Namens opdrachtgever aangeboden:
het recht van erfpacht inzake
diverse percelen cultuurgrond te Nij Beets

Totaal groot: circa 50 hectare

5

Namens opdrachtgever aangeboden:
het recht van erfpacht inzake diverse percelen cultuurgrond te Nij Beets
Het betreft drie kavels vruchtbaar weiland gelegen ten noorden en westen van Nij Beets.
De kavels worden ontsloten op de openbare weg.
- Kavel 1, bestaande uit de percelen kadastraal bekend gemeente Beetsterzwaag,
sectie F, nummers 40, 49, 267, 268, 281, is gelegen nabij Kanaelwei Noard 8 te
Nij Beets (9245 VK).
- Kavel 2, bestaande uit perceel kadastraal bekend gemeente Beetsterzwaag, sectie F,
nummer 514, is gelegen ten noorden van de Geawei te Nij Beets.
- Kavel 3, bestaande uit perceel kadastraal bekend gemeente Beetsterzwaag, sectie E,
nummer 48, ligt ten zuidwesten van de Geawei te Nij Beets en ten noorden van de
Domela Nieuwenhuisweg, de doorgaande weg tussen Aldeboarn en Nij Beets.
Het perceel heeft zowel aan de noord- als aan de zuidkant een goede ontsluiting.
De grondsoort bestaat uit een venige grond op zand met voldoende humeuze teelaarde.
Volgens de Bodemkaart van Nederland is er grotendeels sprake van vlierveengronden
op zand (code Vz II) en is er deels sprake van moerige podzolgronden (code vWp III).
Volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt het noordwestelijke deel van
perceel 40 (± 2 hectare) aangemerkt als zandgrond
Het betreft goed bewerkbare percelen; brede akkers en kopakkers. Ongeveer 90% van
het areaal is gedraineerd.
De kavels worden thans gebruikt ten behoeve van de exploitatie van een melkveebedrijf.
Kadastrale informatie en oppervlakte
Kavel
1
1
1

1
1
2
3

Kadastrale aanduiding
Beetsterzwaag F 40
Beetsterzwaag F 49 deels
Beetsterzwaag F 267
Beetsterzwaag F 268
Beetsterzwaag F 281
Beetsterzwaag F 514
Beetsterzwaag E 48

Grootte
06.56.75 ha.
ca. 04.34.30 ha.*
13.91.20 ha.
03.94.15 ha.
09.21.05 ha.
02.14.70 ha.
10.71.05 ha.
Totaal
ca. 50.83.20 hectare

Herinrichtingsrente eindjaar 2033
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
€ 88,51
Geen
Totaal € 88,51

* nog nader te bepalen

Bestemming
Volgens informatie verkregen van de gemeente Opsterland maakt het object onderdeel
uit van het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 2014” en heeft het hierin de
bestemming “Agrarisch gebied”.
Belanghebbenden worden geadviseerd contact op te nemen met de gemeente en zich
te verdiepen in de planologie.
Zakelijke rechten
De percelen zijn niet belast met zakelijke rechten.
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Zakelijke lasten
De zakelijke lasten komen vanaf de datum van uitgifte in erfpacht voor rekening van de
erfpachter. Met uitzondering van perceel Beetsterzwaag F 514 zijn er geen
ruilverkavelingslasten.
Milieutechnische aspecten
Voor zover aan opdrachtgever bekend zijn er geen feiten en omstandigheden die wijzen
op enige verontreiniging die ten nadele strekt van het huidige gebruik.
Feitelijke levering
Het recht van erfpacht inzake voornoemde percelen wordt geleverd in de huidige staat,
vrij van huur en pacht of ander gebruik door derden, met uitzondering van het jachtrecht.
Het jachtrecht blijft voorbehouden aan de eigenaar.
Levering en betaling
Begin 2021 of zoveel eerder of later als partijen overeenkomen.
Alle kosten inzake de vestiging van het recht van erfpacht zijn voor rekening van
erfpachter, waaronder begrepen de notariskosten, inschrijving in de openbare registers
en eventuele overdrachtsbelasting.
Voorbehouden
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te
allen tijde voorbehouden aan opdrachtgever.
Gegadigden kunnen aan dit schrijven geen enkel voorkeursrecht verbinden of recht van
eerste toezegging.
Voorwaarden, nadere inlichtingen en bezichtiging
De voorwaarden omtrent de uitgifte in erfpacht zijn op te vragen bij de heer A. Bergsma,
Hooghiemster taxatie & advies te Grou, telefoonnummer 0566 - 621413, of via e-mail
info@hooghiemstertax.nl.
Bijzonderheden
Het is de nadrukkelijke wens van opdrachtgever om het voormelde object in zijn geheel
of in gedeelten in erfpacht uit te geven. Indien er echter een gegadigde is voor aankoop
van de gebouwen met erf/terrein en ondergrond in combinatie met het recht van
erfpacht, kan dit kenbaar worden gemaakt bij de heer A. Bergsma.
Bijlagen
• Foto’s, overzichtskaart en kadastrale kaarten

Deze brochure is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld, doch biedt geen garantie omtrent de
juistheid van de hierin vermelde informatie. Gegadigden dienen deze gegevens zelf op hun juistheid
te controleren. Samenstellers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze
brochure.
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Foto’s

Perceel 267 gezien vanaf de Kanaelwei Noard (tussen nrs 4 en 6), in noordelijke richting

Perceel 514 gezien vanaf de Geawei, in noordelijke richting.
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Perceel 48 gezien vanaf de Geawei, in zuidelijke richting
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Overzichtskaart
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Kadastrale kaart kavel 1

56

Kadastrale kaart kavel 1
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Kadastrale kaart kavel 2
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Kadastrale kaart kavel 3
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