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OVEREENKOMST ONTWIKKELING L O C A T I E DORPSDIJK 106
6 februari 2012
PARTIJEN
1.

2.

De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Albrandswaard, te dezen
vertegenwoordigd door de burgemeester van de Gemeente,
de heer H.M. Bergmann, en als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit
van het college van burgemeester en wethouders d.d. ** [flatumj;
de heer S. Greveling:
geboren 7 augustus 1940; en
wonende Rijsdijk 33 3161 HK Rhoon;
in privé.

verklaren:
DEFINITIES
1.

In de Overeenkomst wordt verstaan onder:
Afspraken Realisatieovereenkomst: de afspraken die in ieder geval in de
Realisatieovereenkomst zullen worden gemaakt, welke afspraken als bijlage
aan de Overeenkomst zijn gehecht;
Bestemmingsplan: het voorde Bouwlocatie vigerende bestemmingsplan;
Erfpachtsrecht Perceel C: de erfpacht gevestigd op Perceel C met:
de opstal; en
•
de beplantingen;
in, op en bóven Perceel C;
Commerciële Ruimte: de op de Nieuwe Bouwlocatie te realiseren 237 m bruto
vloeroppervlakte commerciële ruimte; deze bruto vloeroppervlakte vast te stellen
volgens de NEN-norm 2580;
Gemeente: de bij Partijen sub 1 genoemde partij;
Greveling: de bij Partijen sub 2 genoemde partij;
Koopsom I : de koopsom die in totaal verschuldigd is voor het kopen van:
Perceel A;
Perceel B; en
de Erfpachtsrechten Perceel C;
Koopsom I I : de koopsom die verschuldigd is voor het kopen van de Nieuwe
Bouwlocatie;
Milieurapportage: het aan deze overeenkomst gehechtte rapport inzake de
milieutechnische staat van de Nieuwe Bouwlocatie Dorpsdijk 106;
Nieuwe Bouwlocatie: het deel van Perceel A, Perceel B en Perceel C dat op
de Tekening met:
'
een rode omlijning; en
een schuine rode streeparcering;
is aangegeven, welk deel een oppervlakte heeft van in totaal 237 m ;
Overeenkomst: deze overeenkomst;
2

2

Pagina 1 van 20

Ontwikkelingsplan: het uit hoofde van de Overeenkomst door Partijen
Greveling te maken plan voor de Nieuwe Bouwlocatie;
Perceel A: het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Rhoon, sectie
A, nummer 5908, groot 90 m met:
de opstal; en
•
de beplantingen;
in, op en boven dat perceel;
Perceel B: het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Rhoon, sectie A,
nummer 5909, groot 460 m met:
•
de opstal; en
•
de beplantingen;
in, op en boven dat perceel
Perceel C: het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Rhoon, sectie
A, nummer 2117, groot 123 m met:
de opstal; en
de beplantingen;
In, op en boven dat perceel;
2
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Partij: de Gemeente casu quo Greveling Privé;
Partijen: de Gemeente en Greveling Privé gezamenlijk;
Realisatieovereenkomst: de na goedkeuring van het Ontwikkelingsplan door de
Gemeente door Partijen te sluiten overeenkomst waarin afspraken worden
gemaakt over:
het verkopen van de Nieuwe Bouwlocatie:
het uitvoeren van het Ontwikkelingsplan; en
het inrichten van de openbare ruimte in de directe omgeving van de
Nieuwe Bouwlocatie;
Stedenbouwkundige Uitgangspunten: de stedenbouwkundige uitgangspunten,
zoals aangegeven in paragraaf 3.6 Stedenbouw van het Projectplan Gemeente
Albrandswaard Centrumontwikkeling Rhoon D, projectnummer 0044.04,
definitieve versie 12 mei 2011;
Tekening: de als bijlage aan de Overeenkomst gehechte tekening met
kadastrale ondergrond d.d. 15 juli 2011, nummer 11CR075, blad 1;
Terugbetaling: terugbetaling van een deel van de Koopsom I, zoals bedoeld
in artikel 3 van de Overeenkomst;
Woonappartement: één van de Woonappartementen; en
Woonappartementen: de door de Partij Greveling op de Nieuwe
Bouwlocatie te realiseren vier woonappartementen gezamenlijk.
2.

De definities in het vorige lid van dit artikel worden in de Overeenkomst met een
hoofdletter aangegeven.

CONSIDERANS
1.1.
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Greveling heeft Perceel A en B in volle eigendom en de erfpachtsrechten op perceel
C.

1.2.

De Gemeente heeft Perceel C in blote eigendom.

2.1.

