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PARTIJEN: 
1. Gemeente Albrandswaard, te dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester, 

_________________________, als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van 
het college van burgemeester en wethouders d.d. ________________________ 2013, 
verder te noemen: Gemeente; 

  
en 

 
2. Air Liquide B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 5652 AG 

Eindhoven, De Witbogt 1 (postadres: Postbus 7117, 5605 JC Eindhoven), ingeschreven in 
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17063904, te 
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer D.F.J.M. Luijten, 
verder te noemen: Ontwikkelaar; 

 
 

OVERWEGENDE DAT: 
1. Partijen op initiatief van de Ontwikkelaar met elkaar in gesprek zijn over een mogelijke 

ontwikkeling (realisatie van een waterstoftankstation) op de Locatie nabij Groene Kruisweg 
401, zoals aangeduid op Bijlage 1; 

2. Thans voor het betreffende gebied het bestemmingsplan Groene Kruisweg vigerend is; 
3. De Ontwikkelaar bij brief van 24 april 2013 haar uitgangspunten heeft geformuleerd; 
4. De blijkens deze uitgangspunten door de Ontwikkelaar beoogde ontwikkeling in strijd is 

met het vigerende bestemmingsplan; 
5. Daarnaast het publiekrechtelijke kader geldt zoals dat onder meer volgt uit: 

- Besluit Externe Veiligheid Inrichting (BEVI); 
- Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB); 

6. Partijen de gemaakte afspraken wensen vast te leggen in onderhavige overeenkomst, verder te  
 noemen de Startovereenkomst. 
 
KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 
 
Artikel 1 DEFINITIES 
1.1. In de Startovereenkomst wordt verstaan onder: 

- Haalbaarheidsanalyse: de conform artikel 3 als onderdeel van de Planvisie door 
de Ontwikkelaar te maken Haalbaarheidsanalyse; 

- Locatie nabij Groene Kruisweg 401: het gebied gelegen te Rhoon aan de Groene 
Kruisweg, kadastraal bekend gemeente Rhoon, sectie A, nummer 5706 
(gedeeltelijk), welk gebied op Bijlage 1 met een rode arcering is aangegeven;  

- Ontwikkelingsovereenkomst: de na instemming met de Planvisie door de 
Gemeente mogelijk door partijen te sluiten vervolgovereenkomst;  

- Planning: de planning die als Bijlage 2 aan deze overeenkomst zal worden 
gehecht; 

- Planvisie: het document dat door de Ontwikkelaar conform artikel 3 opgesteld 
dient te worden en dat conform artikel 4 voorgelegd zal worden aan de 
gemeenteraad; 

- Schetsplan: het conform artikel 3 als onderdeel van de Planvisie door de 
Ontwikkelaar te maken Schetsplan.     

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

 
Artikel 2 ALGEMENE BEPALINGEN 
2.1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen.  
2.2. Deze overeenkomst bevat alle voorwaarden van hetgeen partijen in deze kwestie 

Opmerking [KvD1]: Recent 
uittreksel kvk opgevraagd. En 
wordt ontwikkelaar Air 
Liquide Industrie BV? Dan ook 
daarvan een uittreksel.  
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overeenkomen, komt in de plaats van  (eventuele) eerdere schriftelijke en mondelinge 
afspraken ter zake en kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van een 
door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk. 

 
Artikel 3 PLANVISIE 
3.1. De Ontwikkelaar zal een Planvisie (laten) maken, in welke Planvisie een idee wordt 

gegeven van: 
- de door de Ontwikkelaar beoogde ontwikkeling op de Locatie nabij Groene Kruisweg 
401; en van 
- een bij die ontwikkeling passende stedenbouwkundige inrichting en ontsluiting van de 
Locatie nabij Groene Kruisweg 401. 

3.2. De Ontwikkelaar zal dit doen: 
- voor eigen rekening en risico;  
- binnen maximaal twaalf weken, te rekenen vanaf de dag van ondertekening van de 
Startovereenkomst; en 
- met inachtneming van het bepaalde verder in dit artikel. 

3.3. De Planvisie dient in ieder geval te bevatten: 
- een Schetsplan van de in de Planvisie aan te geven opstalontwikkeling; 
- een prognose van de tijdsduur waarbinnen die ontwikkeling gerealiseerd kan worden, 
met inachtneming van de Planning; 
- een Haalbaarheidsanalyse van de Planvisie. 

3.4. Het Schetsplan dient aan te geven: 
- de grenzen van de mogelijk te ontwikkelen Locatie; 
- de bouwhoogte; 
- het bouwvolume; 
- het bouwprogramma; 
- de voor het plan benodigde grond; en 
- voorbeeldplattegronden. 

