
GEMEENTE vvEERT

Koopovereenkomst Boshoverweg 57 te Weett.

De ondergetekenden,

x De gemeente Weert, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E. Eggen, hoofd afdeling
Ruimte en Economie en verder te noemen 'de gemeente',

x Vastgoed 738.V., Kvk-nummer 67398448, gevestigd Heverstraat Ba te 6088 BH Roggel, te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door .  verder te noemen
'koper',

In aanmerkinq nemende dat:

koper bij de gemeente een aanvraag heeft ingediend voor het wijzigen van het
bestemmingsplan ter plaatse van de panden/percelen Boshoverweg 59 en 69 te Weeft,
kadastraal bekend gemeente Weert sectie N nummers 4508 en 2027, ten behoeve van de

uitbreiding van de supermarkt Boshoverweg 57; daaftoe is een uitbreiding van het bouwvlak
wenselijk met 300 mz en een wijziging van de bestemming'Wonen'in de bestemming
'Centrum'voor perceel sectie N nummer 2027;
de exacte situering van de uitbreiding van de winkel op het moment van ondertekenen nog

niet bekend is en er daarom bij de wijziging van het bestemmingsplan hiermee rekening
wordt gehouden door een flexibiliteitsbepaling hiervoor op te nemen ;

koper de definitieve invulling van de uitbreiding overlegt met de gemeente en dat de
gemeente eventueel aanvullende voorwaarden aan de uitbreiding kan stellen;
de uitbreiding van de winkel een aanbouw betreft binnen de uitbreiding van het
bouwoppervlak;
koper ten behoeve van deze uitbreiding tevens het aantal parkeerplaatsen wenst uit te
breiden door het aankopen van gronden van de gemeente, zijnde een gedeelte van het
perceel Boshoverweg 57 met aansluitend parkeerterrein, zoals aangegeven op bijgaande
tekening van perceelnummer N5104 gedeeltelijk. Hiertoe is een wijziging van de

bestemmingen 'Maatschappelijk' en 'Verkeer' naar'Centrum' (onbebouwd) nodig;
de aangevraagde activiteiten niet passen binnen het geldende bestemmingsplan 'Weert-
Noord en Graswinkel 2010';
derhalve de aanvraag geweigerd behoort te worden, tenzij de gemeente bereid is om mee te
werken aan een herziening van het bestemmingsplan voor deze locatie;
de gemeente pas kan besluiten tot een herziening van het bestemmingsplan als daarbij
sprake is van een goede ruimtelijke ordening;
koper heeft verzocht om een herziening ex. artikel 3,1 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro), door met de ontwikkeling mee te liften met het in voorbereiding zijnde bestemmings-
plan 'Woongebieden 2O!9', zijnde een actualisatie van onder andere voornoemd
bestemmingspla n'Weert-Noord en Graswinkel 20 10';
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evenwel uit de gevraagde herziening (plan)schade kan voortvloeien als bedoeld in aftikel 6.1
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en dat artikel 6.4a Wro de mogelijkheid biedt om
met koper overeen te komen dat eventuele schade voor zijn rekening komt;
ten behoeve van voormelde ontwikkeling een bijdrage verschuldigd is op grond van de

Structuurvisie Weeft 2025 en het Meerjareninvesteringsplan Ruimtelijke Ontwikkelingen en

dat deze bijdrage enkel verschuldigd is voor zover het de uitbreiding van het bouwvlak
betreft;
deze bijdrage € 5,400,-- bedraagt op basis van een oppervlakte van 300 m2 en een bijdrage
€ 18,-- per mz uitbreiding bouwvlak;
koper zich bereid heeft verklaard in dit verband aan de gemeente een bijdrage te betalen
aan het fonds Stedelijk Groen ten behoeve van de herinrichting van het Stads-park;
de gemeente bereid is de gevraagde planologische maatregel verder in procedure te
brengen, onder voorwaarde dat koper zich ten behoeve van de economische uitvoerbaarheid
van de gevraagde bestemmingsplanwijziging bereid verklaart de daaruit voortvloeiende voor
vergoeding in aanmerking komende planschade volledig aan de gemeente te compenseren;
met koper een anterieure- en planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten;

koper en verkoper desgewenst in overleg gaan over de situering van het milieueiland
waarbij de eventuele kosten van verplaatsen van het milieueiland voor rekening van de

koper komen.