Voor de Nieuwe Bouwlocatie geldt thans het bestemmingsplan Rhoon-Dorp
vastgesteld door de raad van de Gemeente op 26 januari 2009.
De door Partijen beoogde ontwikkeling van de Nieuwe Bouwlocatie past
binnen dit Bestemmingsplan.
In het Bestemmingsplan is echter bepaald dat burgemeester en wethouders
van de Gemeente:
het Bestemmingsplan moeten uitwerken; en
daarnaast ook de bevoegdheid hebben het Bestemmingsplan te
wijzigen.

komen overeen:
I. AFSPRAKEN HUIDIGE EIGENDOMMEN EN RECHTEN DORPSDIJK 106
Artikel 1
VERKOOP EN KOOP
1.1.

Greveling verkoopt:
Perceel A, B; en
de Erfpachtsrechten Perceel C;
aan de Gemeente.

1.2.

De Gemeente koopt op haar beurt:
Perceel A,B; en
de Erfpachtsrechten Perceel C;
van Greveling.

Artikel 2
KOOPSOM I
1.

De Gemeente is bij levering en aanvaarding van Perceel A, Perceel B en de
Erfpiachtsrechten Perceel C een koopsom van in totaal € 866.500,- (zegge:
achthonderd zesenzestigduizend vijfhonderd euro) verschuldigd.

2.

De Gemeente zal de koopsom betalen op het moment van verschuldigdheid van de
koopsom.

Artikel 3
BODEMONDERZOEK EN TERUGBETALING
1.
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De Gemeente heeft een bodemonderzoek laten uitvoeren naar de terreinen. Dit
onderzoek is als bijlage bij deze opvereenkomst opgenomen. Uit het onderzoek
blijkt dat er sprake is van een geringe verontreiniging van de bodem. Door het

onderzoeksbureau zijn de maatregelen die nodig zijn voor het gebruik als locatie
voor:
wonen; en
•
commerciële doeleinden .
inmiddels bepaald.
2. De kosten voor het geschikt maken voor de functies wonen en commerciële doeleinden
worden geraamd op € ..>........ Partij Greveling Privé draagt van deze kosten € ..........
bij, hetgeen in mindering wordt gebracht op de Koopsom.
Artikel 4
L E V E R I N G EN AANVAARDING
1.1.

Levering en aanvaarding van Perceel A, Perceel B en de Erfpacht Perceel C zullen
plaats vinden:
op dezelfde dag; en
uiterlijk op 31 maart 2012;
zulks op straffe van een boete van € 100,- per dag (zegge: honderd euro) bij
verzuim.

1.2.

Er zal worden geleverd aan de Gemeente.

2.

Kosten en belastingen die verband houden met deze levering en aanvaarding zijn
voor rekening van de Gemeente.

ARTIKEL 5
AFLEVERING
1.

Aflevering van Perceel A, Perceel B, Perceel C en van de opstal en beplantingen in, op en
boven deze percelen zal plaatsvinden bij de levering en aanvaarding van Perceel A,
Perceel B en de Erfpacht Perceel C.

2.1.

De opstal zal worden afgeleverd:
geheel ontruimd; en
in de staat waarin deze opstal zich bevindt ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst.

2.2.

De grond zal worden afgeleverd in de staat, waarin deze zich bij het sluiten van de
Overeenkomst bevindt.

ARTIKEL 6
GARANTIES
1.
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Greveling garandeert, dat:

Greveling bevoegd is tot verkoop en levering van:
•
Perceel A,B; en
de Erfpachtsrecht Perceel C.
2.

Greveling garandeert verder, dat Perceel A, Perceel B en de Erfpacht Perceel C bij
aflevering:
vrij zijn van:
hypotheken, beslagen en inschrijvingen;
•
andere beperkte rechten dan hypotheek;
kwalitatieve verplichtingen, bijzondere lasten en/of kettingbedingen;
•
huurovereenkomsten, bruikleenovereenkomsten, andere
overeenkomsten waarbij het genot of gebruik aan derden is gegeven en
overeenkomsten die tot het aangaan van zodanige overeenkomsten
kunnen leiden; en
verplichtingen jegens derden uit hoofde van een voorkeursrecht of
optierecht; en
niet zijn betrokken in een milverkavelings- casu quo herinrichtingsplan.

Artikel 7
RISICO
1.

Perceel A, Perceel B en de Erfpacht Perceel C zijn vanaf de levering van deze
percelen en erfpacht voor risico van de Gemeente, zulks
met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid van dit artikel; en
behoudens het bepaalde in artikel 3 van de Overeenkomst.

2.

