te huur

De Witte Holevoet
Herontwikkelingsobject in Scherpenzeel

Inleiding
De Witte Holevoet is een gemeentelijk monument, gelegen in het centrum van
het Gelderse dorp Scherpenzeel. Het gebouw heeft een lange historie als hotelrestaurant en is een begrip in de wijde omgeving. Recentelijk is het gebouw leeg
komen te staan en daarom wordt gezocht naar een nieuwe invulling. Zowel horeca
als een herontwikkeling naar zorg-wonen behoren tot de mogelijkheden.
De eigenaar heeft Scala Build gevraagd de verhuur en eventuele herontwikkeling
namens haar te begeleiden. In deze brochure vindt u een omschrijving van het
object en de mogelijkheden tot herontwikkeling van deze bijzondere locatie.
Informatie over de onderliggende documenten waar in deze brochure naar
verwezen wordt, kan bij Scala Build opgevraagd worden.
Belangstellenden worden uitgenodigd om De Witte Holevoet te bezichtigen tijdens
één van de kijkdagen (aanmelden is niet nodig).

welkom op de

kijkdagen
DI 29 mei 11.30 tot 14.00 uur
VR 01 juni 14.30 tot 17.00 uur
DO 7 juni 9.00 tot 11.30 uur

Scherpenzeel
De Witte Holevoet ligt aan het Holevoetplein in het centrum van het dorp
Scherpenzeel, in de Gelderse Vallei. Scherpenzeel telt ruim 9.700 inwoners.
Kenmerkend aan Scherpenzeel is dat veel van de inwoners die worden geboren in
het dorp, daar ook hun hele leven blijven wonen.

“Het dorp wordt
omringt door
natuurgebieden
en toeristische
attracties”

Het dorp wordt omringt door natuurgebieden. De
Utrechtse Heuvelrug aan de zuidkant, Soestduinen
aan de noordkant en meer richting het oosten
de Veluwe. Ook zijn diverse toeristische attracties
vanaf de locatie eenvoudig bereikbaar; Ouwehands
Dierenpark, Paleis Het Loo, Dolfinarium Harderwijk, de
Apenheul in Apeldoorn, sauna de Veluwse Bron in
Emst en Thermen Bussloo.

Scherpenzeel ligt op circa 15 minuten rijden van zowel de A30, de A12 en de
A28. Dichtbijgelegen dorpen en steden zijn Amersfoort (155 duizend inwoners),
Barneveld (56 duizend inwoners) en Veenendaal (70 duizend inwoners).

Geschiedenis
De Witte Holevoet is een monumentaal pand gelegen in het centrum van
Scherpenzeel. De originele herberg De Holevoet dateert uit 1700 maar werd kort na
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door artillerievuur zwaar verwoest. De
wederopbouw van wat thans het voorste gedeelte van het gebouw is, duurde van
1940 tot 1942.
Na de wederopbouw heeft het hotel goede en minder goede jaren gekend.
Begin jaren ’90 wordt het pand aan de achterzijde uitgebreid met twee zalen, acht
nieuwe hotelkamers en een Wintertuin. De Witte Holevoet was door de week een
trekpleister voor zakenlieden en in het weekend een populaire bestemming voor
toeristen en families uit de wijde omgeving, mede vanwege de uitstekende keuken.

Gemeentelijk monument
De Witte Holevoet maakt deel uit van een complex van gelijkwaardige en
samenhangende bebouwing met een voortuin aan het Holevoetplein. Het vormt

met de daartegenover gelegen woning en het aan de oostzijde gelegen hoekpand
een eenheid vanwege de kwalitatief hoogstaande architectuur in Delftse Schoolstijl.
Het gemeentelijk monument bestaat uit een hoofdgebouw met tegen de voorgevel
aan een aanbouw. Het hoofdgebouw heeft een rechthoekige plattegrond en is
voorzien van een zadeldak. Op archieffoto’s is te zien dat achter de hoofdmassa
nog een aanbouw aanwezig was, eveneens bedekt met een zadeldak. In de
jaren ’90 werd tegen de rechter achterzijde van het hoofdgebouw een aanbouw
opgetrokken met een serre, balkon en terras.
Volgens de monumentbeschrijving betreft het een “gaaf bewaard complex van
Delftse Schoolpanden” waarvan er slechts enkele in ons land aanwezig zijn. “Het is
bovendien van bijzondere stedenbouwkundige betekenis gezien de situering in de
bocht van het plein en als afsluiting van de as van de Dorpsstraat, die hier haaks op
aanloopt.”
Meer informatie over het monumentale waarden van het object, treft u aan in de

kenmerken

cultuurhistorische waardestelling van Delfgou architecten, op te vragen bij Scala Build.

Bouwjaar:

1940-1942 en uitgebreid in de jaren ’90

Totale oppervlakte*:

ca. 1828 m2

Begane grond:

ca. 681 m2

1e verdieingp:

ca. 556 m2

2e verdieping:

ca. 212 m2

Kelder:

ca. 377 m2

Huidig gebruik:

Hotel en restaurant

Monumentnummer:

p.m.

