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Sportaccommodaties

4

Gymzaal Bloemstede 223 Maarssen

De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, gebruik door 2 scholen en div verenigingen
2. Bezetting/benutting
Onvoldoende inzicht in. Ligt bij het sportfonds. In het gebouw zit ook bar Bloemstede. Onduidelijk
is wie de huurtarieven bepaalt en int.
3. Ontwikkelingskans
Ja de locatie is geschikt als ontwikkellocatie. In een woonwijk.
4. Financieel rendement
Nee, de kosten zijn hoger dan de opbrengsten. De huren gaan naar het sportfonds.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet niet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3)? De kosten voor
verduurzaming zijn te hoog. Pand is technisch afgeschreven.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
E Vervangende nieuwbouw
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Sportzaal Fazantenkamp 163 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, 4 scholen en 7 verenigingen maken gebruik van het pand.
2. Bezetting/benutting
Onvoldoende inzicht in. Ligt bij het sportfonds. Gymzaal staat in directe omgeving van 4 scholen.
3. Ontwikkelingskans
Ja, is gelegen in een woonwijk. Voldoende ontwikkelkansen.
4. Financieel rendement
Nee, de kosten zijn hoger dan de opbrengsten. De huurinkomsten gaan naar sportfonds
5. Technische staat
Het gebouw voldoet niet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3)? De kosten voor
verduurzaming zijn te hoog. Pand is technisch afgeschreven.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
E vervangende nieuwbouw
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Sporthal Broekdijk Oost 38 Stinzenhal Breukelen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, wordt gebruikt door 2 middelbare scholen en 7 verenigingen. Onderdeel van een sportpark.
2. Bezetting/benutting
Ja, de Stinzenhal wordt optimaal benut. Er is eerder sprake van overbezetting.
3. Ontwikkelingskans
Ja, de locatie is geschikt voor herontwikkeling. Op dit moment is er een onderzoek gaande om het
sportpark te herontwikkelen. De Stinzenhal blijft daarin onveranderd staan.
4. Financieel rendement
Een financieel positief rendement wordt gehaald.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische onderhoudseisen en eisen omtrent duurzaamheid.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Sporthal Sportweg 4 Kockengen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, wordt gebruikt door 2 scholen en 7 verenigingen
2. Bezetting/benutting
De bezetting kan geoptimaliseerd worden. Onder andere de voetbalvereniging maakt nu nog geen
gebruik van de zaal.
3. Ontwikkelingskans
Qua locatie is er een ontwikkelpotentie.
4. Financieel rendement
Een klein positief rendement.
5. Technische staat
Pand is technisch nog niet afgeschreven. Op duurzaamheid dient te worden geïnvesteerd.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Gymlokaal M.A. de Ruyterstraat 2A Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, wordt gebruikt door 4 scholen en 6 verenigingen. Daarnaast wordt het gebruikt door een BSO.
In het kadaster staat het eigendom op naam van de stichting scholengemeenschap. Juridisch
dient dit geregeld te worden.
2. Bezetting/benutting
Onvoldoende inzichtelijk. Ligt bij het sportfonds.
3. Ontwikkelingskans
Geen ontwikkelkansen. Pand zit vast aan naast gelegen school. Daarnaast zit er een erg hoge
boekwaarde op het pand.
4. Financieel rendement
De kosten zijn hoger dan de opbrengsten. Huurinkomsten naar sportfonds.
5. Technische staat
Het pand is gezien zijn leeftijd afgeschreven. Echter staat er nog een behoorlijke boekwaarde op.
Het object is wel te verduurzamen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Heroverwegen (nader onderzoek nodig naar de verduurzamingsmogelijkheden)
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Gymzaal Fetha 14 Vreeland

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, er wordt gebruik van gemaakt door 2 scholen en 2 verenigingen
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. Bezetting kan nog wel geoptimaliseerd worden. De bezetting is
onderdeel van het onderzoek voor nieuwbouw dat op dit moment loopt.
3. Ontwikkelingskans
De locatie heeft ontwikkelpotentie. Op dit moment wordt er onderzocht of het geheel vervangende
nieuwbouw inclusief dorpshuis kan plaatsvinden.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten.
5. Technische staat
Het pand is technisch afgeschreven en verouderd. Op dit moment wordt er gekeken of er
vervangende nieuwbouw mogelijk is.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
E vervangende nieuwbouw
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Gymzaal Keizer Ottolaan 15 Loenen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, ligt in een kindcentra. Wordt gebruikt door 2 scholen en 3 verenigingen.
2. Bezetting/benutting
Onvoldoende inzichtelijk. Het pand leent zich voor diverse activiteiten. Het idee is dat deze nog
niet volledig wordt benut. De scholen gebruiken de ruimte 25 klokuren.
3. Ontwikkelingskans
De locatie heeft een ontwikkelpotentie. Het gebouw staat er pas sinds 2008 en is nieuwbouw
voorlopig nog niet aan de orde.
4. Financieel rendement
Er is een klein positief financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3). Het gebouw kan worden
verduurzaamd.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Gymzaal Huis ten Boschstraat 7 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, er wordt gebruik van gemaakt door 3 scholen en 6 verenigingen.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. Er wordt veel gebruik gemaakt van de locatie.
3. Ontwikkelingskans
Het object is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Daalsehoek.
4. Financieel rendement
Er is een klein financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet niet de technische normen (onderhoudsniveau 3). Omdat het gebouw in een
gebiedsontwikkeling ligt en gesloopt zal worden, worden de minimale onderhoudswerkzaamheden
verricht.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
E vervangende nieuwbouw (binnen het project Daalsehoek)
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Gymzaal Zwanenkamp 1306 Maarssenbroek

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, er wordt door 3 scholen en 7 verenigingen gebruik van gemaakt.
2. Bezetting/benutting
Onvoldoende inzicht in. Ligt bij het sportfonds. Gymzaal staat in directe omgeving van 2 scholen
3. Ontwikkelingskans
De locatie als geheel heeft ontwikkelpotentie. De gymzaal is onderdeel van een terrein met
diverse scholen, kinderdagverblijf en een dorpshuis.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement. De huursommen gaan naar het sportfonds.
5. Technische staat
Het gebouw is verouderd. Omdat het een onderdeel is van meerdere objecten dient er integraal
naar gekeken te worden. Dit geldt ook voor de verduurzamingsopgave.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Gymzaal Gaslaan 12 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, de gymzaal is na de nieuwbouw van het kindcentra aan het Harmonieplein niet meer nodig.
Een muziekschool voldoet niet aan de visie op het vastgoed. Deze kan mogelijk ook naar het
Harmonieplein?
2. Bezetting/benutting
Dit is onvoldoende inzichtelijk. De muziekschool verhuurt de ruimte.
3. Ontwikkelingskans
Het pand is een monument en heeft ontwikkelpotentie naar wonen.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten. Daarnaast ligt
er een financiële claim van de muziekschool op pand. De muziekschool heeft grote investeringen
gedaan.
5. Technische staat
Onbekend. Omdat wij het onderhoud verder niet uitvoeren is onbekend wat de technische staat is.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop) (in overleg met de muziekschool)
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Gymzaal Doude van Troostwijk 20 Nieuwer ter Aa

De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, de gymzaal wordt gebruikt door de school in Nieuwer ter Aa en diverse verenigingen.
2. Bezetting/benutting
Onbekend. De gymzaal is in gebruik gegeven aan de Stichting Behoud Leefbaarheid NTA. In het
kader van zelfredzaamheid hebben zij het gebruik inclusief onderhoud overgenomen van de
gemeente.
3. Ontwikkelingskans
De locatie ligt midden in het dorp en heeft daarmee ontwikkelpotentie. Daarnaast ligt er vlakbij een
school. Samen met deze locatie zijn er ook mogelijkheden.
4. Financieel rendement
Omdat de gemeente ook financieel het pand heeft overgedragen is er geen financieel rendement.
5. Technische staat
Het onderhoud en beheer ligt niet bij de gemeente dus onbekend. Het pand oogt wel in goede
technische staat.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)