Verder in aanmerking nemende dat:

partijen hun afspraken wensen vast te leggen in de onderhavige overeenkomst;
het koper bekend is dat vooralsnog sprake is van een concept-overeenkomst;
in deze concept-overeenkomst uitsluitend de resultaten zijn omschreven van het door
partijen gevoerde overleg, waarover echter nog bestuurlijke besluitvorming moet
plaatsvinden;

de concept-overeenkomst na ondertekening door koper ter besluitvorming aan
burgemeester en wethouders van Weert wordt voorgelegd;
in een aantal gevallen, waarin het sluiten van een overeenkomst ingrijpende gevolgen voor
de gemeente kan hebben, burgemeester en wethouders eerst een besluit nemen nadat de
gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft kunnen maken;
na accordering door burgemeester en wethouders de overeenkomst namens de gemeente
wordt ondertekend en aan koper wordt toegezonden en dat alsdan eerst sprake is van
wilsovereenstemming en van een door partijen gesloten overeenkomst;
het koper bekend is dat zonder goedkeurend besluit door burgemeester en wethouders geen

sprake is van wilsovereenstemming; in dat geval is geen overeenkomst tot stand gekomen;

aan het niet tot stand komen van de overeenkomst kunnen partijen geen rechten ontlenen
en partijen zijn niet gehouden tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.
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Partijen komen het volgende overeen:

KOOPOVEREENKOMST EN LEVERING

De gemeente verklaart hierbij te hebben verkocht aan koper die verklaart te hebben gekocht;
een perceel grond, aan de Boshoverweg / Meierijstraat te Weert, zijnde gedeelte van
het kadastrale perceel gemeente Weeft sect¡e N nummer 51O4, groot circa OO.23.OO

ha, zoals in gele kleur ongeveer is aangegeven op bijgevoegde tekening van perceelnummer
N5104 gedeeltelijk, hierna ook te noemen 'het verkochte', door koper te gebruiken voor
uitbreiding en herinrichting van het parkeerterrein.

KOOPPRIJS.

Partijen, handelend als gemeld, verklaren dat deze verkoop en koop geschiedt voor een

koopprijs van € 340.000,-- exclusief BTW (zegge: driehonderdveertigduizend euro) kosten
koper. Het perceel wordt bouwrijp door de gemeente opgeleverd.
Voor een definitie van bouwrijp wordt verwezen naar de bijlage inclusief zogenaamde klic-
melding betreffende de aanwezigheid van kabels en leidingen.

BEDINGEN,

Voormelde overeenkomst is gesloten onder de volgende bedingen

Artikel l. Betaling koopsom/bijkomende kosten
1, Uiterlijk bij de notariële overdracht dient de koopsom en de verschuldigde omzetbelasting

door koper te worden voldaan.
2. Alle kosten van de overdracht en het kadastrale recht, zijn voor rekening van koper.
3. Kosten om het perceel op voorhand kadastraal te laten uitmeten zijn voor rekening van

koper.

Artikel 2. Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat
1. De gemeente is verplicht aan koper eigendom te leveren die:

a. onvoorwaardelijk is;

b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen daarvan;
c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen, beperkte zakelijke rechten -

behoudens erfdienstbaarheden, indien die zouden bestaan - en andere lasten en

beperkingen uit overeenkomst anders dan hierna vermeld,
2. Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte, zoals die door de gemeente is

aangegeven, geeft voor partijen geen aanleiding tot verrekening.
3. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, toestand en hoogteligging waarin het

zich ten tijde van de notariële overdracht bevindt, geheel ontruimd, vrij van huur of ander
gebruiksrecht.

