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BIJLAGE / ANNEXE I

Ligging en locatie van het pand Gendarmerie
Situation et lieu du bâti Gendarmerie

I.1

Kadastrale gegevens perceel / Cadastre percelle AE 87
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Geologische gesteldheid / État géologique du sol
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Samenstelling van de ondergrond / Diagnostique du sous-sol
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I.1

Kadastrale gegevens perceel / Cadastre percelle 000 AE 87
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I.2

Bewijs opname inventarislijst van cultureel erfgoed /
Fiche Inventaire Général du patrimoine culturel

I.3

Geologische gesteldheid / État géologique du sol
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I.4

Samenstelling van de ondergrond / Diagnostique du sous-sol
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BIJLAGE / ANNEXE II

De bouwkundige staat van het object
Diagnostique technique du bien

II.1

Constatering van asbest / Constat amiante

II.2

Constatering van termieten / Constat termites

II.3

Constatering loodhoudende materialen en verslechteringfactoren
van de opstal /
Constat plomb CREP et facteurs de dégradation du bâti

II.4

Staat van de elektriciteitsvoorziening /
Diagnostique état des installations électriques

II.5

Energielabel en CO2-uitstoot /
Diagnostique performance énergétique et émission de GES

II.6

Opgave bewoonbaar oppervlakte / Certificat superficie privative

Gegevensbronnen / Source des données:
- Vétil diagnostiques de Saint-Tropez
Accrediterend en toezichthoudend orgaan / Organisme de surveillance:
- COFRAC, Comité Français d’Accréditation
Europese richtlijn / Directive Européen: 768/2008/EG/ISO 17024
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Uit de DDT-rapporten (Dossier Diagnostique Technique) blijkt
dat:
II.1

Asbest.
Asbesthoudende platen achter de verwarmingselementen
aangetroffen. Deze zijn wel in goede staat.

II.2

Termieten
Er zijn geen termieten of sporen van termieten-afval
aangetroffen.

II.3

Loodhoudende materialen en tekenen van verval.
De verf achter de kozijnen en de deuren bevatten loodhoudende
verf. De concentratie is onder de norm.
Er zijn vochtplekken op het behang waargenomen. De
beschottingen in de keuken en de badkamer zijn door vocht
aangetast. Het dak is in matige staat.

II.4

Staat van de elektrische installatie
Voldoet niet aan de hedendaagse normen. Originele bedrading,
(katoenisolatie van stroomdraden, soms is de isolatie
verdwenen), verouderde meterkast, geen aardlekschakelaar.

II.5

Het energielabel is E (niet zuinig).

II.6

Bewoonbare oppervlakte
55 m2 (Loi Carré).
Toelichting.
Voor de prijsbepaling en -vergelijking wordt gerekend met het bewoonbare
oppervlakte.
Tot het bewoonbare oppervlakte behoren alle ruimten, die voor het dagelijkse
verblijf verwarmd kunnen worden. Woonkamer, gang, keuken, toilet, badkamer,
wasruimte en woonzolder behoren daartoe.
Een opbergzolder, schuur, stal, of kelder behoren daar niet toe en worden niet
meegenomen in de berekeningen.
Het bewoonbare oppervlakte is geregeld in Loi Carré. Loi Carré maakt een eind
aan de manipulatie en twisten tussen kopers en verkopers over het oppervlakte.
Het oppervlakte is geen zaak tussen koper en verkoper, maar wordt opgemeten
door een onafhankelijk en daartoe bevoegd diagnostisch bureau.
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BIJLAGE / ANNEXE III
Omgevingsrisico’s
Risques de l’environnement

Binnen de gemeentegrenzen / Au milieu du territoire communal
III.1 Natuurrisico’s / Risques naturels
III.2 Milieurisico’s / Risques environnementaux
III.3 Industriële risico’s / Risques industrielles
Directe omgeving Gendarmerie / Risque sur place Gendarmerie
III.11 Kaart overstromingsgebied / Carte région inondée
III.12 Kaart opzwellen en inkrimpende kleigronden /
Carte aléa gonflement-retrait des argiles
III.13 Kaart seismische activiteit / Carte aléa sysmique
III.21 Kaart bodemvervuiling door (verdwenen) industrieën /
Carte pollution des sols par des sites industriels (historiques)
Specificatie / Fiche détaillée
III.4

Risico op levenscomfort door TGV- of vliegtuig- helikopterlawaai /
Risque confort de la vie par LGV ou avions / hélicoptère

III.5

Risico uitzicht op windturbinepark / Risque vue sur Parc Éolien
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Natuur
Natuurrisico's zijn doorgaans verzekerbaar. Is de dekking op de verzekeringpolis toereikend? Indien een
verhoogd risico is vermeld, kunnen er vestigingeisen of bouwvoorschriften bestaan om de schade te
beperken. Vraag naar het "Plan de Prévention" bij de gemeente of de verzekeraar.