15

IJsclub Breukelen Straatweg 185 B

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, ongeveer 2/3e deel van het pand is in gebruik bij de IJsclub. Het andere deel als jeugdhonk.
De skeelervereniging heeft plannen om een gedeelte uit te bouwen om zo de ruimte meer
praktisch te kunnen gebruiken. Het sportbeleid geeft aan dat alle opstallen middels een recht van
opstal in eigendom komen te liggen bij de club.
2. Bezetting/benutting
Nee, onvoldoende bezetting. De ijsclub maakt er minimaalgebruik van. Het gebruik kan
geoptimaliseerd worden.
3. Ontwikkelingskans
De locatie ligt buiten de rode contouren. Het bestaande pand kan eventueel uitgebreid worden
voor sport.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement. De opbrengsten dekken de kosten niet. Dit komt met
name doordat het pand te weinig wordt gebruikt.
5. Technische staat
Het betreft een houten schuur. Het voldoet niet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3)
en aan de eisen omtrent duurzaamheid.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten middels een recht van opstal. Grond in eigendom van de gemeente.
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Zwembad ’t Kikkerfort Schepersweg 14 A Breukelen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Voldoet voor de gelegenheid bieden van een sportbeoefening, maar niet voor het recreatieve
gedeelte niet.
2. Bezetting/benutting
Er komen gemiddeld 170.000-180.000 bezoekers per jaar. Door middel van een benchmark is te
bepalen of het aantal bezoekers/gebruikers geoptimaliseerd kan worden.
3. Ontwikkelingskans
De locatie ligt in een woonwijk en heeft ontwikkelpotentie. Daarnaast heeft het zwembad
ontwikkelkansen op bezetting en exploitatie.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten.
5. Technische staat
Het gebouw is technisch verouderd. Geadviseerd wordt om bij de investeringen die er gedaan
worden rekening te houden met een levensduur van max 15 jaar. Omtrent duurzaamheid zijn hier
een aantal quickwins te halen. Er liggen plannen om de hal te upgraden en de berging uit te
breiden. De installaties voldoen niet aan de wet- en regelgeving.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Heroverwegen (nader onderzoek nodig gezien de technische staat en levensduur)
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Zwem- en recreatiepark De Koet Sportweg 3 Kockengen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Voldoet voor het gelegenheid bieden van een sportbeoefening, maar niet voor het recreatieve
gedeelte.
2. Bezetting/benutting
Onvoldoende inzicht in. De exploitatie ligt volledig bij Stichting de Koet. De stichting draait volledig
op vrijwilligers.
3. Ontwikkelingskans
De locatie heeft geen ontwikkelpotentie. Bekeken wordt of de opstallen in eigendom naar de
stichting overgedragen kunnen worden door middel van een recht van opstal. Het eigendom van
de grond blijft bij de gemeente.
4. Financieel rendement
Er is geen financieel rendement doordat de stichting de volledige exploitatie op zich neemt.
5. Technische staat
Onbekend. Er zijn door de stichting wel investeringen gedaan omtrent duurzaamheid.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (Door middel van een recht van opstal de opstallen overdragen aan de Stichting.
Eigendom van de grond blijft bij de gemeente).

18

Zwembad Safari Bisonspoor 237 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Voldoet voor het gelegenheid bieden van een sportbeoefening, maar niet voor het recreatieve
gedeelte.
2. Bezetting/benutting
Onvoldoende inzicht in. Ligt bij het sportfonds.
3. Ontwikkelingskans
Er liggen ontwikkelkansen ten aanzien van de exploitatie.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen. Verduurzamingsmaatregelen ten aanzien van het
gebouw gaan in samenspraak met de vereniging van eigenaren. Bij het zwembad zijn quickwins
te halen omtrent duurzaamheid.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
19

Welzijn- en culturele accommodaties

20

Bibliotheek Breukelen Schepersweg 6 C

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, object is in gebruik door de Bibliotheek. Voldoet niet aan de visie op het gemeentelijk
vastgoed.
2. Bezetting/benutting
Zolang de bibliotheek gebruiker is dan is de bezetting voldoende. De school maakt ook gebruik
van de bibliotheek waardoor een extra lokaal is vrijgespeeld binnen de school.
3. Ontwikkelingskans
Nee, het object ligt in een MFA met verschillende eigenaren van een middelbare school en een
kinderdagverblijf.
4. Financieel rendement
Ja een kleine plus. Dit kan wel geoptimaliseerd worden. Door een VVE op te richten en het beheer
bij de gebruikers neer te leggen.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3)? Op duurzaamheid dient te
worden geïnvesteerd. De technische installatie zijn bij de verschillende ruimten en gebruikers aan
elkaar gekoppeld.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (Als individueel object beoordeeld)

21

Bibliotheek Kockengen Sportweg 4 A

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1 Doelen
Nee, object is in gebruik door de Bibliotheek. Voldoet niet aan de visie op het gemeentelijk
vastgoed.
2 Bezetting/benutting
De bibliotheek is aan het onderzoeken of zij in het welzijncentrum kunnen gaan zitten. Indien de
bibliotheek de huur opzegt dan staat het object leeg.
3 Ontwikkelingskans
Nee, niet om de locatie te herontwikkelen. We zien wel mogelijkheden om bijvoorbeeld andere
gebruikers van andere objecten hier in te plaatsen waardoor andere locaties mogelijk worden
vrijgespeeld. Bijvoorbeeld het jeugdhonk.
4 Financieel rendement
Nu nog een kleine plus. Als de bibliotheek het pand verlaat dan zijn er geen huurinkomsten meer.
5 Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3) maar kan wel
gemoderniseerd worden. Op duurzaamheid dient te worden geïnvesteerd maar dan als geheel
met de gymzaal.

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Heroverwegen zodra de bibliotheek het pand verlaat.
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Muziekschool Breukelen Schepersweg 6 b

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, object is in gebruik door de muziekschool. Ligt in de MFA 4 in 1 gebouw
2. Bezetting/benutting
De bezetting kan geoptimaliseerd worden. Wij huren nu een locatie in het wijkservicecentrum
Over Noord. Het object kan ook door het wijkservicecentrum worden gebruik waardoor de
huursom bij Over Noord komt te vervallen.
3. Ontwikkelingskans
Nee, het object ligt in een MFA met verschillende eigenaren van een middelbare school en een
kinderdagverblijf.
4. Financieel rendement
Een positief rendement. De boekwaarde is vrij hoog omdat er extra maatregelen nodig waren voor
geluidreductie.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3)? Op duurzaamheid dient te
worden geïnvesteerd. De technische installatie zijn bij de verschillende ruimten en gebruikers aan
elkaar gekoppeld.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (Als individueel object beoordeeld).
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Gymzaal en muziekschool Gaslaan 12 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, de gymzaal is na de nieuwbouw van het kindcentra aan het Harmonieplein niet meer nodig.
Een muziekschool voldoet niet aan de visie op het vastgoed.
2. Bezetting/benutting
Dit is onvoldoende inzichtelijk. De muziekschool verhuurd de ruimte.
3. Ontwikkelingskans
Het pand is een rijksmonument en heeft ontwikkelpotentie naar wonen. De muziekschool kan
eventueel naar de Open hof of in de plint aan het Harmonieplein.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten. Daarnaast ligt
er een financiële claim van de muziekschool op pand. De muziekschool heeft grote investeringen
gedaan.
5. Technische staat
Onbekend. Omdat wij het onderhoud verder niet uitvoeren is onbekend wat de technische staat is.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop) in overleg met de muziekschool
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Bibliotheek Maarssen Harmonieplein 2

De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, gebruik betreft bibliotheek. Object is strategisch aangekocht voor de gebiedsontwikkeling
Harmonieplein.
2. Bezetting/benutting
De bibliotheek huurt het object. Daarnaast maken diverse verenigingen gebruik van de ruimten.
3. Ontwikkelingskans
Ja het pand is gelegen in ontwikkellocatie Harmonieplein.
4. Financieel rendement
Ja een positief rendement.
5. Technische staat
Het pand wordt gesloopt.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (sloop, binnen het project Harmonieplein)
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Jeugdhonk Breukelen Straatweg 185 B