Lasten en belastingen die zijn of worden opgelegd casu quo geheven in verband met
Perceel A, Perceel B en de Erfpacht Perceel C komen vanaf de levering en
aanvaarding van deze percelen en erfpacht voor rekening van de Gemeente.

Artikel 8
OVERDRACHT RECHTEN
1.

Gaan rechten van:
Greveling ter zake van Perceel A, B en de Erfpacht Perceel C;
jegens haar rechtsvoorgangers en/of andere derden niet gelijktijdig met de
leveringen aanvaarding van deze percelen en erfpacht over op de Gemeente, dan is
de betreffende Partij verplicht op eerste verzoek van de Gemeente mee te werken
aan de levering van die rechten aan de Gemeente.

2.
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De Gemeente is bevoegd de levering van deze rechten mee te delen aan de
betreffende schuldenaar.

II. AFSPRAKEN NIEUWE BOUWLOCATIE
Artikel 9
RECHT OP ONTWIKKELING AANKOOP EN REALISATIE
1.1.

Greveling heeft, nadat Perceel A, Perceel B en de Erfpacht Perceel C aan de Gemeente
zijn geleverd, het recht om:
voor eigen rekening en risico een ontwikkelingsplan te maken voor een op de
Nieuwe Bouwlocatie te realiseren gebouw bestaande uit:
vier woonappartementen; en
•
237 m bruto vloeroppervlakte commerciële ruimte; deze bruto
vloeroppervlakte vast te stellen volgens de NEN-norm 2580;
dit ontwikkelingsplan na goedkeuring door de Gemeente te realiseren; en
de Nieuwe Bouwlocatie te kopen;
2

een en ander met inachtneming van het bepaalde verder in de Overeenkomst.
1.2.1.

Dit Ontwikkelingsplan dient:
te worden uitgewerkt tot het niveau van een definitief ontwerp als bedoeld in
artikel 52 van de Standaardvoorwaarden 1997 Rechtsverhouding opdracht
architect; en
uiterlijk gereed te zijn op 1 maart 2012.

1.2.2.

Verder moet het Ontwikkelingsplan voldoen aan casu quo aansluiten op:
-

2.

de bestemming en regels van het Bestemmingsplan voor zover daarvan niet is
afgeweken op de Tekening;
de op de Tekening aangegeven:
•
grenzen van de Nieuwe Bouwlocatie; en
de inrichting van de openbare ruimte in de directe omgeving van de
nieuwe Bouwlocatie;
het projectplan Centrumontwikkeling Rhoon en de daarin genoemde
voorwaarden zowel op stedenbouwkundig gebied als voor wat betreft
overige eisen.; en
de voorschriften van het Bouwbesluit 2003, de versie van 20 januari 2010.

Greveling dient binnen acht weken, te rekenen vanaf de dag dat de Overeenkomst
wordt gesloten, schriftelijk aan de Gemeente mee te delen of zij al dan niet gebmik
zullen maken van het recht, zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 10
GOEDKEURING PLANONTWIKKELING
1.

Greveling zal, indien hij van zijn recht gebruik maakt, het Ontwikkelingsplan
terstond na gereedkomen ter goedkeuring voorleggen aan de Gemeente.

2.1.1.

De Gemeente zal:
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binnen vier weken na ontvangst van het Ontwikkelingsplan beslissen of zij
dat plan al dan niet zal goedkeuren; en
van haar beslissing schriftelijk mededeling doen aan de Partij Greveling.
2.1.2.1. De Gemeente kan aan haar goedkeuring van het Ontwikkelingsplan geen nadere
eisen verbinden.
2.1.2.2. Goedkeuring van het Ontwikkelingsplan door de Gemeente laat onverlet de
publiekrechtelijke bevoegdheid van de Gemeente bij het verlenen van de voor het
uitvoeren van het Ontwikkelingsplan noodzakelijke vergunningen, toestemmingen
en/of ontheffingen.
2.2.1.

De Gemeente kan goedkeuring alleen weigeren, indien niet is voldaan aan de in de
Overeenkomst aan het Ontwikkelingsplan gestelde eisen.

2.2.2.

Alvorens goedkeuring te weigeren zal Partij Greveling gedurende een termijn van vier
weken de gelegenheid krijgen het Ontwikkelingsplan in overeenstemming te brengen
met de daaraan in de Overeenkomst gestelde eisen.

Artikel 11
MEDEWERKING GEMEENTE
De Gemeente zal zich ervoor inspannen dat de voor het realiseren van het
(goedgekeurde) Ontwikkelingsplan noodzakelijke planologische maatregel:
wordt genomen; en
onherroepelijk wordt.
Artikel 12
REALISATIEOVEREENKOMST
1.

Partijen zullen binnen 4 weken nadat de Gemeente:
het Ontwikkelingsplan heeft goedgekeurd; en
daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Greveling;
een nieuwe overeenkomst sluiten als vervolg op de Overeenkomst.

2.1.

2.2..
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In deze nieuwe overeenkomst zullen afspraken worden gemaakt over:
het verkopen van de Nieuwe Bouwlocatie aan Greveling;
het uitvoeren van het Ontwikkelingsplan door Greveling; en
het inrichten van openbare ruimte in de directe omgeving van de Nieuwe
Bouwlocatie door de Gemeente.
Deze Realisatieovereenkomst zal in ieder geval de afspraken bevatten die zijn
vastgelegd in de Afspraken Realisatieovereenkomst.

III. SLOTAFSPRAKEN
Artikel 13
EINDE VAN DE OVEREENKOMST
1.

De Overeenkomst eindigt op het moment dat:
de Realisatieovereenkomst is gesloten;
Greveling:
besluiten om geen gebruik te maken van het recht zoals omschreven in
artikel 9 van de Overeenkomst; en
van dit besluit schriftelijk mededeling hebben gedaan aan de Gemeente;
de in artikel 9 lid 2 van de Overeenkomst gestelde termijn voor het nemen van
een besluit is verstreken en dan nog niet door Greveling schriftelijk aan de
Gemeente is meegedeeld of zij al dan niet gebruik zullen maken van eerder
bedoeld recht;
de eerste termijn gesteld voor het indienen van het Ontwikkelingsplan is
verstreken en het Ontwikkelingsplan dan nog niet door Greveling bij de
Gemeente is ingediend;
in het geval het Ontwikkelingsplan wel is ingediend maar de termijn gesteld
voor het indienen van een aangepast Ontwikkelingsplan is verstreken en dan
nog:
geen aangepast Ontwikkelingsplan door Greveling bij de Gemeente is
ingediend; of
het Ontwikkelingsplan wel is ingediend maar:
•
wederom niet door de Gemeente is goedgekeurd; en
daarvan schriftelijk mededeling door de Gemeente is gedaan aan
Greveling;
Greveling in staat van faillissement wordt verklaard; of
Greveling surseance van betaling heeft aangevraagd.
met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 van de Overeenkomst.

2.

Eindigt de Overeenkomst aldus, dan:
is de Gemeente niet gehouden tot vergoeding van kosten en/of schade aan
Greveling; en
Greveling niet gehouden tot vergoeding van kosten en/of schade aan de
Gemeente;
een en ander alleen voor zover de Overeenkomst is geëindigd.

Artikel 14
BIJLAGEN
1.

De aan de Overeenkomst gehechte bijlagen maken deel uit van de Overeenkomst.

2.

Bij eventuele strijdigheid van deze bijlagen met de Overeenkomst prevaleert de
Overeenkomst.
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Artikel 15
GESCHILLEN
1.

Geschillen over de uitvoering van de Overeenkomst worden beslecht door de
bevoegde rechter te Rotterdam.

2.

Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van een
Partij om zich in kort geding te wenden tot de Voorzicningenrechter van de
Rechtbank.

Artikel 16
OVERDRACHT RECHTSVERHOUDING
1.

Het is dc Partij Greveling niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de
Gemeente haar rechtsverhouding uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
over te dragen.

2.

De Gemeente kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 17
WOONPLAATS
Partijen kiezen ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst Albrandswaard als
woonplaats.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Albrandswaard op ** [datum
ondertekening]
1.

De Gemeente Albrandswaard
namens deze
de burgemeester.
H (Harald) .M. Bergmann

2.
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de heer S. Greveling

LIJST VAN BIJLAGEN GEHECHT AAN DE OVEREENKOMST
1.
2.
3.
4.

Afspraken Realisatieovereenkomst
Tekening
Projectplan Centrumontwikkeling Rhoon d.d. 12 mei 2011
Bodemonderzoek d.d
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AFSPRAKEN REALISATIEOVEREENKOMST
Artikel 1
VERKOOP EN KOOP NIEUWE BOUWLOCATIE
1.

De Gemeente verkoopt de Nieuwe Bouwlocatie aan Greveling.

2.

Greveling koopt op zijn beurt de Nieuwe Bouwlocatie van de Gemeente.

Artikel 2
KOOPSOM II EN OMZETBELASTING
1.

Greveling is bij de levering en aanvaarding van de Nieuwe Bouwlocatie aan de
Gemeente:
een koopsom; en
de omzetbelasting daarover;
verschuldigd.

2.1.1.

De Koopsom II zal:
behoudens het bepaalde in de volgende twee leden; en
met inachtneming van het bepaalde in de daarna volgende leden;
van dit artikel worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan de som van de volgende
bedragen:
een aan de Woonappartementen toe te rekenen bedrag, welk bedrag wordt
verkregen door:
in geval van verkoop de bij de start daarvan in de officiële
verkoopbrochure te vermelden vrij op naamprijzen van de
Woonappartementen; en
•
in geval van verhuur de op basis van een bruto aanvangsrendement van
5 % te berekenen beleggingswaarden van de Woonappartementen;
a. te vermenigvuldigen met:
18/100, indien de vrij op naamprijs casu quo de beleggingswaarde van
het betreffende Woonappartement lager is dan € 180.000,- (zegge:
honderd tachtig duizend euro);
20/100, indien de vrij op naamprijs casu quo de beleggingswaarde van
het betreffende Woonappartement gelijk of hoger is dan € 180.000,(zegge: honderd tachtig duizend euro) maar niet hoger dan € 250.000,(zegge: tweehonderd vijftig duizend euro); of
25/100, indien de vrij op naamprijs casu quo de beleggingswaarde van
het betreffende Woonappartement hoger is dan € 250.000,- (zegge:
tweehonderd vijftig duizend euro); en
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b. daarna de uitkomsten van deze vermenigvuldigingen bij elkaar op te tellen; en
een aan de Commerciële Ruimte toe te rekenen bedrag, wel bedrag zal worden
berekend op basis van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) exclusief
omzetbelasting per m bruto vloeroppervlakte; de bruto vloeroppervlakte vast
te stellen volgens de NEN-norm 2580.
2

2.1.2.1. Bij het vaststellen van Koopsom II geldt:
in geval van vier op de Nieuwe Bouwlocatie te realiseren Woonappartementen
een minimum van € 226.500,- (zegge: tweehonderd zesentwintigduizend
vijfhonderd euro) exclusief omzetbelasting ;
2.1.2.2. Bij het bepalen van de vrij op naam prijzen van de Woonappartementen zal worden
uitgegaan van:
een complete woning inclusief:
keuken; en
•
een inpandige berging;
ëen passend kwaliteitsniveau; en
een gangbaar volume;
een en ander te beoordelen naar de voor het betreffende Woonappartement in de
markt geldende maatstaven.
2.2.1.

Het vast te stellen bedrag van Koopsom II is exclusief omzetbelasting.

2.2.2.1. Het minimum bedrag conform art 2.1.2.1 zal vanaf de dag waarop Koopsom II
verschuldigd is tot de dag van levering en aanvaarding van de Nieuwe Bouwlocatie
worden aangepast aan de hand van de Consumenten Prijsindex (CPI) reeks: Alle
huishoudens 2006= 100).
3.1.

Greveling zal de Koopsom II en de daarover verschuldigde omzetbelasting bij de
levering en aanvaarding van de Nieuwe Bouwlocatie betalen.

3.2.

De Gemeente zal ter zake van deze betaling een factuur zenden.

Artikel 3
HERBEREKENING KOOPSOM II
1.1.

Binnen vier weken na de oplevering van het op de Nieuwe Bouwlocatie te realiseren
Woonappartementen en Commerciële Ruimte zal de Koopsom II opnieuw worden
berekend en wel:
op basis van:
de werkelijk gerealiseerde vrij op naam prijzen van de
Woonappartementen; en
de meerprijzen voor extra gerealiseerd woningvolume:
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indien daarvan sprake is; en
•
voor zover deze meerprijzen niet al zijn begrepen in de werkelijk
gerealiseerde vrij op naam prijzen van
de Woonappartementen; en
met inachtneming van het bepaalde in de volgende twee leden
van dit artikel.
1.2.1.

Bij het bepalen van deze werkelijk gerealiseerde vrij op naam prijzen van de
Woonappartementen zal worden uitgegaan van:
een complete woning inclusief:
•
keuken; en
een inpandige berging;
een passend kwaliteitsniveau; en
een gangbaar volume;
zulks te beoordelen naar de voor het betreffende Woonappartement in de markt
geldende maatstaven.

1.2.2.

Greveling zal de werkelijk gerealiseerde vrij op naam prijzen en, indien daarvan
sprake is, de meeiprijzen voor extra gerealiseerd woningvolume:
tijdig; en
voorzien van een goedkeurende verklaring van een door Partijen
•
in goed overleg; en
•
voor rekening van Greveling;
aan te stellen register accountant;
aanleveren.

3.1.1.

Leidt deze herberekening van Koopsom II tot een hogere Koopsom II dan de
verschuldigde Koopsom II bij de levering en aanvaarding van de Nieuwe Bouwlocatie,
dan zal Greveling:
een bedrag gelijk aan het verschil; en
de omzetbelasting over dit bedrag, indien verschuldigd;
aan de Gemeente bijbetalen en wel binnen twee weken, nadat dit verschil is vastgesteld.

3.1.2.

De Gemeente zal ter zake van deze bijbetaling een factuur sturen aan de Greveling.

3.2.1.

Leidt deze herberekening van Koopsom II tot een lagere Koopsom If dan de
verschuldigde Koopsom II bij de levering en aanvaarding van de Nieuwe Bouwlocatie,
dan zal de Gemeente
een bedrag gelijk aan het verschil; en
de omzetbelasting over dit bedrag, indien verschuldigd;
aan de Greveling crediteren, tenzij daardoor Koopsom II lager wordt dan het uit hoofde
van de Realisatieovereenkomst geldende minimum voor Koopsom II, na aanpassing van
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dit minimum over dezelfde periode en met dezelfde index als bij de Koopsom II.
3.2.2.

In dat laatste geval zal de Gemeente alleen crediteren tot zover eerder bedoeld
minimum is bereikt.

3.3.

Blijft de Koopsom II gelijk, dan zal er:
niet worden bijbetaald door de Greveling aan de Gemeente; en
niet worden gecrediteerd door de Gemeente aan Greveling.

Artikel 4
LEVERING EN AANVAARDING
1.

Levering en aanvaarding van de Nieuwe Bouwlocatie zullen plaats vinden binnen
twaalf weken na het sluiten van de Realisatieovereenkomst; zulks op voorwaarde
dat:
de voor de op de Nieuwe Bouwlocatie te realiseren opstal noodzakelijke
vergunningen, toestemmingen en ontheffingen voor het realiseren van het
Ontwikkelingsplan zijn verleend;
geen van de desbetreffende beslissingen is:
•
geschorst; en
schorsing van deze beslissingen in redelijkheid ook niet meer te
verwachten is.

2.

Kosten en belastingen die verband houden met deze levering zijn voor rekening van
Greveling.

ARTIKELS
AFLEVERING
1.

Aflevering van de Nieuwe Bouwlocatie zal plaatsvinden tegelijk met de levering
van de Nieuwe Bouwlocatie.

2..

De Nieuwe Bouwlocatie zal worden afgeleverd milieu- en civieltechnisch in een
zodanige staat dat de Nieuwe Bouwlocatie geschikt is voor het door Partijen
beoogde gebruik, welke staat zal blijken uit de Milieurapportage.

ARTIKEL 6
GARANTIES
1.

De Gemeente garandeert, dat zij bevoegd is tot verkoop en levering van de Nieuwe
Bouwlocatie.

2.

De Gemeente garandeert verder, dat de Nieuwe Bouwlocatie bij levering van de
Nieuwe Bouwlocatie:
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vrij is van:
hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan;
huurovereenkomsten, bruikleenovereenkomsten, andere
overeenkomsten waarbij het genot of gebruik aan derden is gegeven en
overeenkomsten die tot het aangaan van zodanige overeenkomsten
kunnen leiden; en
verplichtingen jegens derden uit hoofde van een voorkeursrecht of
optierecht; en
niet betrokken is in een ruilverkaveling- casu quo herinrichtingsplan.
Artikel 7
RISICO
1.1.

De Nieuwe Bouwlocatie is vanaf de levering voor risico van Greveling, zulks:
met inachtneming van het bepaalde in lid 1.2; en
behoudens het bepaalde in lid 2;
van dit artikel.

1.2.

Lasten en belastingen die zijn of worden opgelegd casu quo geheven in verband met
de Nieuwe Bouwlocatie komen vanaf de levering van de Nieuwe Bouwlocatie voor
rekening van Partij Greveling.

2.1.

Blijkt echter later dat:
vanaf het moment waarop de Overeenkomst is gesloten toch sprake is geweest van
verontreiniging van de Nieuwe Bouwlocatie; en
daardoor die Nieuwe Bouwlocatie niet geschikt is voor het door Partijen beoogde
gebruik;
één en ander te beoordelen naar de wetenschappelijke en technische inzichten ten tijde
van eerder vermeld moment, dan zal de Gemeente de Nieuwe Bouwlocatie:
voor haar rekening; en
binnen een redelijke termijn;
alsnog geschikt (doen) maken voor dat gebruik.

2.2.

Schade als gevolg van deze verontreiniging is voor risico van de Gemeente.