Plaatsnaam

Saint-Tropez

Aantal geregistreerde natuurrampen tussen 1982-2012, veroorzaakt door lawines, cyclonen
en stormen, bosbranden, overstromingen, aardverschuivingen en aardbevingen

7

Waarvan het aantal overstromingen

7

Gemeente blootgesteld aan een verhoogd risico op overstroming (in 2011)?

Ja

Gemeente blootgesteld aan een groter risico op bosbranden (in 2011)?

Ja

Gemeente blootgesteld aan een groter risico op aardbeving (in 2011)?

Nee

Gegevensbron:

DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques)
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Omgevingsrisico's
Vervuiling
Het gaat om schade aan het milieu, met een negatief effect op de levenskwaliteit of gezondheid. Deze
verkenning vermeldt de risico's van algemeen belang. Voor detailonderzoek naar risico's in de nabijheid van
het perceel kunt u terecht bij Xilion Risk Audits.

Plaatsnaam

Saint-Tropez

Aantal verontreinigde locaties, jaar 2012, dat vraagt naar overheidsmaatregelen

Kanton

0

Saint-Tropez

Cadmiumgehalte van de bodem door luchtverontreiniging (uit het
verleden). Grenswaarde: 2 mg/kg.

Minder dan 0,25 mg/kg

Loodgehalte in de bodem door het gebruik van loodhoudende
materialen, kolenstook of loodhoudende benzine uit het verleden.
Grenswaarde 100 mg/kg.

Tussen 30 en 100 mg/kg

Gegevensbron:
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Technologisch
Een technisch risico ontstaat bij een industriële calamiteit, waarbij schade kan ontstaan. Deze verkenning
vermeldt de aanwezigheid van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Als een kerncentrale is gesitueerd,
dan wordt dat apart aangegeven. Kijk na of de verzekeringspolis de schade dekt. Overweeg een
aansprakelijkheid verzekering met juridische bijstand.
Plaatsnaam

Saint-Tropez

Aantal sites die vallen onder de wetgeving "bedrijven met technologische risico's" (EU-richtlijn
Seveso)

0

Waarvan het aantal sites met het risico op omgevingschade bij catastrofe (EU-richtlijn seveso
hoge drempel)

0

Canton

Saint-Tropez

Aantal sites die vallen onder de wetgeving "bedrijven met technologische risico's" (EU-richtlijn
Seveso)

0

Waarvan het aantal sites met het risico op omgevingschade bij catastrofe (EU-richtlijn seveso
hoge drempel)

0

Gegevensbron:

DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques)
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III.11 Kaart overstromingsgebied / Carte région inondée

© Xilion webservices

Page 1

Kenmerk: XG010615

Dossier Gendarmerie

III.12 Kaart opzwellen en inkrimpende kleigronden /
Carte aléa gonflement-retrait des argiles

III.13 Kaart Seismische activiteit / Carte Aléa sismique
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III.21 Kans op bodemvervuiling door (verdwenen) industrieën /
Aléa pollution des sols par des sites industriels (historiques)

Activité terminée: 1960

Specificaties / Fiches détaillées
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III.4

Risico op levenscomfort door TGV- of vliegtuiglawaai /
Risque confort de la vie par LGV ou avions

III.5

Risico op uitzicht op windturbinepark / Risque vue sur Parc Éolien
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BIJLAGE / ANNEXE IV
Demografische ontwikkelingen
Tendances démographiques
IV.1
IV.2
IV.3

Ten aanzien van de bevolking / Au sujet de la population.
Ten aanzien van de economie / Au sujet de l’économie.
Ruimtelijke ordening / Aménagement du territoire.
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Demografische ontwikkeling
Bevolking
De verkenning geeft op hoofdlijnen de aantrekkelijkheid om er te wonen. Uitgedrukt in bevolkingtoename
of afname, leeftijdverhouding en het percentage tweede woningen, dat wordt gebruikt voor plezier. Mits
anders aangegeven, hebben de gegevens betrekking op 2011.

Plaatsnaam

Saint-Tropez

Oppervlakte in km²

11,18

Bevolkingsaantal

4.903

Bevolkingsgroei of -krimp tussen 1999 - 2009 %

-11

Bevolkingsgroei of -krimp tussen 1990 - 1999 %

-5

Aantal woningen

6.562

Aantal tweede woningen voor vakantie en verhuur

59%

3.871

Aantal personen van 15 tot 64 jaar

2.945

Aantal werkenden van 15 tot 64 jaar

2.148

Aantal werkzoekenden van 15 tot 64 jaar

Vergrijzingsindex van de bevolking

11%

267

Frankrijk: 120

224,3

Gegevensbron:
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Werkgelegenheid
Resultaten van de locale werkgelegenheid per functie in 2010. De aantallen geven inzicht in het
werkniveau van personeel en leidinggevenden. Omdat "Soort zoekt Soort", zegt deze opgave iets over het
welvaartspeil en de sfeer onder de inwoners. Dat is belangrijk bij de vestigingskeuze. Het onderzoek is
gebaseerd op steekproeven. Daarom kan de werkelijkheid afwijken. Dus is een afwijkingspercentage
noodzakelijk. Dit percentage is de afwijking van het opgegeven aantal, met een grens van 95% zekerheid.
Plaatsnaam

Saint-Tropez

Afwijkingspercentage

6%

Landbouw

21

Bouw - Openbare werken

297

Distributie

495

Onderhoud en reparatie

262

Productie

167

Transport en logistiek

145

Lokale dienstverlening

910

Openbaar bestuur

540

Handel Busines-to-Business

116

Cultuur en ontspanning

120

Onderwijs en opleiding

43

Beheer

552

Gezondheid en sociale zorgverlening

123

Intellectuele dienstverlening

190

Onderzoek en innovatie

34

Totale werkgelegenheid

4.015

Handel Busines-to-Business

10

Onderzoek en innovatie

16

Cultuur en ontspanning

32

Management

159

Intellectuele dienstverlening

83

Totaal leidinggevenden

301

Gegevensbron:
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Economie
Deze verkenning geeft op hoofdlijnen de bronnen van bestaan weer. Uitgedrukt in werkgelegenheid, de
verhouding kleine - grotere bedrijven, het toerisme en het inkomen per hoofd van de bevolking. Tezamen
is het een indicatie over het welvaartspeil en bestedingsruimte. Mits anders aangegeven, hebben de
gegevens betrekking op 2011.
Plaatsnaam

Saint-Tropez

Aantal banen binnen de gemeente of stedelijk gebied

2%

4.436

Aantal banen binnen de gemeente of stedelijk gebied in 1999

4.329

Aantal werkzoekenden van 15 tot 64 jaar

11%

Aantal belastbare inkomens

2.225

Belastbaar middeninkomen per consumptieeenheid in 2010

Var € 18.748

€ 21.423

Financieel potentieel per inwoner (€/inw)

Var

€ 988

€ 3.307

Totaal aantal actieve bedrijven per 31-12-2010

100%

2.149

Actieve bedrijven in de bos- & landbouw en visserij per 31-12-2010

3%

73

Actieve bedrijven in de industrie per 31-12-2010

4%

77

Actieve bedrijven in de (woning)bouw per 31-12-2010

5%

99

84%

1.801

5%

99

30%

650

2%

53

Actieve bedrijven in de commercie, transport en dienstverlening per 31-12-2010
Actieve instellingen in de overheid, onderwijs, gezondheidzorg en sociale
dienstverlening per 31-12-2010

Actieve bedrijven met 1 t/m 9 werknemers per 31-12-2010
Actieve bedrijven met 10 of meer werknemers per 31-12-2010

Aantal tweede woningen voor vakantie en verhuur

59%

Toeristendichtheid in (bedden/hectare) in 2008

14

Gegevensbron:
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Planologische indeling
Deze verkenning geeft op hoofdlijnen de bestemming van het gebied voor de middellange termijn. Tot
uitdrukking gebracht in het beschermde oppervlak voor het behoud van de ecologie, economie en het
toerisme, de planologie en programma's van de (lokale) Overheid om investeringen aan te trekken.

Plaatsnaam

Saint-Tropez

Behoort tot het regionale ontwikkelingsgebied waarbij de Franse Overheid
en locale partijen aan grote bedrijven en MKB subsidies en ondersteuning
verlenen voor investeringen en om werkgelegenheid te creëren (AFR
2014-2020)?

Nee

Fiscale en sociale tegemoetkomingen aan banenscheppende bedrijven
met het doel het platteland te revatiliseren (ZRR)?

Nee

% van het oppervlakte

Beschermd natuurgebied

Natuurgebied, gevormd door één of meer verfijnde samenhangende ecologische eenheden.

0

Gebied met één of meer zeldzame ecologische eenheden.

3,3

Vanwege (zeldzame) diersoorten, die met uitsterven worden bedreigd of alleen voorkomen in
dat gebied.

1,7

Vanwege waarborgen herkomst van streekproducten.

0

Waterrijk gebied voor watervogels en verblijfplaats voor trekvogels.

0

Nationaal park.

0

Kustgebied, dat waardevol is voor de economie en het toerisme, door
handhaving van het kustkarakter.

Zee

Berggebied, dat waardevol is voor het cultureel erfgoed, door handhaving van
de bouwstijl.

Geen berggebied

Ruimtelijk ordeningsplan goedgekeurd
Ordeningsplan (SCoT):

SCOT CANTONS DE GRIMAUD ET DE ST-TROPEZ

Bestuursorgaan (EPCI):

CC du Golfe de Saint-Tropez

Gegevensbron:

DREAL (Direction Régionale de
l'Environnement)
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IV.31 Beschermd natuurgebied (donkergroen).

IV.32 Bestemmingsplannen.
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