4. Het voortgezet gebruik van de gemeente als zorgvuldig schuldenaar na het tot stand
komen van de koopovereenkomst tot aan het tijdstip van de feitelijke levering wordt geacht
geen wijziging te brengen in de staat van het verkochte.

Artikel 3. Tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico
1. De feitelijke levering vindt plaats terstond na de ondedekening van de notariële akte.
2. Vanaf de datum van de notariële akte komen de baten van de registergoederen de koper

ten goede en zijn de lasten voor rekening van koper,
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3. Het risico van het verkochte wordt vanaf de datum van notariële akte van levering
gedragen door koper.

Artikel 4. Milieu
1. De gemeente verklaart dat haar niets bekend is ter zake van een verontreiniging van de

bodem in het verkochte met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen,
2. De gemeente verklaart verder dat in het verkochte geen ondergrondse tanks, zoals olie- en

septictanks, voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig zijn.
3. Er wordt vóór het passeren van de notariële akte op bedoeld terrein, een bodemonderzoek

uitgevoerd volgens de NEN 5740 methode. De helft van de kosten hiervan worden via de

notaris verrekend.
4. Als uit het onderzoek blijkt dat sanering noodzakelijk is, stelt koper het desbetreffende

rapport ter beschikking aan de gemeente waarna deze de kosten voor het onderzoek
vergoedt. De gemeente heeft dan de keuze tussen sanering van het terrein door en op

kosten van de gemeente, dan wel afzien van de verkoop, waarbij de grond ter vrije
beschikking van de gemeente wordt gesteld.

Artikel 5. Bijzondere bepalingen
1. Partijen geven op grond van artikel 104 Kadasterregeling toestemming aan het Kadaster

om het nieuwe perceel/de nieuwe percelen te vormen zonder onderzoek ter plaatse en

zonder meting. Partijen stellen aan het Kadaster zodanige, door partijen goedgekeurde,
gegevens ter beschikking.

2. Koper zal er voor zorgdragen dat het perceel sectie N nummer 5103 met opstal van Enexis

Netbeheer B.V. te allen tijde toegankelijk is voor werkzaamheden,
3. De toegang naar dit station moet vrij te bereiken zijn met een vrachtauto (minimaal 3

meter breed).

4. Voor en na de start van de sloop zullen er afspraken worden gemaakt aangaande de

inrichting van het sloopterrein en de oplevering,
5. In goed onderling overleg met koper zullen bestaande lichtmasten worden afgekoppeld en

na afkoppeling eigendom worden van de koper.

6. De ondergrondse containers en de omliggende grond zoals aangegeven op tekening met
van perceelnummer N5104 gedeeltelijk blijven in eigendom van de gemeente Weert, De

containers dienen vanaf de Meierijstraat straat bereikbaar te blijven ten behoeve van
lediging en onderhoud.

7. Het is koper bekend dat op de te verkopen grond kabels en leidingen zijn gevestigd.
8. Het is koper bekend dat in het verkochte leidingen ten behoeve van openbare verlichting

(OV leidingen) van Enexis liggen, Enexis met deze overeenkomst kan instemmen onder
voorwaarde dat voor deze leidingen een opstalrecht wordt gevestigd.
Partijen komen daarom in verband met de aanwezigheid van die leidingen overeen dat bij
het passeren van deze akte een opstalrecht wordt gevestigd ten behoeve van Enexis. Eén

en ander overeenkomstig de aan deze gehechte overeenkomst betreffende aanleg en

instandhouding van de OV leidingen.
9. Voor het passeren van de akte tot het vestigen van onderhavig recht van opstal is volmacht

verleend aan d van Enexis,

10. Kosten voor het vestigen van een opstalrecht zijn voor koper.
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AÊikel 6. Overdracht
1. De notariële akte wordt opgemaakt binnen drie maanden na ondertekening van deze

overeenkomst.
2. De notariële akte wordt verleden voor MHK notarissen te Weert,
3, Indien een der partijen op het in lid 1. genoemde tijdstip mocht weigeren aan de

ondertekening van de notariële akte mee te werken, verbeurt zij aan de wederpartij,
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare en

invorderbare boete van 10o/o van de koopsom, onverminderd het recht op verdere

schadevergoeding.

4. De weigering zoals omschreven in het vorige lid zal zijn geconstateerd door het niet
verschijnen na een ontvangen oproep tot ondertekening der akte door de notaris
voornoemd.

5. Betaling van de vorenbedoelde boete ontheft de nalatige partij niet van de verplichting tot
nakoming van deze overeenkomst,

PUBLIEKRECHTELIJKE PROCEDURES

Artikel 7. Bevoegdheden
Deze overeenkomst laat de uitoefening van alle publiekrechtelijke bevoegdheden door de
gemeente volledig onverlet. De gemeente behoudt haar bevoegdheid om bij nadere
overweging, onder meer als gevolg van de indiening van (schriftelijke) zienswijzen, of bepaalde
regelgeving, wijzigingen aan te brengen in de door de koper gevraagde planologische maatregel
of alsnog te weigeren aan deze maatregel medewerking te verlenen.

Artikel 8. Bestemmingsplanwijziging
1. Ten behoeve van de gevraagde ontwikkeling, voor zo ver het betreft de uitbreiding van het

bouwvlak met 300 m2 en de omzetting van de bestemming 'Wonen' in 'Centrum' wordt door
koper voor eigen rekening en risico een ruimtelijke onderbouwing opgesteld met benodigde
onder-zoeken, die ter goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd. De gemeente

dient uiterlijk 1 november 2019 te beschikken over een goedgekeurde ruimtelijke onder-
bouwing,

2. De legeskosten voor de benodigde wijziging van het bestemmingsplan bedragen
€ 4.322,40 (prijspeil 2019) en dienen te worden betaald binnen twee weken nadat hiertoe
een factuur is verzonden. De factuur wordt verzonden binnen twee weken nadat
burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerpbestemmings-plan.

3. De gemeente brengt vervolgens de planologische maatregel ten behoeve van de uitbreiding
van de supermarkt, zoals deze door koper is aangevraagd en nader door de gemeente is en

wordt vormgegeven, in procedure,

4. De gemeente draagt zorg voor de bestemmingsplan wijziging ten aanzien van het
verkochte. De bestemming zal wijzigen van 'Maatschappelijk naar'Centrum' (onbebouwd)
en 'Verkeer' naar tCentrum' (onbebouwd), De gemeente draagt hiervoor de kosten,

Artikel 9. Anter¡eure overeenkomst
1. Koper betaalt aan de gemeente een bedrag van € 5.400,-- als bijdrage aan de Ruimtelijke

Ontwikkelingen zoals opgenomen in de Structuurvisie Weert 2025 en het
Meerjareninvesteringsplan Ruimtelijke Ontwikkelingen. Deze bijdrage wordt gestort in het
fonds Stedelijk Groen ten behoeve van de herinrichting van het Stadspark.
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2. Koper betaalt de in lid 1 genoemde bijdrage binnen twee weken nadat hiertoe een factuur
is verzonden door de gemeente, onder vermelding: 'bijdrage anterieure overeenkomst
Boshoverweg 59'op lBAN-nummer NL13 BNGH 02 85 00 93 03.

3. De factuur wordt verzonden binnen twee weken nadat burgemeester en wethouders
hebben ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan,

Artikel 1O. Planschade
1, De gemeente zal koper schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om vergoeding van

schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro die vooÊvloeit uit de verzochte wijziging van het
bestemmingsplan. De gemeente zal koper bij de behandeling van de aanvraag betrekken
op de wijze zoals voorgeschreven in de'Procedureregeling voor adviser¡ng tegemoetkoming
in planschade Wet ruimtelijke ordening'.