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het pand is in gebruik als jeugdhonk. Een jeugdhonk valt onder de categorie dorpshuizen.
Ongeveer 2/3e deel van het pand is in gebruik bij de IJsclub. Het andere deel als jeugdhonk. De
skeelervereniging heeft plannen om een gedeelte uit te bouwen om zo de ruimte meer praktisch te
kunnen gebruiken.
2. Bezetting/benutting
Nee onvoldoende bezetting. Het gebruik kan geoptimaliseerd worden.
3. Ontwikkelingskans
De locatie ligt buiten de rode contouren. Het bestaande pand kan eventueel uitgebreid worden
voor sport
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement. De opbrengsten dekken de kosten niet. Dit komt met
name doordat het pand te weinig wordt gebruikt.
5. Technische staat
Het betreft een houten schuur. Het voldoet niet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3)
en aan de eisen omtrent duurzaamheid.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A. Consolideren ( het jeugdhonk behouden, voor IJsclub zie sportaccommodaties)
26

Jeugdhonk Sportweg 1 Kockengen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het pand is in gebruik als jeugdhonk. Een jeugdhonk valt onder de categorie dorpshuizen.
2. Bezetting/benutting
Het pand heeft de afgelopen jaren leeg gestaan. Recent is het weer in gebruik genomen door
Stichting jongeren Kockengen. Het gebruik van het pand moet nog wel voldoen aan de geldende
wet- en regelgeving.
3. Ontwikkelingskans
Nee, het pand stond al op de nominatie om te worden gesloopt tezamen met de
brandweerkazerne.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement. Er zijn echter nieuwe huurafspraken gemaakt. Bij deze
huurafspraken is er een subsidie afgesproken die afhankelijk is van de activiteiten.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet niet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3) of de eisen omtrent
duurzaamheid.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (sloop) als het jeugdpunt er uit is.
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Dorpshuis Vreeland Fetha 16

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja dorpshuis Vreeland.
2. Bezetting/benutting
De bezetting kan geoptimaliseerd worden. Dit is onderdeel van het onderzoek voor nieuwbouw (in
combinatie met de gymzaal) wat op dit moment loopt.
3. Ontwikkelingskans
De locatie heeft ontwikkelpotentie. Op dit moment wordt er onderzocht of geheel vervangende
nieuwbouw inclusief gymzaal kan plaatsvinden.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten.
5. Technische staat
Het pand is technisch afgeschreven en verouderd. Op dit moment wordt er gekeken of er
vervangende nieuwbouw mogelijk is.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
E Vervangende nieuwbouw
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Cultureel centrum ’t Web Spinnerie 15 Loenen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, in gebruik als wijkservicecentrum en jeugdpunt. Daarnaast wordt het pand gebruikt door een
kinderdagverblijf.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. Echter heeft ’t Kampje mogelijkheden om bepaalde functies over te
nemen. Zij zouden graag meer bezetting zien om meer de functie van wijkservicecentrum te
vervullen.
3. Ontwikkelingskans
De locatie heeft ontwikkelpotentie.
4. Financieel rendement
De kosten van het gebouw zijn erg hoog. Daarnaast is het onduidelijk welke afspraken er liggen
met de huurder. Zo onderverhuurt Stichting Scal het kinderdagverblijf. Welke huur hier wordt
gevraagd is onduidelijk. Een gedeelte van het gebouw wordt gebruikt als jeugdpunt. Ook hier is
niet duidelijk welke afspraken er zijn gemaakt.
5. Technische staat
De onderhoudskosten van het gebouw zijn hoog. Met extra investeringen kan het pand voldoen
aan de eisen omtrent duurzaamheid.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Heroverwegen (nader onderzoek nodig over gebruik)
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De Vondel Vondelstraat 51 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het object wordt gebruikt door Stichting Welzijn Stichtse Vecht. De activiteiten zijn gericht op zorgen welzijn voor ouderen. Het gebruik heeft het karakter van een wijkservicecentrum.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. Diverse verenigingen en stichtingen maken gebruik van de ruimte. Dit
loopt via Stichting Welzijn Stichtse Vecht.
3. Ontwikkelingskans
Het object maakt onderdeel uit van een geheel. Portaal heeft de woonappartementen in eigendom
die boven en naast het object zijn gelegen. Portaal heeft geen interesse in het eigendom van De
Vondel.
4. Financieel rendement
Er is een positief financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3) Eventuele
duurzaamheidsinvesteringen dienen gezamenlijk met de vereniging van eigenaren worden
besloten.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (behoort tot een zorg- en welzijncentrum)
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Wijkcentrum ’t Schuurtje Maarssenbroek Zwanenkamp 1301

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, wel als wijkcentrum. Het heeft echter het karakter van een bar.
2. Bezetting/benutting
Er wordt gebruik van gemaakt door diverse verenigingen voor ondermeer biljarten en darten. Het
geheel wordt beheerd en gecoördineerd door 1 persoon. Dit brengt een risico met zich mee.
3. Ontwikkelingskans
De locatie als geheel heeft ontwikkelpotentie. ’t Schuurtje is onderdeel van een terrein met diverse
scholen, kinderdagverblijf en gymzaal.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw is verouderd. Omdat het een onderdeel uitmaakt van een groter geheel van meerdere
objecten dient er integraal naar gekeken te worden. Dit geldt ook voor de verduurzamingsopgave.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Heroverwegen (Nader onderzoek naar het gebruik en de risico’s)
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Voedselbank Bloemstede 3 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, is tijdelijke invulling. Tot integraal huisvestingsplan Maarssenbroek op onderwijs er is.
2. Bezetting/benutting
Tijdelijke invulling. Voedsel- en kledingbank gebruikt ene kant van het gebouw en kinderdagverblijf
de andere.
3. Ontwikkelingskans
De locatie is gelegen in een woonwijk en heeft ontwikkelpotentie. Afhankelijk van de keuze voor
een nieuwe schoollocatie is de locatie ook zeer geschikt voor woningbouw.
4. Financieel rendement
Er is op dit moment nog een negatief financieel rendement. Dit komt met name omdat de
gemeente de energielasten betaalt. Dit wordt stopgezet.
5. Technische staat
Het pand is verouderd en afgeschreven. Het voldoet niet aan de verduurzamingseisen.

Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (sloop)
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Dorpshuis “Ons genoegen” Doude van Troostwijk 20 Nieuwer ter Aa

De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, het is het dorpshuis van Nieuwer ter Aa.
2. Bezetting/benutting
Onbekend. Het dorpshuis is in gebruik gegeven aan de Stichting Behoud Leefbaarheid NTA. In
het kader van zelfredzaamheid hebben zij het gebruik inclusief onderhoud overgenomen van de
gemeente.
3. Ontwikkelingskans
De locatie ligt midden in het dorp en heeft daarmee ontwikkelpotentie. Daarnaast ligt er vlakbij een
school. Samen met deze locatie zijn er ook mogelijkheden.
4. Financieel rendement
Omdat de gemeente ook financieel het pand heeft overgedragen is er geen financieel rendement.
5. Technische staat
Het onderhoud en beheer ligt niet bij de gemeente en is dus onbekend. Het pand oogt wel in
goede technische staat.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Dierenverblijf Straatweg 185 Breukelen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, behorende bij kinderboerderij. Voldoet niet aan de visie op het gemeentelijk vastgoed.
2. Bezetting/benutting
In gebruik gegeven aan particulier die de kinderboerderij beheert. Geen huurovereenkomst of
andere afspraken.
3. Ontwikkelingskans
Is onderdeel van een kinderboerderij. Geen ontwikkelpotentie.
4. Financieel rendement
Negatief rendement. De gemeente draagt de onderhoudskosten en er zijn geen opbrengsten.
Gebruikelijk is dat het recht van opstal bij de stichting ligt die de kinderboerderij beheerd.
5. Technische staat
Het betreft een houten opstal. Voldoet niet aan de eisen die gesteld zijn aan duurzaamheid.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop) Recht van opstal en daarmee het onderhoud aan stichting beheer
Kinderboerderij
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Vechtstreekmuseum Diependaalsedijk 19 B en C Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, het pand wordt gebruikt door het Vechtstreekmuseum. Daarnaast zit er een
douchegelegenheid voor de bootjes die aanmeren aan de Vecht.
2. Bezetting/benutting
Het pand wordt volledig gebruikt.
3. Ontwikkelingskans
Het object maakt onderdeel uit van buitenplaats Goudestein. Ontwikkelingen dienen integraal te
worden bekeken. Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om het Vechtstreekmuseum
naar Boom & Bosch te verplaatsen. Hierdoor komt het object in zijn geheel vrij van gebruik en zijn
er ontwikkelkansen.
4. Financieel rendement
Er is een positief financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen. Er zal nog een quickscan worden uitgevoerd
omtrent de eisen aan duurzaamheid.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen) Indien het
Vechtstreekmuseum het pand verlaat heroverwegen.
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Kerktorens Nieuwer ter Aa en Loenen aan de Vecht

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, van oudsher heeft de gemeente nog 2 kerktorens in eigendom. De rest van de kerk is in
eigendom van een kerkelijk bestuur.
2. Bezetting/benutting
Niet van toepassing.
3. Ontwikkelingskans
Geen ontwikkelkansen. Wel wordt er gekeken of de torens voor een symbolisch bedrag in
eigendom overgedragen kunnen worden.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
De torens in Nieuwer ter Aa en Loenen aan de Vecht zijn onlangs gerestaureerd.

