bedrijf Noord-Holland te
VELSERBROEK

l/l Eigendom
Dhr. E. Bunschoten te
PURMEREND

1/1 Eigendom
M. Noor B.V. te
MEDEMBLIK

1/1 Elgendom
Dhr. L.H. de Koekkoek te
PURMEREND

l/l Eigendom
Mw. N. Modder te
ZUIDOOST-BEEMSTER

1/l Eigendom
Mw. N. Modderte
ZUIDOOST-BEEMSTER

Recht van hypotheek
Stichting
Bondsspaarbank te
BEEMSTER
(Gekozen woonplaats)

1/l Eigendom
Dhr. L van Randeraat te
ZUIDOOST-BEEMSTER

(vervolg volgende
pagina)
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o22

023

024

025

026

027

028

3437

3879

2628

36s4

381 6

3740

3698

01.28.50 ha

00.32.45 ha

03.41.40 ha

00.46.90 ha

01.35.82 ha

00.24.20 ha

00.28.10 ha

01.28.50 ha

00.32.45 ha

03.41.40 ha

00.46.90 ha

0'1.35.82 ha

00.24.20 ha

00.06.74 ha

Recht van hypotheek
ING Bank N.V. te
AMSTERDAM
(Gekozen Purmerend)

1/l Eigendom
Dhr. J.A.J. Jansen te
ZUIDOOST-BEEMSTER

l/2 Eigendom
Dhr. A.M. Jansen te
OBDAM

l/2 Eigendom
Dhr. J.A.J. Jansen te
ZUIDOOST-BEEMSTER

Recht van hypotheek
Zwitserleven Zwitserse
Maatschappij van
Levensverzekeringen en
lijfrente te
ZURICH
(Gekozen woonplaats)

l/l Eigendom
C. Koning Beheer en
Belegging B.V. te
VOLENDAM

l/1 Eigendom
C. Koning Beheer en
Belegging B.V. te
VOLENDAM

Recht van hypotheek
Dhr. K. Brand te
ZUIDOOST-BEEMSTER
(Gekozen woonplaats)

1/l Eigendom
G. Koning Beheer en
Belegging B.V. te
VOLENDAM

l/1 Eigendom
BPD Ontwikkeling B.V. te
HOEVELAKEN

l/l Eigendom
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
te HEERHUGOWAARD
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o29

030

031

032

033

034

035

3741

3742

3743

2813

3341

3342

3750

00.05.60 ha

00.07.20 ha

01.66.00 ha

01.37.80 ha

00.23.30 ha

00.22.45 ha

00.21.55 ha

00.05.60 ha

00.07.20 ha

01.66.00 ha

01.37.80 ha

00.23.30 ha

OO.22.45ha

00.21.55 ha

'lll Eigendom
Mw. G.C. Timmerte
ZUIDOOST-BEEMSTER

1/2 Eigendom
Dhr. J.M. Oudejans te
ZUIDOOST-BEEMSTER

l/2 Eigendom
Dhr. N.J. Oudejans te
ZUIDOOST-BEEMSTER

l/l Eigendom
BPD Ontwikkeling B.V. te
HOEVELAKEN

1/1 Eigendom
BPD Ontwikkeling B.V. te
HOEVELAKEN

Recht van hypotheek
ABN AMRO Bank N.V. te
AMSTERDAM
(Gekozen woonplaats)

l/1 Eigendom
BPD Ontwikkeling B.V. te
HOEVELAKEN

1/1 Eigendom
BPD Ontwikkeling B.V. te
HOEVELAKEN

1/1 Eigendom
BPD Ontwikkeling B.V. te
HOEVELAKEN

Recht van hypotheek
ABN AMRO Bank N.V. te
AMSTERDAM
(Gekozen woonplaats)

6