2. Koper verbindt zich om aan de gemeente het totale bedrag te compenseren van de schade
als bedoeld in artikel 6.1Wro die voorvergoeding doorde gemeente in aanmerking komt
en die vooftvloeit uit de verzochte wijziging van het bestemmings-plan. Tevens dienen
daarbij de onderzoekskosten ter beoordeling van het verzoek om schade aan de gemeente
te worden vergoed.

3. De gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte vaststelling van een bedrag aan
planschade die voortvloeit uit de genoemde wijziging van het bestemmingsplan het bedrag
schriftelijk aan koper mededelen. Ter uitvoering van het in lid 2 bepaalde verplicht koper
zich het desbetreffend bedrag na iedere mededeling aan de gemeente over te maken
binnen twee weken na de verzending van de mededeling, door storting op het in artikel 9
lid 2 genoemde rekeningnummer, ten name van de gemeente Weert onder vermelding van
'planschadekosten Boshoverweg 59',

Artikel 11. Overige bepalingen
1, Het in deze overeenkomst met betrekking tot de bestemmingsplanwijziging bepaalde

vervalt, zodra onherroepelijk vast komt te staan dat het bestemmingsplan niet kan worden
vastgesteld respectievelijk niet in werking zal treden. In dat geval vervalt de verplichting
van koper tot betaling van de in artikel 9 genoemde bijdrage. De door de koper betaalde
bijdrage zal binnen 14 dagen na het moment waarop duidelijk is geworden dat de

voorgenomen ontwikkeling in het bestemmingsplan niet wordt vastgesteld, respectievelijk
niet in werking zal treden of vernietigd, terugbetaald worden door de gemeente.

2. Het is de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente niet
toegestaan rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan derden. De
gemeente is bevoegd aan een mogelijk te geven toestemming nadere voorwaarden te
verbinden.

3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepass
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
grondgebied van de gemeente is gelegen.

Opgemaakt in tweevoud d.d.
de gemeente,

20t

ing en geschillen tussen

arrondissement waarbin et

handtekening,
E. Eggen
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Bijlage

I I oktober 20.l 9
Definitie "Bouwriip maken".

De grond als aangegeven op bijlage I tekening wordt door de gemeente bouwrijp
geleverd aan de Koper, dat wil zeggen dat:

Bestaande kabels en leidingen, daar waar nodig, zijn verlegd c.q. verwijderd.

Op de ingesloten klic-melding staat aangegeven welke leidingen en kabels
op het perceel aanwezig zijn waarmee de koper rekening moet houden.

2. Bestaande verhardingen zijn gesloopt en verwijderd. Onder sloop wordt verstaan
het verwijderen van alle aanwezige beplanting, bebouwing en andere obstakels en
grof puin binnen het in eigendom te leveren terrein tot maximaal één meter onder
maaiveld.

3. De bodem is milieutechnisch geschikt voor de beoogde bestemming

4. De kavel (minimaal) aan één zijde ontsloten voor bouwverkeer

5. De Kavelwordt verder feitelijk geleverd in de staat waarin deze zich bevindt ten
tijde van de ondertekening van deze Overeenkomst, vrij van alle daarbij behorende
rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende

erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten en vrij van huurrechten, gebruiksrechten,

hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

6. De Kavel wordt op maaiveld niveau opgeleverd, tenzij partijen anders

overeenkomen.
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Overeenkomst
Artikel 1
1. De eigenaar verplicht zich ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V. gevestigd te

's-Hertogenbosch en kantoorhoudend aan de Magistratenlaan 7L6,5í23 MB ,s-
Hertogenbosch, ingeschreven onder nummer 17131139 in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel een opstalrecht te vestigen als bedoeld in artikel
5:101 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, waartegenover Enexis zich verplicht dit
opstalrecht te aanvaarden ten laste van het peiceel/de percelen kadastraal
bekend Gemeente Sectie Nummer(s)

2, Het opstalrecht omvat al hetgeen verband houdt met:

I het leggen, hebben,. aanbrengen, gebruiken, vervangen, instandhouden,
inspecteren, verwijderen en het ter vervanging verleggen, verplaatsen óf
uitbreiden van één of meer elektriciteitskabels, gasteiAingen, telecommunicatie-
en sig.naalkabels en /of andere leidingen met bijbehoren conform bijgaande
tekening (het werk).