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen) Wel in gesprek gaan met
het kerkbestuur om het eigendom over te dragen.
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Muziektent Vreeland en Breukelen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, de muziektent Breukelen behoord tot het ensemble van Boom & Bosch. Muziektent Vreeland
is een uniek object behorend tot het dorp Vreeland..
2. Bezetting/benutting
Niet van toepassing.
3. Ontwikkelingskans
Geen ontwikkelkansen. Dit zijn bijzondere objecten die behouden moeten blijven.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Muziektent Breukelen heeft onderhoud nodig.

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Spookhuisje Vreeland

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, het spookhuisje wordt nu gebruikt als opslag voor de ijsvereniging.
2. Bezetting/benutting
Niet van toepassing.
3. Ontwikkelingskans
Geen ontwikkelkansen.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen.

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop)
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Commercieel vastgoed

39

Kinderopvang Dribbel Zwanenkamp 1302 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Geen gemeentelijk doel, echter heeft zich hier een voor- en vroegschoolse educatie (VVE) groep
gevestigd. Dit is een groep voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar die een risico hebben op een
taalachterstand. De gemeente verstrekt een kindgebonden subsidie voor deze doelgroep. De
gemeente heeft een wettelijke taak om voor deze groep kinderen opvang te verzorgen.
2. Bezetting/benutting
Op deze locatie zitten 2 VVE groepen. De locatie wordt goed benut door Kind &Co voor
kinderopvang inclusief 2 VVE groepen.
3. Ontwikkelingskans
De locatie als geheel heeft ontwikkelpotentie. Het kinderdagverblijf is onderdeel van een terrein
met diverse scholen, sporthal en dorpshuis.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw is verouderd. Omdat het een onderdeel is van meerdere objecten dient er integraal
naar gekeken te worden. Dit geldt ook voor de verduurzamingsopgave.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Kinderopvang De Vechtkroost Nifterlakelaan 5 Vreeland

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Geen gemeentelijk doel, echter heeft zich hier een voor- en vroegschoolse educatie (VVE) groep
gevestigd. Dit is een groep voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar die een risico hebben op een
taalachterstand. De gemeente verstrekt een kindgebonden subsidie voor deze doelgroep. De
gemeente heeft een wettelijke taak om voor deze groep kinderen opvang te verzorgen.
2. Bezetting/benutting
Stichting De Vechtkroost gebruikt het pand alleen voor 1 groep VVE kinderen. In de school is nog
een BSO aanwezig. 5 ochtenden in de week wordt het pand gebruikt door Vechtkroost. De
bezetting zou optimaler kunnen.
3. Ontwikkelingskans
In Vreeland wordt op dit moment onderzocht of geheel vervangende nieuwbouw van de sporthal
aan de Fetha inclusief Dorpshuis mogelijk is. Hierbij kan ook gekeken worden naar opvang voor
de VVE groep.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen. Er wordt nog gekeken worden naar de
verduurzamingsmogelijkheden.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)

41

Kinderopvang de Klimboom Driehovenlaan 7 a/b Loenen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Geen gemeentelijk doel, echter heeft zich hier naast de kinderopvang en de BSO een voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) groep gevestigd. Dit is een groep voor kinderen tussen 2,5 en 4
jaar die een risico hebben op een taalachterstand. De gemeente verstrekt een kindgebonden
subsidie voor deze doelgroep. De gemeente heeft een wettelijke taak om voor deze groep
kinderen opvang te verzorgen.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende.
3. Ontwikkelingskans
De locatie heeft een ontwikkelpotentie. Het gebouw staat er pas sinds 2008 en nieuwbouw is
voorlopig nog niet aan de orde. De samenwoonschool is in zijn geheel in eigendom van de
gemeente.
4. Financieel rendement
Het financieel rendement is positief.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3). Het gebouw kan worden
verduurzaamd.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)

42

Kinderdagverblijf Kwibus Fazantenkamp 159 A Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, hier is een kinderdagverblijf in gevestigd.
2. Bezetting/benutting
Onbekend, het pand wordt in zijn geheel verhuurd aan Kind & Co.
3. Ontwikkelingskans
De locatie heeft ontwikkelkansen voor woningbouw. Naast deze locatie zijn enkele scholen
gelegen die onderdeel uitmaken van het integraal huisvestingplan Midden en Zuid dat op dit
moment wordt opgesteld door Onderwijs.
4. Financieel rendement
Het rendement is positief
5. Technische staat
Het pand voldoet aan de technische normen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop)

43

De Witte Roos Duivenkamp 545 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
De functie van school is buiten gebruik gesteld. Vervolgens is het perceel in eigendom terug aan
de gemeente geleverd. Het gebouw wordt nu gebruikt als tijdelijke locatie door een school en een
kinderdagverblijf.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende er is geen sprake van leegstand.
3. Ontwikkelingskans
De locatie is onderdeel van het integraal huisvestingsplan dat op dit moment wordt opgesteld door
Onderwijs.
4. Financieel rendement
Omdat er geen onderhoud wordt uitgevoerd is er een positief financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw verkeert in een slechte staat van onderhoud. Er worden geen investeringen meer
gedaan
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Afstoten meenemen in het Integraal huisvestingsplan van onderwijs

44

Kinderdagverblijf De Klimop Thorbeckelaan 80 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, het pand wordt gebruikt door een kinderdagverblijf.
2. Bezetting/benutting
Het gehele pand wordt verhuurd aan Kind&Co.
3. Ontwikkelingskans
De locatie is onderdeel van de ontwikkellocatie Daalsehoek. De planning is dat het gebouw begin
2022 wordt gesloopt.
4. Financieel rendement
Er is een financieel positief rendement.
5. Technische staat
Het gebouw is verouderd. Er wordt niet meer in geïnvesteerd.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop) binnen het project Daalsehoek

45

De Klaroen Ds Ulferslaan 29 Tienhoven

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het pand wordt gebruikt door een kinderdagverblijf.
2. Bezetting/benutting
Er is voldoende bezetting.
3. Ontwikkelingskans
Het pand is onderdeel van ontwikkellocatie De Veenkluit. Hier komt een nieuwe school, dorpshuis
en kinderdagverblijf.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het pand is verouderd. Er worden geen onderhoudswerkzaamheden meer uitgevoerd.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
E Vervangende nieuwbouw

46

Kinderdagverblijf Duimelijntje Bloemstede 4 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, is tijdelijke invulling. Tot integraal huisvestingsplan op onderwijs er is.
2. Bezetting/benutting
Tijdelijke invulling. Voedsel- en kledingbank gebruikt ene kant van het gebouw en kinderdagverblijf
de andere.
3. Ontwikkelingskans
De locatie is gelegen in een woonwijk en heeft ontwikkelpotentie. Afhankelijk van de keuze voor
een nieuwe schoollocatie is de locatie ook zeer geschikt voor woningbouw.
4. Financieel rendement
Er is op dit moment nog een negatief financieel rendement. Dit komt met name omdat de
gemeente de energielasten betaalt. Dit wordt stopgezet.
5. Technische staat
Het pand is verouderd en afgeschreven. Het voldoet niet aan de verduurzamingseisen.

Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (sloop)

47

BSO Klaroen M.A. de Ruyterstraat 2B Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, wordt gebruikt door een kinderdagverblijf. In het kadaster staat het eigendom op naam van
de stichting scholengemeenschap.
2. Bezetting/benutting
Onvoldoende inzichtelijk welke huur wordt betaald en aan wie.
3. Ontwikkelingskans
Geen ontwikkelkansen. Pand zit vast aan naast gelegen school. Daarnaast zit er een erg hoge
boekwaarde op het pand.
4. Financieel rendement
De kosten zijn hoger dan de opbrengsten. Huurinkomsten mogelijk naar sportfonds.
5. Technische staat
Het pand is gezien zijn leeftijd afgeschreven. Echter staat er nog een behoorlijke boekwaarde op.
Het object is wel te verduurzamen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Heroverwegen (juridisch de eigendom situatie regelen).

48

Diependaalsedijk tegenover 120 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, het pand is in gebruik door een toneelverenging.
2. Bezetting/benutting
Het pand wordt gebruikt als opslag voor een toneelvereniging. Er is verder geen overeenkomst of
huurafspraken.
3. Ontwikkelingskans
De locatie ligt in de gebiedsontwikkeling Zogwetering.
4. Financieel rendement
Er zijn geen kosten en geen opbrengsten.
5. Technische staat
Er wordt geen onderhoud gepleegd aan het pand.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop) binnen het project Zogwetering

49

Woning Brugstraat 25 Breukelen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee het betreft een woning.
2. Bezetting/benutting
Het gehele pand is verhuurd.
3. Ontwikkelingskans
De woning kan kadastraal gesplitst worden met het brugwachtersverblijf. Er zijn geen
mogelijkheden voor de huidige huurder om de woning aan te kopen. Zodra deze huurder er uit is
kan het pand op de markt worden gebracht.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het pand is verouderd maar voldoet wel aan de technische normen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop)
50

Woning Herenstraat 16 Breukelen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee het betreft een woning.
2. Bezetting/benutting
Het gehele pand is verhuurd.
3. Ontwikkelingskans
Er zijn geen mogelijkheden voor de huidige huurder om de woning aan te kopen. Zodra deze
huurder er uit is kan het pand op de markt worden gebracht. We zien ook ontwikkelkansen als
kavel.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het pand is verouderd maar voldoet wel aan de technische normen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop)

51

Woning Maarsseveensevaart 28 te Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee het betreft een woning.
2. Bezetting/benutting
Het gehele pand is verhuurd.
3. Ontwikkelingskans
Er zijn geen mogelijkheden voor de huidige huurder om de woning aan te kopen. Zodra deze
huurder er uit is kan het pand op de markt worden gebracht.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het pand is verouderd maar voldoet wel aan de technische normen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop)

52

Woning Silversteyn 86 Breukelen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee het betreft een woning.
2. Bezetting/benutting
Het gehele pand is verhuurd.
3. Ontwikkelingskans
Er zijn geen mogelijkheden voor de huidige huurder om de woning aan te kopen. Zodra deze
huurder er uit is kan het pand op de markt worden gebracht.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het pand is verouderd maar voldoet wel aan de technische normen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop)

53

Woning Zandpad 2 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee het betreft een woning.
2. Bezetting/benutting
Op dit moment zit er anti-kraak in.
3. Ontwikkelingskans
De ontwikkeling van dit object dient als geheel bekeken te worden met het gehele buitenplaats
Goudestein ensemble. Totdat er duidelijkheid is kan de woning maximaal 5 jaar verhuurd worden
op grond van de leegstandswet.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het pand is verouderd maar voldoet wel aan de technische normen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Heroverwegen (nader onderzoek nodig- uitstellen van beslissing)

54

Politiebureau De Brouwerij 11 Breukelen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, het pand wordt gebruikt als politiebureau. De kantoorruimte boven staat leeg.
2. Bezetting/benutting
Het politiebureau is tijdelijk gesloten. De politie bekijkt of het nodig is of zij deze ruimte blijven
huren. Boven staan de kantoorruimte leeg.
3. Ontwikkelingskans
Het pand kan zo op de markt gebracht worden. We zien verder geen ontwikkelkansen.
4. Financieel rendement
Er is een licht financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen. Er dient gekeken te worden naar de installaties
om deze af te koppelen van de rest van het gebouw bij verkoop.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop) zodra de politie de huur opzegt.

55

Woningen Binnenweg 24, 25, 27, 31, 33 Loenersloot

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, het zijn woningen die op verzoek van de toenmalige eigenaren met financiering van het Rijk
zijn uitgekocht omdat zij loodrecht onder een hoogspanningsmast staan.
2. Bezetting/benutting
Alle woningen zijn bezet door anti kraak.
3. Ontwikkelingskans
Er moet een nieuwe bestemming, zijnde niet wonen, aan de locatie worden gegeven voor 2027.
De sloopkosten worden vergoed door het Rijk.
4. Financieel rendement
Er is geen financieel rendement. Het gebruik is om niet.
5. Technische staat
De woningen voldoen aan de technische normen. We zien echter dat door vertrek van de
permanente bewoners de woningen en de omgeving in kwaliteit achteruit gaan.

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (slopen)

56

Sanitaire ruimtes woonwagenstandplaatsen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, de sanitaire voorzieningen zijn geplaatst bij 1 of meerdere woonwagens. Inmiddels zijn de
woonwagens zelf voorzien van sanitaire voorzieningen. De voorzieningen staan op de Heicop 1 in
Kockengen, Kanaaldijk Oost 4 in Nigtevecht en Zwanenkamp 540 in Maarssen.
2. Bezetting/benutting
De voorzieningen worden niet meer als zodanig gebruikt. In Zwanenkamp wordt er nog gebruikt
van gemaakt als berging.
3. Ontwikkelingskans
Geen ontwikkelkansen.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
De sanitaire voorzieningen zijn verouderd en moeten opgeknapt worden.

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (of slopen) in overleg met de bewoners

57

Schuurtje gemeentewerf Rijkstraatweg 178 Loenen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Nee, het pand wordt gebruikt door de voetbalvereniging als opslag.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. Er ligt echter geen gebruiksafspraak aan ten grondslag zoals een
huurovereenkomst.
3. Ontwikkelingskans
Nee, is gelegen op een sportcomplex. Betreft een houten schuur.
4. Financieel rendement
Er is geen financieel rendement. Er zijn geen kosten en geen opbrengsten.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet niet aan de technische eisen. Pand is van hout en er wordt geen onderhoud
aan gepleegd.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop) met een Recht van opstal overdragen aan de voetbalvereniging.
Gemeente blijft eigenaar van de grond.

58

Huisvesting gemeentelijke dienstverlening

59

Brandweerkazerne Binnenweg 2 en 4 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
De gemeente heeft voor de huisvesting van de brandweer een faciliterende rol.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. Een gedeelte van het pand wordt gehuurd door de GGD, het
consultatiebureau. De overige ruimte kan optimaler benut worden. Hierin zijn nog
ontwikkelkansen. Tijdelijk is de regionale ademluchtwerkplaats van de VRU in het pand gevestigd.
Als deze over 2 jaar vertrekt, komt er veel ruimte beschikbaar.
3. Ontwikkelingskans
De ontwikkelkansen zitten hem in het optimaler benutten van het pand. Grote delen van de
ruimten wordt nu gebruikt als opstelplaats voor diverse personenauto’s of een oude
brandweerauto. Bijvoorbeeld de ambulance kan ook de ruimte gebruiken.
4. Financieel rendement
De Binnenweg 4 heeft met de verhuur aan de GGD een positief rendement. Voor Binnenweg 2
zijn de kosten hoger dan de opbrengsten.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3). Het pand is geschikt om
aan de eisen omtrent duurzaamheid te voldoen. In 2020 worden zonnepanelen geplaatst. Er kan
nog meer verduurzaamd worden.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
60

Brandweerkazerne Brouwerij 5 Breukelen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
De gemeente heeft voor de huisvesting van de brandweer een faciliterende rol.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. De kantoorruimte boven de kazerne staat grotendeels leeg. Het is
lastig om deze te verhuren aan een derde partij omdat de ruimte niet afzonderlijk te bereiken is.
3. Ontwikkelingskans
De kazerne is in 2003 neergezet. Qua locatie zijn er ontwikkelkansen.
4. Financieel rendement
Er is een negatief rendement, de kosten zijn hoger dan de opbrengsten.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3). In 2020 worden de
installaties geoptimaliseerd zodat het energieverbruik omlaag gaat. Daarnaast worden er
zonnepanelen geplaatst.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)