Architect:

ir. H.A. en G. Pothoven

Kadastraal:

Gemeente Scherpenzeel, sectie E2727 en E2728

Perceeloppervlak:

1 are en 50 centiare (E2727) 39 are en 78 centiare (E2728)

Oppervlakte op basis van informatie architect. Er is geen NEN-meting aanwezig.
Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Milieu
Op 17 mei 2017 is door Technical Asbest Services B.V.
een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd en
op 28 februari 2018 is aanvullend asbestonderzoek
gedaan door Siav Asbestinventarisaties. In het object
is (in een beperkte mate) asbest aanwezig. Een
afschrift van dit onderzoek is op te vragen bij kantoor
Scala Build.
Op 24 mei 2017 is door BOOT Organiserend Ingenieursburo B.V. vooronderzoek
conform NEN 5725 uitgevoerd naar de bodemgesteldheid. Samenvattend
kan worden geconcludeerd dat op de locatie voor zover bekend geen
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden welke van invloed kunnen
zijn geweest op de milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse. Op basis van de huidige
informatie wordt de locatie als “onverdacht” geclassificeerd, is er geen belemmering
voor het beoogde gebruik en kan aanvullend bodemonderzoek achterwege blijven.

Bestemming
De Centrum bestemming is vastgesteld op 27 juli 2013 onder nummer
NL.IMRO.0279. BP2012Centrum-vg0.
Op grond van dat bestemmingsplan zijn de betrokken gronden aangewezen
voor ‘Horeca’, met een dubbelbestemming Waarde - Archeologische
verwachtingswaarde (zeer hoog) en de functieaanduidingen ‘horeca tot en met
categorie 2’ en ‘wonen’. Voor het deel van het perceel dat betrekking heeft op het
bouwwerk geldt tevens de functieaanduiding ‘cultuurhistorische waarden’.
Gronden met voornoemde bestemming en functieaanduidingen zijn bestemd
voor horeca van categorie 1a, horeca van ten hoogste categorie 2, woningen
en bescherming van de aanwezige monumentale waarden, met de daarbij
behorende tuinen, erven en terreinen, paden, wegen en parkeervoorzieningen,
groenvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
Op grond van art. 1.39 van de planregels vallen een restaurant en een hotel onder
‘horeca van categorie 1’.
Op grond van de specifieke gebruiksregels is (onder meer) horeca uitsluitend
toegestaan op de begane grond, behalve voor zover het een hotel betreft.
Hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouw ter plaatse van de aanduiding

’bouwvlak’, waarbij onder meer geldt dat het bouwvlak volledig mag worden
bebouwd. Woningen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de
aanduiding ‘wonen’, waarbij het aantal woningen niet meer mag bedragen dan
het aantal woningen dat aanwezig is op het moment van terinzagelegging van het
bestemmingsplan.
Meer informatie over de bestemming is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwikkelingsmogelijkheden
MODERNISEREN EN UITBREIDEN HOTEL
Het voormalig hotel-restaurant telde 23 hotelkamers, vijf zalen, een overdekt en
verwarmd terras, een ruime tuin en voldoende parkeergelegenheid. Een van
de ontwikkelingsmogelijkheden is om het gebouw te moderniseren en binnen
het vigerend bestemmingsplan nog een deel uit te breiden. Binnen het huidige
bestemmingsplan is een groter bouwvlak aangewezen dan momenteel benut.
Aan de achterzijde is nog een ruime vlek beschikbaar ten behoeve van de
uitbreiding.
HEBESTEMMING NAAR WOONZORGCONCEPT
Door Scala Build is in 2017 een principeverzoek ingediend bij de gemeente
Scherpenzeel om de huidige horecabestemming te wijzigen naar zorgwonen.
Daarop is door het College een positief principebesluit genomen.
Op basis daarvan is door Delfgou Architecten een conceptplan ontwikkeld
voor een herbestemming naar een kleinschalig woon-zorgvilla met 30
wooneenheden met een gemiddelde grootte van circa 53 m2.
Het principebesluit en de schetsontwerpen zijn bij Scala Build op te vragen.
ALTERNATIEVE FUNCTIES
Eventuele alternatieve bestemmingen dienen vooraf met de gemeente
besproken te worden.

Aanbod
Het object wordt te huur aangeboden. Voorwaarden en condities afhankelijk van
de herbestemming. Onderstaand de uitgangspunten voor verhuur in huidige staan
en verhuur als woonzorgcomplex, waarbij eigenaar de herontwikkeling verzorgt.

VERHUUR IN HUIDIGE STAAT
Huurprijs

EUR 150.000,0 per jaar ex. BTW

Opleveringsniveau

Verhuurder zal het onderhoud aan het cascogebouw up-to-date brengen.