Artikel 2
1. Dit opstalrecht wordt aangegaan onder de Algemene Voorwaarden inzake

overeenkomsten voor de vestiging van een opstalrecht betreffende aanleg en
instandhouding van kabels en/of leidingen met bijbehoren door of ten behóeve
van Enexís Netbeheer 8.V., hierna te noemen "AVL" en welke onder aan deze
tekst wordt weergegeven.

2. De grondeigenaar zijn geen feiten bekend die er op wijzen dat de onroerende
zaak waarop het recht van opstal zal worden gevestigã enige verontreiniging
bevat, die ten nadele strekt of stoornis kan verõorzake-n ¡n hãt gebruik door de
rechthebbende als voormeld.

Artikel 3
De breedte van de strook, bedoeld in de artikelen Z lid 1 en 5 lid 1 van de AVL
bedraagt 1 meter, aan weerszijden van de hartlijn van de leiding(en). Deze strookgrond is nader aangegeven op de bij deze overeenkomét behorende
tracétekening (en).

Artikel 4
De rechthebbende is aan de eigenaar geen vergoeding verschuldigd.

Enexis Netbeheer BV
Opstalrecht

AVL

Atceurru¡ VooRwllnorru

VOon DE VESTIGING vAN oPsTALREcHTEN TEN BEHoEvE vAN
xae erc/ lerorncen r/rRANsFoRMAron/ eassrnrroNs
Begripsbepalingen

Artlkel 1
In deze Algemene Voorwaarden inzake de aanleg en instandhouding van kabels en/of
leidingen met bijbehoren, hierna te noemen'AVL', wordt verstaan onder:



Enexis Netbeheer BV
Opstalrecht

a. opstalrecht

b. de grond

c. de eigenaar

d. de grondgebruiker

ê. de rechthebbende

f. het werk

g. bijbehoren

h. het tracé

i. de overeenkomst

een rechtvan opstal als bedoeld in artikel 101 en volgende, boek
5 van het Burgerlijk Wetboek;
het/de in de overeenkomst genoemd kadastraal perceel/genoemde
kadastrale percelen waarop het opstalrecht wordi of is gãvestigd;
de-zakelijk gerechtigde(n) tot de grond waarop het opstalrecht wordt
of is gevestigd;

degene(n) die krachtens een persoonlijk recht gebruikmaakt/maken
van de grond
Enexis Netbeheer 8.V., gevestigd te ,s-Hertogenbosch 

en
kantoorhoudende te 5223 MB ,s-Hertogénbosch,
Magistratenlaan 116, ingeschreven ín hedhandelsregister van
de Kamers van Koophandel onder nummer 1713113-g.
de .op en/of in de grond gelegde of aan te leggen kabels en/of
leiding(en) met bijbehoren;
een of meer door de leidingbeheerder noodzakelijk geachte en
bij het werk behorende zaken;
het met de eigenaar enlof grondgebruiker overeengekomen
ligging van het op en/of in de grond aangelegde of ãan te leggen
werk;
de door de leidingbeheerder met de eigenaar enlof
grondgebruiker te sluiten overeenkomst(en) betreffende de
aanleg en instandhoudìng van het werk.