61

Brandweerkazerne Dorpsstraat 29 Nigtevecht

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
De gemeente heeft voor de huisvesting van de brandweer een faciliterende rol.
2. Bezetting/benutting
De kazerne wordt alleen gebruikt door de VRU. Er zijn geen andere mogelijkheden.
3. Ontwikkelingskans
Ja de locatie heeft ontwikkelmogelijkheden voor woningbouw. Het pand is een beschermd
dorpsgezicht.
4. Financieel rendement
Een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet niet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3). Daarnaast voldoet hij
niet meer aan de vereiste die gesteld zijn door de Arbo. Om die reden is er besloten om deze
locatie af te stoten en op een andere locatie nieuw te bouwen
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop)

62

Brandweerkazerne Keizer Ottolaan 2 Loenen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
De gemeente heeft voor de huisvesting van de brandweer een faciliterende rol.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. De brandweer gebruikt het gebouw volledig.
3. Ontwikkelingskans
De locatie is gelegen in het centrum van Loenen. Aan de overzijde van de brandweer ligt het
tankstation en een garage. Hier zijn plannen voor herontwikkeling. Wellicht is het interessant om
hierbij de brandweer mee te nemen.
4. Financieel rendement
De kosten zijn hoger dan de opbrengsten dus een negatief rendement.
5. Technische staat
Het pand voldoet niet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3). Er is achterstallig
onderhoud en de kleedkamers voldoen niet meer aan de Arbowet. In 2020/2021 wordt er
gerenoveerd en worden er zonnepanelen geplaatst.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
B Investeren (verbeteren van de technische staat)

63

Brandweerkazerne Laan van Niftarlake 89 Tienhoven

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
De gemeente heeft voor de huisvesting van de brandweer een faciliterende rol.
2. Bezetting/benutting
Het pand voldoet niet meer aan de vereisten. Er is gekeken naar een alternatieve locatie voor een
fusiepost met De Bilt. Dit is gelukt. Deze locatie zal worden gesloopt nadat op een andere locatie
een fusiepost is gebouwd.
3. Ontwikkelingskans
De locatie heeft ontwikkelkansen als lintbebouwing.
4. Financieel rendement
De kosten zijn hoger dan de opbrengsten.
5. Technische staat
Het pand is technisch afgeschreven en voldoet niet aan de duurzaamheidseisen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten
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Brandweerkazerne Sportweg 1A Kockengen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
De gemeente heeft voor de huisvesting van de brandweer een faciliterende rol.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. Het gebouw wordt volledig door de brandweer gebruikt
3. Ontwikkelingskans
Het pand ligt aan de rand van het dorp op een terrein waar diverse activiteiten plaatsvinden zoals
een sporthal, jeugdhonk en dergelijke. Hierdoor is de locatie minder geschikt als ontwikkellocatie.
4. Financieel rendement
Er is een negatief rendement. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten.
5. Technische staat
Het pand voldoet niet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3) Er liggen plannen om het
pand te verbouwen, uit te bouwen en te verduurzamen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
B Investeren (verbeteren van de technische staat)
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Brugwachtersverblijf Huis ten Boschstraat/Zandweg Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het pand wordt gebruikt door de brugwachter. Vanuit het pand worden een aantal bruggen in
Stichtse Vecht op afstand bediend.
2. Bezetting/benutting
Het pand is volledig bezet door de brugwachter.
3. Ontwikkelingskans
Gezien de functie en de ligging van het gebouw zijn er geen ontwikkelkansen.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3).
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Brugwachtersverblijf Brugstraat 25 Breukelen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ja, het pand wordt gebruikt door de brugwachter.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende.
3. Ontwikkelingskans
De woning kan kadastraal gesplitst worden met het brugwachtersverblijf. Op dit moment huurt de
brugwachter ook de woning van de gemeente.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het pand is verouderd. Met de renovatie van de brug wordt ook het brugwachtersverblijf
meegenomen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Ponthuisje Dorpsstraat nabij 120 Nigtevecht

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het pand wordt gebruikt als wachtruimte voor de gebruikers van het pontje en door de schipper
van het veerpontje.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende.
3. Ontwikkelingskans
Gezien de functie en de locatie van het object zijn er geen ontwikkelkansen.
4. Financieel rendement
De kosten voor het veerpontje worden gedeeld met de gemeente Wijdemeren. Onbekend is of de
kosten van het wachthuisje ook worden gedeeld. Dit moet worden nagegaan.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3).
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Marktmeesterhuisje J. Vermeerstraat 30 Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het gebouw is de werkplek voor de marktmeester. Daarnaast wordt het gebouw gebruikt voor
opslag.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is minimaal. Alleen als er markt is.
3. Ontwikkelingskans
Gezien de specifieke functie en locatie zijn er geen ontwikkelkansen.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement. Er zijn geen opbrengsten.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3).
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Schepersweg 6 E Breukelen Regionaal Historisch Centrum

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
De gemeente is onderdeel van de regionale samenwerking.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. Er wordt een stevige huur betaald. Het pand is aangepast op het
gebruik zoals de klimaatregeling.
3. Ontwikkelingskans
Geen.
4. Financieel rendement
Het financieel rendement is positief.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen. Duurzaamheid zal integraal met de andere
eigenaren worden opgepakt. Indien het RHC moet worden uitgebreid omdat er meerdere
gemeenten aan de samenwerking mee gaan doen dan ziet men de uitbreiding op het dak.
Hiermee dient rekening te worden gehouden ivm zonnepanelen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Endelhovenlaan 3 Maarssen Orangerie

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het pand wordt gebruikt als vergaderlocatie voor het gemeentekantoor.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is niet voldoende in beeld. De ruimte wordt gebruikt als vergaderruimte voor grotere
groepen.
3. Ontwikkelingskans
De ruimte kan verhuurd worden aan een derde. Daarnaast kan de ruimte intensiever gebruikt
worden als vergaderlocatie.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Er ligt een plan om van deze ruimte een hedendaagse vergaderruimte behorend bij het GAK te
maken. Het gebouw voldoet aan de technische normen. Er is nog geen quickscan uitgevoerd
omtrent duurzaamheid.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Markt 13 Breukelen Boom & Bosch

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het gebouw wordt gebruikt door de raadsfracties en 2 commissiezalen.
2. Bezetting/benutting
De bezetting kan optimaler. Delen van het gebouw worden niet gebruikt. Er ligt een
onderzoeksvraag bij de griffie welke bezetting benodigd is.
3. Ontwikkelingskans
Er liggen diverse ontwikkelkansen. Het naastgelegen koetshuis wordt omgebouwd tot raadszaal.
Kantoorruimte in het pand kan commercieel verhuurd worden. Daarnaast zijn er diverse culturele
partijen (gemeentemuseum, vechtstreekmuseum) geïnteresseerd in het gebruik van de
commissiezaal. Op dit moment wordt een plan van aanpak geschreven om het pand beter in te
gaan zetten.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen. Is echter niet verhuur klaar. Voldoet niet aan de
eisen omtrent duurzaamheid.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
B Investeren (verbeteren van de technische staat)
C Heroverwegen (nader onderzoek nodig- uitstellen van beslissing)
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Markt 12 Breukelen Koetshuis

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
In het gebouw komt de nieuwe raadszaal.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende maar wel specifiek voor 1 doel.
3. Ontwikkelingskans
Geen, mogelijk optimaliseren gebruik.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement.
5. Technische staat
Het pand wordt nu grondig verbouwd. Hierin zijn maar beperkt duurzaamheidsmaatregelen
meegenomen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Endelhovenlaan 1 Maarssen Gemeentekantoor

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het gebouw is in gebruik als gemeentekantoor.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. Het gebouw wordt optimaal benut.
3. Ontwikkelingskans
De verdieping bij de vide boven het restaurant zou doorgetrokken kunnen worden om zo ruimte te
creëren voor het college van B&W. Verder zien we geen ontwikkelkansen.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement omdat er geen opbrengsten zijn.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen. Met een werkgroep worden de quickwins
bekeken op het gebruik en duurzaamheid. Zonnepanelen liggen op het dak. Verder wordt er nog
gekeken of de installaties geoptimaliseerd kunnen worden.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)

74

Diependaalsedijk 19 Maarssen Goudestein

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het gebouw wordt gebruikt door het College van B&W en de griffie.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is beperkt en kan geoptimaliseerd worden.
3. Ontwikkelingskans
De locatie heeft ontwikkelpotentie als buitenplaats. Door een andere functie aan het gebouw te
geven kan de functie van buitenplaats worden versterkt en het openbaar karakter behouden. Door
een verbouwing aan en/of in het GAK het college en griffie verplaatsen.
4. Financieel rendement
Er is een negatief rendement. Met name de kosten voor energie zijn hoog.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen. Het pand voldoet niet aan de eisen omtrent
duurzaamheid.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Kanaaldijk Oost 3 Breukelen afvalbrengstation

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het terrein en de gebouwen worden gebruikt voor het afvalbrengstation. Er is een toilet met
kantoorruimte aanwezig en een gebouw voor de opslag van het chemisch afval.
2. Bezetting/benutting
Het brengstation is beperkt open. Op openingstijden wordt er wel veel gebruik gemaakt.
3. Ontwikkelingskans
De locatie is geschikt voor een bedrijfsbestemming alhoewel de locatie moeilijk bereikbaar is.
Voor woningbouw is het geen geschikte locatie. Indien de locatie herontwikkeld kan worden dient
er rekening mee worden gehouden dat de grond vervuild is omdat voorheen hier de zoutopslag
zat. De locatie valt in het project afvalscheidingsstation en zal om die reden mogelijk in de
toekomst vrij komen te vallen.
4. Financieel rendement
De kosten zijn beperkt en er wordt niet meer in geïnvesteerd. Er zijn geen opbrengsten.
5. Technische staat
De gebouwen zijn verouderd maar voldoen wel aan de vereisten.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop) binnen het project afvalscheidingsstation
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Wilhelminastraat 43 A Breukelen Werkplaats

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Gedeeltelijk. Het gebouw wordt gebruikt voor werfactiviteiten (opslag materieel). Het overige deel
(ongeveer 2/3e deel) wordt verhuurd aan Kansis.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. Het gehele gebouw wordt optimaal benut. Echter kunnen de
activiteiten die hier plaatsvinden ook elders plaatsvinden. Opslag van het materieel kan naar de
werf in Loenen en Kansis kan op de Corridor de werkzaamheden voortzetten.
3. Ontwikkelingskans
De locatie heeft diverse ontwikkelkansen. De boekwaarde is erg hoog dus de opbrengsten zijn
beperkt.
4. Financieel rendement
Er is een positief financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw wordt sober onderhouden maar voldoet wel aan de wettelijke vereisten en de Arbo.
De mogelijkheden om te verduurzamen moeten nog worden onderzocht.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald
D Afstoten (verkoop) als Kansis er uit is
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Diependaalsedijk 120 A Maarssen Kringloopwinkel

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
De gebouwen worden gebruikt door een kringloopwinkel De Sirkel. Geen gemeentelijk doel.
2. Bezetting/benutting
De loods aan de achterzijde wordt door de gemeente gebruikt voor opslag van materieel. De
andere gebouwen wordt gebruikt door De Sirkel. Voldoende bezetting.
3. Ontwikkelingskans
Zeker, de locatie valt in het project Zogwetering. Een ontwikkellocatie voor woningbouw. Indien de
locatie herontwikkeld kan worden dient er rekening mee worden gehouden dat de grond vervuild
is.
4. Financieel rendement
Het rendement is licht negatief. Dit heeft met name te maken met de hoge energiekosten en de
beperkte huursom.
5. Technische staat
In de gebouwen wordt niet meer geïnvesteerd. Voldoen nog wel aan de wettelijke vereisten.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald
D Afstoten (verkoop) project Afvalscheidingsstation
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Diependaalsedijk 120 Maarssen Gemeentewerf

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het terrein en de gebouwen worden gebruikt als afvalscheidingsstation.
2. Bezetting/benutting
Er is geen sprake van leegstand. De bezetting is voldoende.
3. Ontwikkelingskans
De locatie valt onder het project afvalscheidingsstation en komt om die reden op termijn vrij te
vallen. Daarnaast valt de locatie in het project Zogwetering. Een ontwikkellocatie voor
woningbouw.
4. Financieel rendement
Er is een negatief rendement. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten.
5. Technische staat
In de gebouwen wordt niet meer geïnvesteerd. Voldoen nog wel aan de wettelijke vereisten.

Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop) vanuit het project Afvalscheidingsstation
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Rijksstraatweg 184 Loenen Gemeentewerf

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Deze locatie wordt voor 1/3e deel gebruikt voor afvalscheiding en voor 2/3e deel voor
werfactiviteiten. Er is een kantoor met een aantal werkplekken.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. De werfactiviteiten in Breukelen kunnen hier nog wel worden
bijgevoegd.
3. Ontwikkelingskans
De locatie ligt buiten de rode contouren. Doordat er meer onroerend goed omheen ligt dat in
eigendom is van de gemeente heeft de locatie wel ontwikkelpotentie.
4. Financieel rendement
Er is een negatief financieel rendement. De boekwaarde is aan de hoge kant.
5. Technische staat
Er worden geen investeringen meer gedaan. Het voldoet aan de wettelijk vereisten.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

ontwikkelkans

financieel
rendement
technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop) afvalscheidingsstation project

80

Straatweg 27 A Maarssen Aula begraafplaats

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het object staat op een gemeentelijke begraafplaats en wordt gebruikt als aula.
2. Bezetting/benutting
De aula wordt weinig gebruikt. Begrafenisondernemers gebruiken meestal hun eigen aula.
3. Ontwikkelingskans
Er zijn initiatieven om een stichting op de richten en de begraafplaats inclusief vastgoed in de
stichting te plaatsen. Dit dient nog verder te worden uitgewerkt. Daarnaast zijn er enkele
geïnteresseerden om het vastgoed op de begraafplaatsen te kopen. Ook dit dient verder
onderzocht te worden.
4. Financieel rendement
Het rendement is negatief. De huuropbrengsten komen niet bij vastgoed binnen. Dit moet nader
bekeken worden.
5. Technische staat
Een redelijk onderhoud intensief gebouw. Wordt minimaal in geïnvesteerd. Voldoet aan de
vereisten.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Heroverwegen (nader onderzoek nodig- uitstellen van beslissing)
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Dreef 42 Kockengen Aula begraafplaats

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het object staat op een gemeentelijke begraafplaats en wordt gebruikt als aula.
2. Bezetting/benutting
De aula wordt weinig gebruikt. Begrafenisondernemers gebruiken meestal hun eigen aula.
3. Ontwikkelingskans
Er zijn initiatieven om een stichting op de richten en de begraafplaats inclusief vastgoed in de
stichting te plaatsen. Dit dient nog verder te worden uitgewerkt. Daarnaast zijn er enkele
geïnteresseerden om het vastgoed op de begraafplaatsen te kopen. Ook dit dient verder
onderzocht te worden.
4. Financieel rendement
Het rendement is negatief. De huuropbrengsten komen niet bij vastgoed binnen. Dit moet nader
bekeken worden.
5. Technische staat
Het gebouw is verouderd. Er dient geïnvesteerd te worden in de cv ketel en de bekabeling.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Heroverwegen (nader onderzoek nodig- uitstellen van beslissing)
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Laantje 3 Nieuwer ter Aa Aula begraafplaats

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het object staat op een gemeentelijke begraafplaats en wordt gebruikt als aula.
2. Bezetting/benutting
De aula wordt weinig gebruikt. Begrafenisondernemers gebruiken meestal hun eigen aula.
3. Ontwikkelingskans
Er zijn initiatieven om een stichting op de richten en de begraafplaats inclusief vastgoed in de
stichting te plaatsen. Dit dient nog verder te worden uitgewerkt. Daarnaast zijn er enkele
geïnteresseerden om het vastgoed op de begraafplaatsen te kopen. Ook dit dient verder
onderzocht te worden.
4. Financieel rendement
Het rendement is negatief. De huuropbrengsten komen niet bij vastgoed binnen. Dit moet nader
bekeken worden.
5. Technische staat
Gebouw voldoet aan de vereisten.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Heroverwegen (nader onderzoek nodig- uitstellen van beslissing)
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Nigtevechtseweg 11 Vreeland Baarhuisje

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het gebouw werd in het verleden gebruikt voor het opbaren. Nu is het met name een opslagruimte
voor materieel benodigd voor het beheren van de begraafplaats.
2. Bezetting/benutting
Als schuur/opslag wordt hij voldoende benut.
3. Ontwikkelingskans
Er zijn initiatieven om een stichting op de richten en de begraafplaats inclusief vastgoed in de
stichting te plaatsen. Dit dient nog verder te worden uitgewerkt. Daarnaast zijn er enkele
geïnteresseerden om het vastgoed op de begraafplaatsen te kopen. Ook dit dient verder
onderzocht te worden.
4. Financieel rendement
Het rendement is negatief. Er zijn geen huuropbrengsten. De kosten zijn ook laag.
5. Technische staat
Gebouw voldoet aan de vereisten.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Heroverwegen (nader onderzoek nodig- uitstellen van beslissing)
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Driehovenlaan 29 Loenen Aula begraafplaats

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het object staat op een gemeentelijke begraafplaats en wordt gebruikt als aula.
2. Bezetting/benutting
De aula wordt weinig gebruikt. Begrafenisondernemers gebruiken meestal hun eigen aula.
3. Ontwikkelingskans
Er zijn initiatieven om een stichting op de richten en de begraafplaats inclusief vastgoed in de
stichting te plaatsen. Dit dient nog verder te worden uitgewerkt. Daarnaast zijn er enkele
geïnteresseerden om het vastgoed op de begraafplaatsen te kopen. Ook dit dient verder
onderzocht te worden.
4. Financieel rendement
Het rendement is negatief. De huuropbrengsten komen niet bij vastgoed binnen. Dit moet nader
bekeken worden.
5. Technische staat
Gebouw voldoet aan de vereisten.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Heroverwegen (nader onderzoek nodig- uitstellen van beslissing)
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Breedstraat 2 Maarssen Brugwachterswoning

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het gebouw is niet meer in gebruik als brugwachterswoning en kan worden afgestoten.
2. Bezetting/benutting
Het pand staat op dit moment leeg. Pas als de constructie van de kademuur en daarmee het
fundament van deze woning als voldoende wordt beschouwd zou de woning tijdelijk kunnen
worden verhuurd.
3. Ontwikkelingskans
Het kadastrale perceel is opgesplitst in drie eigenaren. Inmiddels is het deel van het waterschap
aangekocht. Over het derde deel loopt een juridische procedure met de eigenaar. Zodra het
perceel in zijn geheel in eigendom is, de kademuur is hersteld en het bestemmingsplan is
gewijzigd kan het object verkocht worden.
4. Financieel rendement
Er zijn op dit moment geen inkomsten op het pand en wel kosten. Een negatief rendement dus.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet niet meer aan de technische normen (onderhoudsniveau 3).
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (verkoop)
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Voorstraat 13 Vreeland Brugwachterswoning

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Ongeveer 3/4e deel van de begane grond wordt gebruikt door de brugwachter. Het andere deel
en de 1e verdieping wordt verhuurd aan een kunstenaar.
2. Bezetting/benutting
Het gebouw wordt volledig benut.
3. Ontwikkelingskans
Het pand zelf is een gemeentelijk monument en is karakteristiek. Om die reden heeft het
ontwikkelpotentie.
4. Financieel rendement
Er is een positief financieel rendement.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen (onderhoudsniveau 3). Verduurzamen is beperkt.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen)
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Corridor 8 Breukelen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het pand wordt gebruikt door Kansis. Privaatrechtelijk is vastgelegd dat de maatschappelijke
functie en gebruik moet worden voortgezet door Kansis.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is onvoldoende. Kansis gebruikt ongeveer 50 % van het gebouw. Het resterende
deel staat leeg of wordt onderverhuurd als opslag. Met name de kantoorruimten staan leeg en 1
distributiehal.
3. Ontwikkelingskans
De locatie is een A1 locatie. Goede ligging, langs uitvalswegen en het station Breukelen. Hierdoor
heeft het pand ontwikkelkansen. Met name in het optimaliseren van het gebruik liggen er kansen.
Er is een anti speculatiebeding opgenomen in de eigendomsakte waardoor bij verkoop de eerste
10 jaar delen van de winst moet worden afgedragen.
4. Financieel rendement
Nee er is een financieel negatief rendement. Er is (nog) geen kostendekkende huur.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de technische normen. Het pand voldoet nog niet aan de eisen omtrent
duurzaamheid maar we zien wel mogelijkheden.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
A Consolideren (in exploitatie c.q. in stand houden- niet ingrijpen) maar wel het gebruik
optimaliseren.
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Pauwenkamp 152 voormalig economisch college Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het pand wordt gebruikt door het Niftarlake College. Voorheen heeft hier het economisch college
in gezeten. Na beëindiging van die functie is het perceel aan de gemeente overgedragen. Het
pand is verbouwd en in gebruik genomen door het Niftarlake. Juridisch moet het eigendom nog
worden overgedragen.
2. Bezetting/benutting
Het pand is in zijn geheel in gebruik door het Niftarlake college.
3. Ontwikkelingskans
De locatie heeft wel ontwikkelpotentie. Het pand is echter voorlopig in gebruik door het Niftarlake
College.
4. Financieel rendement
Er zijn geen financiële gegevens bekend. Dit ligt in zijn geheel bij het Niftarlake College. Alleen de
juridische overdracht aan het Nifterlake dient nog plaats te vinden.
5. Technische staat
Het gebouw voldoet aan de wettelijke vereisten.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (eigendom overdragen aan gebruiker)
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Spechtenkamp 232 Maarssen Bontenest

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het gebouw wordt gebruikt door Jenaplanschool Bontenest.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. Het juridisch eigendom moet nog worden overgedragen aan de school.
3. Ontwikkelingskans
Het pand is voorlopig nog in gebruik door de Jenaplanschool. Geen ontwikkellocatie.
4. Financieel rendement
Onbekend, dit ligt volledig bij de school. Alleen het juridisch eigendom moet nog worden
overgedragen.
5. Technische staat
Onbekend, het beheer en onderhoud ligt bij de school.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (eigendom overdragen aan gebruiker)
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Buitenweg 312 Wereldkidz ’t palet Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
Het gebouw wordt gebruikt door Wereldkids ’t Palet.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is voldoende. Het juridisch eigendom moet nog worden overgedragen aan de school.
3. Ontwikkelingskans
Het pand is voorlopig nog in gebruik door Wereldkidz. Geen ontwikkellocatie.
4. Financieel rendement
Onbekend, dit ligt volledig bij de school. Alleen het juridisch eigendom moet nog worden
overgedragen.
5. Technische staat
Onbekend, het beheer en onderhoud ligt bij de school.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel
rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
D Afstoten (eigendom overdragen aan gebruiker)
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Wissellocatie Troelstrastraat 58 A Maarssen

Scorekaart
De prestaties van het object bestaande uit 5 prestatievelden namelijk:
1. Doelen
De functie van school is buiten gebruik gesteld. Vervolgens is het perceel in eigendom terug aan
de gemeente geleverd. Na een verbouwing is de locatie in gebruik als tijdelijke locatie voor school
en kinderdagverblijf.
2. Bezetting/benutting
De bezetting is op dit moment voldoende. De locatie zal voorlopig als wissellocatie voor scholen
dienen. Er is 1 voor- en vroegschoolse educatie (VVE) groep gevestigd.
3. Ontwikkelingskans
De locatie heeft ontwikkelpotentie voor woningbouw. Op dit moment wordt de wijkvisie Atlantische
buurt opgesteld.
4. Financieel rendement
Er is een positief financieel rendement.
5. Technische staat
Door de verbouwing voldoet het gebouw nu aan de technische normen. Er worden geen
duurzaamheidsmaatregelen getroffen.
Afhankelijk van de input worden de verschillende prestatievelden groen, oranje of rood gekleurd,

doelen

bezetting/benutting

financieel rendement

ontwikkelkans

technische staat

Op basis van de ingevulde scorekaart is het volgende vastgoedperspectief bepaald:
C Afstoten Als de locatie niet meer nodig is als wissellocatie
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