Huurtermijn

10 jaar met verleningen van telkens 5 jaar

VERHUUR WOON-ZORGCOMPLEX ontwerp Delfgou Architecten
Huurprijs woonzorgcomplex

EUR 329.000,- per jaar

Opleveringsniveau

Casco-plus woonzorgcomplex

Huurtermijn

20 jaar

Voorwaarden

Triple-net huurovereenkomst

Interesse?
Geïnteresseerden worden uitgenodigd om De Witte Holevoet te komen
bezichtigen tijdens een van de kijkdagen en worden verzocht om vóór
woensdag 4 juli 17.00 uur een schriftelijk voorstel (per mail met verzoek om
ontvangstbevestiging en/of per aangetekende post) uit te brengen aan:

Scala Build
t.a.v. mevrouw A. van de Beek
Nieuwe Markt 3a
3771 CB BARNEVELD
andrea@scalabuild.com
Het voorstel dient te worden vergezeld van de
volgende stukken:
• een kopie van een geldig legitimatiebewijs van
degene(n) die het voorstel heeft/hebben gedaan
voor zichzelf of als vertegenwoordiger(s) van een
rechtspersoon;
• voor zover het voorstel namens een rechtspersoon
is gedaan, een uittreksel uit het handelsregister
van de Kamer van Koophandel van maximaal één
maand oud, waaruit blijkt dat de persoon/personen
die het bod heeft/hebben gedaan daartoe
bevoegd was/waren, alsmede de statuten van die
rechtspersoon;
• een omschrijving van het voorgenomen gebruik, een
ruimtemeetstaat en de te verwachten bouwkundige
aanpassingen die daarvoor nodig zijn (voor zover
deze afwijken van het plan van Delfgou Architecten).
Scala Build zal aan de hand van de ontvangen biedingen het verdere proces bepalen.
Scala Build kan een voorstel accepteren of bijvoorbeeld besluiten met één of meer
inschrijvers (al dan niet gelijktijdig) gesprekken te voeren. Van de zijde van Scala Build
is dit geheel vrijblijvend: de uitnodiging tot het voeren van oriënterende gesprekken
en ook de uitnodiging tot deelname aan het verhuurproces impliceert op geen
enkele wijze een aanbod van de zijde van Scala Build en voor een inschrijver vloeit
hier geen enkele (pre-contractuele) aanspraak uit voort ten opzichte van Scala Build,
ook niet een aanspraak op verdere deelname aan het proces.
Zolang de in het kader van het verhuurproces te sluiten schriftelijke overeenkomsten
nog niet rechtsgeldig zijn ondertekend, behoudt Scala Build de vrijheid om de
besprekingen en/of onderhandelingen op elk gewenst moment te beëindigen en
van de verkoop af te zien, zonder dat daaraan juridische gevolgen zijn verbonden en
zonder dat enige claim op welke grondslag dan ook ontstaat jegens Scala Build.
De inschrijver verplicht zich zowel zijn voorstel als een eventueel
onderhandelingsresultaat gedurende drie maanden gestand te doen.

Meer informatie
Scala Build
drs. Andrea van de Beek
0342 - 43 08 10 / 06 - 83 67 83 04
andrea@scalabuild.com
De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto’s en alle overige
gegevens, als opgenomen in deze brochure, zijn op basis van de thans bekende gegevens naar
beste weten en kunnen verstrekt. De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld om
geïnteresseerden en inschrijvers in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de
juistheid en de volledigheid daarvan.

Inschrijfformulier - De Witte Holevoet Scherpenzeel
Uiterlijk woensdag 4 juli 17.00 uur dient dit formulier in het bezit te zijn van:
Scala Build t.a.v. A. van de Beek | Nieuwe Markt 3A 3771 CB Barneveld | andrea@scalabuild.com

BEDRIJFSGEGEVENS:
Naam bedrijf + rechtsvorm:
Straatnaam:
Postcode en plaats:
Naam tekenbevoegde persoon:
Geboortedatum en -plaats:
KvK-nummer en branche
Naam contactpersoon:
Functie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

(!) Toevoegen: Kamer van Koophandel uittreksel en kopie legitimatiebewijs tekeningsbevoegde persoon
BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
Wat is de functie(s) waarvoor u het object wilt gebruiken?
Het gebruik zoals in de vorige vraag omschreven levert conform de
Nederlandse wetgeving voor meer dan 90% een btw belaste prestatie.

●

JA

NEE

Geef aan hoe u het object wenst te gebruiken:
In huidige staat
Op basis van het ontwerp van Delfgou Architecten
Op basis van een afwijkend ontwerp / programma van eisen
De huuprijs per jaar

€

Zegge:

●
Dient inschrijver rekening te houden met een voorbehoud van goedkeuring van enig besluitvormend orgaan binnen zijn organisatie

Andere voorbehouden

JA

NEE

Indien ja: hoeveel tijd (dagen / weken)
is gemoeid met het verkrijgen van een
goedkeuring?

●

JA

NEE

Ondergetekende verklaart uit hoofde van zijn functie, naar waarheid te hebben ingevuld. Door ondertekening van dit
formulier kennis te hebben genomen van de verkoopbrochure, de verkoopprocedure en de concept koopovereenkomst,
inclusief bijlagen, en met de inhoud daarvan in te stemmen.

Plaats en datum:

Handtekening:

