Afbeelding 1 Structuuroverzicht
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Vastgoed
Certitudo Gameren B.V. is momenteel eigenaar van 9,5 ha grond
met daarop een logistiek bedrijfspand. De grond is gelegen aan
de westkant van de A2 bij Zaltbommel. Dit bedrijfspand zal over
4 jaar worden verplaatst naar een nieuwe locatie op het
bedrijventerrein De Wildeman aan de oostkant van de A2. Het
vrijgekomen terrein zal worden ontwikkeld voor woningbouw in
het Park Waelstroom, uiteraard vernoemd naar de rivier de Waal
waar de grond dichtbij gelegen is. Met de gemeente Zaltbommel
is hiervoor een raamovereenkomst afgesloten.
Het huidige bedrijfspand wordt gehuurd door A2 Logistics
Holding B.V. en een viertal andere huurders, is gelegen op 9,5 ha
grond en bestaat uit ongeveer 1.300 m2 kantoorruimte en 31.000
m2 bedrijfsruimte. Het belangrijkste huurcontract loopt nog ruim
10 jaar. De kleinere contracten lopen nog één jaar. De totale
huurinkomsten zijn ongeveer € 1.190.000, -. Het pand is
getaxeerd door DTZ Zadelhoff op ruim € 13.900.000, -. Het pand
is verkregen in het kader van een bedrijfsovername tegen een
boekwaarde van € 13.500.000, -. Alleen al op basis van de
grondwaarde van € 140.- per m2 is sprake van een waarde van
ruim € 13 miljoen. Indien de grond herontwikkeld wordt voor
woningbouw zal de grondwaarde nog toenemen.
De nieuwbouw A2 Logistics zal niet in Certitudo Gameren B.V.
(het fonds ) plaatsvinden en zal bestaan uit een complex van
totaal 25.000 m2, onder andere bestaande uit 4 koelcellen van
3.500 m2 elk, 3 cellen van 500 m2, 1.000 m2 kantoorruimte en 500
m2 algemene ruimte. Het gebouw is bedoeld voor cold store
activiteiten voor de huurder A2 Logistics B.V. Een van de
belangrijkste klanten is bijvoorbeeld Friesland Campina.
Specifiek aan het gebouw zullen mega vries- en ontdooi
installaties zijn. Het wordt volledig marktconform gebouwd, met
aanpassingen conform de wensen en behoeftes van de huurder.

Het distributiecentrum is gunstig gelegen aan de zojuist
verbrede A2 met goede ontsluiting naar alle windrichtingen en
bereikbaarheid voor Duitsland, België en Frankrijk. A2 Logistics
Holding B.V. en één van haar dochterondernemingen hebben
een slechte kredietwaardigheid. Volgens aanbieder heeft het
bedrijf een moeilijke periode achter de rug met zware verliezen.
In 2009 is het al beter gegaan en voor 2010 wordt een break
even situatie verwacht. Hoewel de nieuwe ontwikkeling voor het
fonds niet van belang is, is A2 Logistics Holding B.V. dat wel: het
is immers de huidige huurder van het fonds.
De nieuwbouw van de woningen Park Waelstroom zal vanaf
2014 moeten plaatsvinden. Aangezien de ontwikkeling buiten de
bebouwde kom van Zaltbommel ligt zal sprake zijn van een
combinatie van landelijk en historisch wonen. Het project zal
bestaan uit diverse soorten woningen en appartementen. In
totaal zijn nu 337 woningen geprojecteerd. Het totale
ontwikkelproject heeft een volume van ongeveer € 87 miljoen.
De obligatielening voor het fonds kan gezien worden als een
deelfinanciering voor de aanloopkosten van het project. Volgens
de ontwikkelprognose zal het fonds een goed resultaat maken
op de verkoop van de grond en de woningen zodat er voldoende
middelen zijn om de financieringen (ook de aanvullende) te
dekken. Een exacte prognose van het fondsrendement is niet
bekend. Met de gemeente Zaltbommel is een
raamwerkovereenkomst gesloten voor de realisatie van dit
hoogwaardige woonproject. Nadere gegevens over de
woningen etc. zijn nog niet bekend. Mocht de ontwikkeling
onverhoopt geen doorgaan vinden door vergunning- of
marktproblemen dan zal binnen het huidige bestemmingsplan
ongeveer 30.000 m2 extra bedrijfsruimte worden bijgebouwd.
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