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MODEL 
 
ONTWIKKELINGSOVEREENKOMST **[naam plan] TE ALBRANDSWAARD 
 
 
PARTIJEN 
 
1. 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. 
___________________________ 

 
 
en 

 
2. ** [naam ontwikkelaar], statutair gevestigd te ** [plaats statutaire vestiging], 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ** [plaats 
Kamer van Koophandel] onder nummer ** [nummer inschrijving], te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door ** [rechtsgeldige vertegenwoordiger/ 
vertegenwoordigers] 

 
 

verklaren: 
 
DEFINITIES 

 
 

1. In de Ontwikkelingsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 

- Afspraken Realisatieovereenkomst: de afspraken die in ieder geval in 
de Realisatieovereenkomst zullen worden gemaakt, welke afspraken als 
bijlage aan de Ontwikkelingsovereenkomst zijn gehecht; 

- Bestemmingsplan: het voor het Plangebied vigerende bestemmingsplan; 
- Bouwgrond: de grond die nodig is voor het realiseren van het door de 

Gemeente uit hoofde van de Ontwikkelingsovereenkomst goedgekeurde 
Ontwikkelingsplan; 

- Gemeente: de bij Partijen sub 1 genoemde partij; 
- Koopsom:  

• het bedrag dat de Ontwikkelaar uit hoofde van de 
Realisatieovereenkomst verschuldigd is voor het kopen van de 
Bouwgrond; en 

• waarvan de wijze van berekening is aangegeven in de Afspraken 
Realisatieovereenkomst; 
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- Milieurapportage: ** [titel, nummer, datum rapport/rapporten] 
• in ** [welk rapport/in welke rapporten] de milieutechnische 

gesteldheid van de bodem van het Perceel ** [is/zijn] aangegeven; en 
• ** [welk rapport/welke rapporten] als bijlage aan de 

Ontwikkelingsovereenkomst ** [is/zijn] gehecht; 
- Ontwikkelaar: de bij Partijen sub 2 genoemde partij; 
- Ontwikkelingsovereenkomst: deze overeenkomst; 
- Ontwikkelingsplan: het uit hoofde van de Ontwikkelingsovereenkomst 

door de Ontwikkelaar te maken plan voor het Plangebied; 
- Partij: de Gemeente casu quo de Ontwikkelaar; 
- Partijen: de Gemeente en de Ontwikkelaar gezamenlijk;  
- Plangebied: het gebied gelegen **[plaatselijke en kadastrale 

aanduiding], welk gebied op de Tekening met een ** [kleur] omlijning 
is aangegeven;  

- Realisatieovereenkomst: de na goedkeuring van het Ontwikkelingsplan 
door de Gemeente door Partijen te sluiten overeenkomst waarin 
afspraken worden gemaakt over: 
• het verkopen van de Bouwgrond: 
• het uitvoeren van het Ontwikkelingsplan; en 
• het inrichten van de openbare ruimte; 

- Tekening: de als bijlage aan de Ontwikkelingsovereenkomst gehechte 
tekening met kadastrale ondergrond d.d. ** [datum], nummer ** 
[nummer]** [;/; en/.] 

 
 
2. De definities in het vorige lid van dit artikel worden in de 

Ontwikkelingsovereenkomst met een hoofdletter aangegeven. 
 
 
CONSIDERANS 

 
… 
 
komen overeen: 
 
 
Artikel 1 
PLANONTWIKKELING 
 
1.1. De Ontwikkelaar zal een plan maken voor het bouwen van ** [programma]. 
 
1.2. De Ontwikkelaar zal dit doen: 
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- voor eigen rekening en risico; 
- binnen twaalf weken te rekenen vanaf de dag waarop de 

Ontwikkelingsovereenkomst is gesloten; en 
- met inachtneming van het bepaalde verder in dit artikel. 

  
2.1. Het aldus te maken Ontwikkelingsplan dient te worden uitgewerkt tot het niveau 

van een definitief ontwerp als bedoeld in artikel 52 van de Standaardvoorwaarden 
1997 Rechtsverhouding opdracht architect. 

  
2.2. Verder moet het Ontwikkelingsplan voldoen aan: 
 

- de bestemming en regels van ** [het Bestemmingsplan/het Ontwerp 
Bestemmingsplan/het Voorontwerp Bestemmingsplan]; 

- de voorschriften van het Bouwbesluit 2003, de versie van 20 januari 2010 **  
 

 
Artikel 2 
GOEDKEURING PLANONTWIKKELING 

 
1. De Ontwikkelaar zal het Ontwikkelingsplan terstond na gereedkomen ter 

goedkeuring voorleggen aan de Gemeente. 
 
2.1.1. De Gemeente zal: 
 

- binnen acht 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 Ontwikkelaar. 
 
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 Ontwikkelingsovereenkomst aan het Ontwikkelingsplan gestelde eisen. 
 
2.2.2. Alvorens goedkeuring te weigeren zal de Ontwikkelaar gedurende een in 

redelijkheid door de Gemeente te bepalen termijn van ten hoogste vier weken de 
gelegenheid krijgen het Ontwikkelingsplan in overeenstemming te brengen met de 
daaraan in de Ontwikkelingsovereenkomst gestelde eisen. 
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Artikel 3  
PUBLIEKRECHTELIJKE MEDEWERKING GEMEENTE 
 

De Gemeente zal zich naar vermogen ervoor inspannen, dat de 
publiekrechtelijke medewerking die nodig is voor het realiseren van het 
Ontwikkelingsplan wordt verleend; zulks onverlet haar taak en 
verantwoordelijkheid in deze. 

 
 
Artikel **[nr.]  
RESERVERINGSVERGOEDING 
 
1.1. De Ontwikkelaar is bij het sluiten van de Ontwikkelingsovereenkomst: 
 

- een vergoeding van € ** [bedrag vergoeding in cijfers] zegge: ** 
[bedrag vergoeding in woorden] euro) voor het reserveren van het 
Plangebied exclusief voor hem; en 

-  de omzetbelasting over deze vergoeding; 
 
aan de Gemeente verschuldigd. 
 

1.2. De Ontwikkelaar zal: 
 

- deze Reserveringsvergoeding; en 
- de omzetbelasting daarover; 
 
aan de Gemeente betalen op het moment van verschuldigdheid. 

 
2. Wordt het Ontwikkelingsplan gerealiseerd, dan zal de Reserveringsvergoeding, 

na het sluiten van de Realisatieovereenkomst bij levering van de Bouwgrond, 
zonder rente, in mindering worden gebracht op de koopsom. 

 
 
Artikel **[nr.] 
REALISATIEOVEREENKOMST 
 
1. Partijen zullen binnen vier weken, nadat de Gemeente: 
 

- het Ontwikkelingsplan heeft goedgekeurd; en 
- daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan de Ontwikkelaar;  

  



 

Pagina 5 van 8 
 

 

een nieuwe overeenkomst sluiten als vervolg op de Ontwikkelingsovereenkomst.  
 
2.1. In deze nieuwe overeenkomst zullen afspraken worden gemaakt over: 
 

- het verkopen van de Bouwgrond; 
- het uitvoeren van het Ontwikkelingsplan; en 
- het inrichten van de openbare ruimte in: 

• het Plangebied; en 
• de directe omgeving van het Plangebied. 

 
2.2. Deze Realisatieovereenkomst zal in ieder geval de afspraken bevatten die zijn 

vastgelegd in de Afspraken Realisatieovereenkomst. 
 
 
Artikel **[nr.]  
EINDE VAN DE ONTWIKKELINGSOVEREENKOMST 
 
1. De Ontwikkelingsovereenkomst eindigt op het moment dat: 
 

- de Realisatieovereenkomst is gesloten; 
- de eerste termijn gesteld voor het indienen van het Ontwikkelingsplan is 

verstreken en het Ontwikkelingsplan dan door de Ontwikkelaar nog niet 
bij de Gemeente is ingediend; 

- de termijn gesteld voor het indienen van een aangepast 
Ontwikkelingsplan is verstreken en binnen die termijn: 
• geen aangepast Ontwikkelingsplan door de Ontwikkelaar bij de 

Gemeente is ingediend; of 
• wel is ingediend maar: 

• ook het aangepaste Ontwikkelingsplan niet door de Gemeente 
is goedgekeurd; en 

• daarvan door de Gemeente schriftelijk mededeling is gedaan 
aan de Ontwikkelaar; 

- de Ontwikkelaar in staat van faillissement wordt verklaard; of 
- de Ontwikkelaar surseance van betaling heeft aangevraagd. 
 

2. Eindigt de Ontwikkelingsovereenkomst aldus, dan is noch de Ontwikkelaar 
noch de Gemeente gehouden tot vergoeding van kosten en/of schade aan de 
andere Partij. 
 

Artikel **[nr.] 
BIJLAGEN 
 
1. De aan de Ontwikkelingsovereenkomst gehechte bijlagen maken deel uit van de 
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Ontwikkelingsovereenkomst. 
 

2. Bij strijdigheid van deze bijlagen met de Ontwikkelingsovereenkomst 
prevaleert de Ontwikkelingsovereenkomst. 

 
 

Artikel **[nr.] 
GESCHILLEN 
 
1. Geschillen over de uitvoering van de Ontwikkelingsovereenkomst zullen 

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 Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank. 

 
 
Artikel **[nr.] 
OVERDRACHT RECHTSVERHOUDING 
 
1. Het is de Ontwikkelaar niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de 

Gemeente haar rechtsverhouding uit hoofde van de Ontwikkelingsovereenkomst 
geheel of gedeeltelijk over te dragen. 

 
2. De Gemeente kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden. 
 
 
Artikel **[nr.] 
WOONPLAATS 
 

Partijen kiezen ter zake van de uitvoering van de Ontwikkelingsovereenkomst 
Albrandswaard als woonplaats. 

 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Albrandswaard op ** [datum 
ondertekening]. 
 
 
 
1. te Poortugaal op __________________     
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 ________________________ 
 De Gemeente     
 

namens deze     
de heer H.M. Bergmann 
 
burgemeester van de Gemeente 

 
2. te ____________________ op ________________________ 
 
  
 
 
 
 ___________________________ 
 De Ontwikkelaar 
 
 

namens deze 
___________________ 
 
functie 
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BIJLAGEN GEHECHT AAN DE ONTWIKKELINGSOVEREENKOMST 
 
** [nr.] Afspraken Realisatieovereenkomst 
** [nr.] Milieurapportage  
** [nr.] Tekening 
** [nr.] Beeldkwaliteitplan 
 

 
 