3.5. De Haalbaarheidsanalyse dient te onderbouwen of het plan financieel en ruimtelijk 
haalbaar is en dient in ieder geval te bevatten: 
- Marktanalyse inzake verhuur, gebruik of verkoop van het pand; 
- Financiële onderbouwing;  
- Indicatie omtrent draagvlak belanghebbenden; en 
- Ruimtelijke verkenning. 

3.6. De Ontwikkelaar dient in de Indicatie omtrent draagvlak belanghebbenden aan te tonen 
door middel van de voor haar rekening en risico gevoerde participatie dat de Planvisie 
draagvlak heeft onder belanghebbenden (als bedoeld in de zin van de Algemene Wet 
Bestuursrecht ten aanzien van het voor realisatie van de Planvisie door de Gemeente te 
nemen publiekrechtelijk te nemen besluit). Het uitgangspunt van partijen is dat de 
Gemeente éénmaal aanwezig zal zijn op een in overleg nader te bepalen 
informatiemoment. Mochten partijen tot de conclusie komen dat een grotere inzet van de 
zijde van de Gemeente gewenst is ten behoeve van de haalbaarheid van de Planvisie, dan 
zullen partijen nadere afspraken maken over deze inzet en de vergoeding van de door de 
Gemeente te maken kosten aan de Gemeente.  
Ook dient inzichtelijk te worden gemaakt op welke wijze overeenstemming is of zal 
worden bereikt met de eigenaar van de Locatie om de ontwikkeling mogelijk te maken. 

3.7. De noodzakelijke tekeningen worden gemaakt met: 
- AutoCad; en 
- op basis van RD-coördinaten.  

 
Artikel 4 BEOORDELING PLANVISIE 
4.1. De Ontwikkelaar zal de Planvisie terstond na gereedkomen ter beoordeling voorleggen 

aan de Gemeente. 
4.2. De Gemeente zal de Planvisie van de Ontwikkelaar onder meer beoordelen aan de hand 

Opmerking [KvD2]: Planning als 
richtlijn  
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van het publiekrechtelijke kader en de ruimtelijke en financiële uitgangspunten. 
4.3. De Gemeente zal: 

- binnen acht weken na ontvangst van de Planvisie en ontvangst van de in artikel 5 
genoemde bedragen een voorstel indienen bij haar raad om al dan niet in te stemmen met 
de Planvisie. Indien bijvoorbeeld de complexiteit van de zaak dat volgens de Gemeente 
vereist, kan deze termijn met acht weken verlengd worden; en 
- vervolgens van de beslissing van haar raad schriftelijk mededeling doen aan de 
Ontwikkelaar. 

 
Artikel 5 BIJDRAGEN 
5.1. De Ontwikkelaar is bij het sluiten van de Startovereenkomst aan de Gemeente een bedrag 

van:  
€ 15.090,-- (zegge vijftienduizend negentig euro) als bijdrage in de gemeentelijke kosten 
inzake de voorbereiding van de beoordeling van de Planvisie en de werkzaamheden om te 
komen tot het sluiten van de Ontwikkelingsovereenkomst; 
en de omzetbelasting daarover; 
verschuldigd. 

5.2. De Ontwikkelaar betaalt  het in het vorige lid omschreven bedrag binnen twee weken na 
factuurdatum.  

5.3. De Gemeente stuurt tijdig een factuur aan de Ontwikkelaar. 
 
Artikel 6 ONTWIKKELINGSOVEREENKOMST 
6.1. Indien de Gemeente instemt met de Planvisie en daarvan schriftelijk mededeling heeft 

gedaan aan de Ontwikkelaar, zullen partijen vervolgens onderhandelingen beginnen met 
als doel een Ontwikkelingsovereenkomst te sluiten.  

6.2. In deze Ontwikkelingsovereenkomst zullen afspraken worden gemaakt over het op basis 
van de Planvisie maken en realiseren van een volledig uitgewerkt plan, voor de 
opstalontwikkeling, door en voor rekening van de Ontwikkelaar.  

6.3. In deze Ontwikkelingsovereenkomst zal met betrekking tot de kosten nadere afspraken 
worden gemaakt. Het uitgangspunt is dat alle met de voorgenomen ontwikkeling van de 
Locatie verband houdende kosten voor rekening zijn van de Ontwikkelaar. In ieder geval 
worden de volgende kosten in rekening gebracht:  
-    een bijdrage in het regiofonds ter grootte van € 1.427,75 per 

woning/woningequivalent (peildatum 1-1-2013); 
- de bijdrage bovenwijkse voorzieningen ter grootte van € 6,-- per m2 (peildatum 1-1-

2013) uitgeefbaar bouwterrein of per m2 bvo (indien het aantal m2 bvo groter is dan 
het aantal m2 uitgeefbaar bouwterrein).  

- afhankelijk van de te volgen publiekrechtelijke procedure worden nog plankosten in 
rekening gebracht.  

- de mogelijke planschade, te vermeerderen met de proceskosten en de eventuele 
advieskosten; 

 
Artikel 7 EINDE VAN DE STARTOVEREENKOMST 
7.1. De Startovereenkomst eindigt op het moment dat: 

- de Ontwikkelingsovereenkomst door beide partijen is ondertekend; of 
- de termijn voor het indienen van de Planvisie is verstreken en één of meer onderdelen 
van de Planvisie nog niet door de Ontwikkelaar bij de Gemeente zijn ingediend; of 
- de Gemeente:  
a. niet heeft ingestemd met de Planvisie en 
b. daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan de Ontwikkelaar; of 
-  12 weken zijn verstreken nadat de Gemeente wèl heeft ingestemd met de Planvisie en 
deze instemming is bekendgemaakt, zonder dat een Ontwikkelingsovereenkomst is 
getekend; of 
- zoveel eerder als partijen hebben geconstateerd dat geen overeenstemming met 
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betrekking tot het sluiten van een Ontwikkelingsovereenkomst kan worden bereikt en zij 
dit schriftelijk aan elkaar bevestigd hebben; of 
- de Ontwikkelaar in staat van faillissement wordt verklaard; of 
- de Ontwikkelaar surseance van betaling heeft aangevraagd. 

7.2. Eindigt de Startovereenkomst zonder dat een Ontwikkelingsovereenkomst is gesloten, 
dan is de Gemeente niet gehouden tot vergoeding van kosten en/of schade aan de andere 
partij.  

 
Artikel 8 BIJLAGEN 
8.1. De aan de Startovereenkomst gehechte bijlagen maken deel uit van de Startovereenkomst. 
8.2. Bij strijdigheid van de bijlagen met de Startovereenkomst prevaleert de 

Startovereenkomst. 
 

Artikel 9 GEHEIMHOUDING 
9.1. Partijen zijn over en weer verplicht om, zowel gedurende de looptijd als na beëindiging 

(op welke wijze en om welke reden dan ook) geheimhouding te betrachten omtrent 
hetgeen bepaald wordt in de Startovereenkomst- een en ander in de ruimste zin van het 
woord – en niet tot het publiek domein behoort.  

9.2. Van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel wordt uitgezonderd alle informatie die 
partijen ter uitvoering van hun verplichtingen voortvloeiende uit de Startovereenkomst 
met derden zullen moeten delen en/of openbaar zullen moeten maken, alsmede alle 
informatie die de Gemeente bij het uitvoeren van haar publiekrechtelijke taken en op 
grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur en/of op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening aan derden dient te verstrekken of openbaar dient te maken.   

 
Artikel 10  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
10.1. Op de Startovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
10.2. Eventuele geschillen over de uitvoering van de Startovereenkomst zullen worden beslecht 

door de bevoegde rechter te Rotterdam. 
 
Artikel 11 OVERDRACHT RECHTSVERHOUDING 
11.1. Het is de Ontwikkelaar niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke en 

uitdrukkelijke toestemming van de Gemeente haar rechtsverhouding uit hoofde van de 
Startovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen. De Gemeente kan aan haar 
toestemming voorwaarden verbinden. 

Artikel 12 WOONPLAATS 
12.1. Ter zake van de uitvoering van de Startovereenkomst kiezen partijen Rhoon als 

woonplaats. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te,  
 
Poortugaal, ________ 2013  _________________ (plaats) , ________ 2013 
 
 
Gemeente    Ontwikkelaar  
Namens deze,    Namens deze,   
 
 
    _____       
Burgemeester     Air Liquide B.V. 
__________________________ 
 

 
 

Opmerking [KvD3]: Controleren 
zodra kvk uittreksel 



GEHEIM 
CONCEPT STARTOVEREENKOMST Waterstoftankstation nabij 
Groene Kruisweg 401 d.d. 23 mei 2013   

Pagina 5 van 5 
Paraaf Gemeente: ______       Paraaf Ontwikkelaar: ______ 

BIJLAGEN GEHECHT AAN DEZE STARTOVEREENKOMST: 
 
1. Tekening d.d. 6 mei 2013 met kenmerk 13-0067-01-wat-i 
2. Planning d.d. _________________ 
 

Opmerking [KvD4]: Datum 
planning opnemen 