Artikel 8
AANVRAGEN VERGUNNINGEN TOESTEMMINGEN ONTHEFFINGEN
MEDEWERKING GEMEENTE
1.
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Greveling zal binnen vier weken na het sluiten van de Realisatieovereenkomst de
voor het realiseren van het Ontwikkelingsplan noodzakelijke vergunningen,
toestemmingen en ontheffingen aanvragen, zulks met inachtneming van de daarvoor

geldende wettelijke regels.
2.

De Gemeente zal zich er voor inspannen, dat:
door haar te verlenen aanwagen voor vergunningen, toestemmingen en
ontheffingen die nodig zijn voor het realiseren van het Ontwikkelingsplan:
•
voortvarend; en
binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen;
zullen worden afgewikkeld; en
de voor die afwikkeling noodzakelijke planologische maatregel:
•
wordt genomen; en
onherroepelijk wordt.

Artikel 9
REALISATIE ONTWIKKELINGSPLAN
1.

Greveling zal voor zijn rekening en risico:
het Ontwikkelingsplan op de Nieuwe Bouwlocatie doen realiseren:
binnen zestig weken, te rekenen vanaf de levering van de Nieuwe
Bouwlocatie;
met inachtneming van de voorschriften in de ter zake verleende
vergunningen, toestemmingen en ontheffingen; en
op straffe van een, zonder tussenkomst van de rechter, terstond opeisbare
boete van € 1.000,-(zegge: duizend euro) per dag bij verzuim; en
zorgen voor een bewijs dat voor de op de Nieuwe Bouwlocatie te realiseren
woningen een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw
bij faillissement van Greveling en/of ëén andere betrokken partij bij de bouw
is of zal worden afgegeven.
een en ander met inachtneming van het bepaalde verder in:

2.1.1.

dit artikel; en
artikel 11 van de Overeenkomst..
Het bedrag van boete vermeld in vorige lid van dit artikel zal vanaf de dag waarop
de Realisatieovereenkomst is gesloten tot de dag van verschuldigdheid worden
aangepast aan de hand van de Consumenten Prijsindex (CPI) reeks: Alle
huishoudens 2006=100.

2.1.2.

De aldus te indexeren boete dient door de verzuimende partij binnen veertien dagen
na een daartoe strekkend verzoek van de Gemeente aan de Gemeente te worden
voldaan.

2.2.

Greveling zal, alvorens te beginnen met (graafwerkzaamheden op de Nieuwe
Bouwlocatie, daarvan:
tijdig; en
op de voorgeschreven wijze;
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melding doen bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum.
2.3.

Greveling zal de overlast voor derden, zoveel als in redelijkheid mogelijk is,
beperken.

2.4.

De Gemeente is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van het
realiseren van het Ontwikkelingsplan.

Artikel 10
INRICHTING OPENBARE RUIMTE
De Gemeente zal voor haar rekening enrisicozorg dragen voor de inrichting van de
openbare ruimte in de directe omgeving van de Nieuwe Bouwlocatie; zulks met
inachtneming van:
de inrichting, zoals indicatief is aangegeven op de Tekening; en
het bepaalde in artikel 11 van de Overeenkomst.
Artikel 11
AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN
1.

Partijen zullen de uit hoofde van de Realisatieovereenkomst door hen te verrichten
werkzaamheden in goed overleg op elkaar afstemmen.

2.

Daarbij zullen zij, voor zover dat in redelijkheid mogelijk is, rekening houden met
eikaars belangen.

Artikel 12
PLANSCHADE
1.

Planschade, zoals bedoeld in Hoofdstuk 6, afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke
ordening, is voor rekening en risico van Greveling.

2.

De Gemeente zal Greveling tijdig en zo goed mogelijk informeren over:
aanvragen om een tegemoetkoming in planschade;
de beslissingen op deze aanvragen; en
de overwegingen die tot deze beslissen hebben geleid.

3.1.

Wordt een tegemoetkoming in de planschade toegekend, dan is Greveling aan de
Gemeente:
een bedrag gelijk aan deze tegemoetkoming; en
de over dit bedrag in rekening te brengen rente;
verschuldigd.
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3.2.

Greveling zal dit bedrag en deze rente aan de Gemeente voldoen binnen twee
weken nadat zij ter zake van deze tegemoetkoming in de planschade van de
Gemeente een factuur heeft ontvangen.

Artikel 13
VERDERE VERPLICHTINGEN
Greveling zal verder bij verkoop van de Woonappartementen en de Commerciële
Ruimte de koper ten behoeve van de Gemeente de volgende verplichtingen
opleggen:
de verplichting te gedogen dat door de Gemeente, op, aan, in of boven de
Woonappartementen en de Commerciële Ruimte grondkabels, leidingen,
schakelkasten, armaturen, aanduidingborden of andere voorzieningen voor
algemeen nut worden aangebracht, onderhouden en in stand gehouden; een en
ander op voorwaarde dat:
•
daarover vooraf overleg zal plaatsvinden met de koper; en
alle schade die daarvan het onmiddellijk:
•
gevolg is; en
•
redelijkerwijs niet voor rekening van de koper kan zijn;
door de Gemeente naar keuze en op haar kosten zal worden hersteld of
zal worden vergoed; en
de verplichting de op de Nieuwe Bouwlocatie te realiseren
parkeervoorzieningen:
•
als zodanig; en
overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de Stedenbouwkundige
Uitgangspunten
in stand te houden dan wel hiervoor een alternatief aan te bieden.
Artikel 14
DERDENWERKING
1.

Bij levering van de Nieuwe Bouwlocatie zal uitdrukkelijk in de akte van levering
worden bedongen dat de verplichtingen die bij verkoop van de Nieuwe Bouwlocatie
en het daarop gebouwde ten behoeve van de Gemeente zijn opgelegd bij wijze van een
kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek ten
behoeve van de Gemeente zullen overgaan op de rechtsopvolgers van Partij
Greveling, zulks behoudens het bepaalde in het volgende lid van dit artikel.

2.1.

Is het opleggen van een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het
Burgerlijk Wetboek wettelijk niet toegestaan, dan zal in de akte van levering worden
bedongen, dat bij elke verkoop van de Nieuwe Bouwlocatie en/of het daarop
gebouwde of bij bezwaring daarvan met een beperkt genotrecht de alsdan verkopende
partij de desbetreffende verplichting casu quo verplichtingen en de verplichting in dit
lid zonder meer ten hoeve van de Gemeente :
zal opleggen aan de wederpartij; en
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zal laten aanvaarden door die wederpartij;
zulks:
op straffe van een zonder tussenkomst van de rechter, terstond opeisbare boete
van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) bij verzuim van Partij Greveling;
en.
met inachtneming van het bepaalde in de volgende twee leden van dit artikel.
2.1.

Het bedrag van boete vermeld in vorige lid van dit artikel zal vanaf de dag waarop
de Realisatieovereenkomst is gesloten tot de dag van verschuldigdheid worden
aangepast aan de hand van de Consumenten Prijsindex (CPI) reeks: Alle
huishoudens 2006=100.

2.2.

De aldus te indexeren boete dient door de verzuimende partij binnen veertien dagen
na een daartoe strekkend verzoek van de Gemeente aan de Gemeente te worden
voldaan.

Artikel 15
BANKGARANTIE
1.

Greveling zal tot meerdere zekerheid van:
de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de
Realisatieovereenkomst; en
de vergoeding van de schade van de Gemeente als gevolg van het niet
nakomen van deze verplichtingen;
tegelijk met het sluiten van de Realisatieovereenkomst een bankgarantie doen
stellen tot een bedrag van € 50.000,- (zegge vijftig duizend euro).

2.

Deze bankgarantie dient:
onvoorwaardelijk te zijn; en
in ieder geval de clausule te bevatten, dat de bank:op eerste verzoek van de
Gemeente aan de Gemeente het bedrag van de bankgarantie zal betalen:
indien Greveling naar het oordeel van de Gemeente in
gebreke is; en
zonder dat de Gemeente daarbij verplicht is het in gebreke zijn:
te bewijzen; of
• . aannemelijk te maken.
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Artikel 16
OVERLEG PARTIJEN
ONTBINDING REALISATIEOVEREENKOMST
1.1.

Partijen zullen in overleg treden, indien buiten toedoen van Partijen, daaronder ook
te rekenen handelingen die de Gemeente verricht en de beslissingen die zij neemt
op grond van het publiekrecht:
een noodzakelijke vergunning, toestemming of ontheffing voor het realiseren
van het Ontwikkelingsplan op de Nieuwe Bouwlocatie wordt geweigerd; of
de beslissing tot het verlenen van een noodzakelijke vergunning, toestemming of
ontheffing wordt geschorst.

1.2.

Partijen zullen tijdens dit overleg proberen een voor beide Partijen aanvaardbare
oplossing te vinden.

2.1.

Is er na twaalf weken geen oplossing of komen Partijen eerder tot de conclusie dat
er geen oplossing gevonden kan worden, dan zal de Realisatieovereenkomst worden
ontbonden.

2.2.

Geen van de Partijen is dan gehouden tot vergoeding van de kosten en/of schade
van de andere Partij.
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