Het oostalfecht

Artikel 2
L. Het opstalrecht omvat, naast hetgeen in de navolgende artikelen bepaald is, al hetgeen

verband houdt met het aanbrengen, gebruiken, vLrvangen, in stand houdeá,
inspecteren en verwijderen en met het ter vervanging vLdeggen van het weik binnen de
strook grond die nader zal worden omschreven ¡n de met oãéigenaar te sluiten
overeenkomst. De rechthebbende en de door hem aan te wijzen derden hebben daartoe
met de nodige vervoermiddelen, materialen en werktuigen toegang tot de grond. Voor
het uitvoeren van werkzaamheden zal de rechthebbendã in ovelrleõ met oe-eigenaar
enlof grondgebruiker bepalen op welke wijze zulks zal geschiedenin op welkã wijzegebruik kan worden gemaakt van het daaivoor vereiste-gedeelte van ¿ä grànA. De voor
de uitvoering van de vereiste werkzaamheden hinderlijkã belemme.¡ngéimojen door
de rechthebbende tijdelijk worden weggenomen.2. De rechthebbende zal met haar werkzaamheden pas aanvangen, indien hiervan, op een
naar de omstandigheden gepaste wijze- kennis is gegeven aãn Oe eigenaar enlof degrondgebruiker. Bij normale inspectie en controle, wãarbij geen voer-- of werktuigen
worden gebruikt en geen grondroeringen worden verricht, lian een kennisgeving
achterwege blijven.

3. Een.tekening waarop het tracé is vastgelegd, zal aan de eigenaar en/of aan de gebruiker
ter hand worden gesteld.

4' De eigenaar zal toekomstige grondgebruikers van de inhoud van zijn overeenkomst met
de rechthebbende, deze AVL, alsmede van het tracé in kennis stellèn.

Artikel 3
1' .Bij d.e uitoefening van hetopstalrechtzal de rechthebbende zoveel mogelijk rekening

houden met de belangen en de wensen van de eigenaar enlof grondge[.uit e. en in het
algemeen zo weinig mogelijk hinder en schade veloorzaken

2. De rechthebbende is gehouden bij de in het kader van dit opstalrecht uit te voeren
werkzaamheden de grond, voor zover de omstandigheden dit redeli¡kerwijs toelaten,
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zoveel mogelijk weer in de vorige toestand te brengen. Bij cultuurgrond zal dit op
cultuurtechnische wijze gebeuren.

Artikel4
De eigenaar en/of de grondgebruiker zullen zich, ook bij het verlenen van rechten aan
derden, onthouden van al datgene waardoor:
a. het werk of onderdelen daarvan gevaar zouden kunnen lopen;
b' net ffansport door middel van het werk zou kunnen worden belet, belemmerd of

geschaad of waardoor gevaar zou kunnen ontstaan voor personen of goederen.
c. inbreuk op het opstalrecht zou worden gemaakt of een ongestoorde uitoefening daarvan

zou kunnen worden belemmerd.

Artikel 5
1' De eigenaar enlof de grondgebruiker zullen zonder schriftelijke toestemm¡ng van de

rechthebbende binnen de belaste strook grond als bedoeld in artikel 2lid 1:a. geen opstallen, zoals gebouwen, werken- waaronder mede begrepen het aanbrengen
van gesloten verhardingen en wijzigingen van het bodemniveáu- alsmede
opslagplaatsen, diepwortelende bomen en beplantingen, aanbrengen of uitbreiden,
noch ontgravíngen plegen en voorwerpen in de gronã Oii¡ven;

b. geen boven- of ondergrondse kabels, buizen of leidingen aanbrengen.
De eigenaar en/of de grondgebruiker zullen ook aan ãerden geenioestemming
verlenen tot één of meer van de in dít lid bedoelde handelinlen verlenen, zonder dat
die derden daartoe schriftelijk toestemming van de leidingbe-heerder hebben
ontvangen,

2. oe rechthebbende zal aan zijn toestemming slechts voorwaarden verbinden die verband
houden met de uitoefening van zijn opstalreiht.

3. In afwijkíng van lid 1 en onverminderd het bepaalde in artikel 4 kunnen de eigenaar en/of
de grondgebruiker ingeval van uitvoering van drainagewerkzaamheden volstaãn met een
schriftelíjke melding daarvan aan de rechthebbende uiterlijk 10 dagen voordat met de
uitvoering van genoemde werkzaamheden wordt aangevangen.

4. lnd¡en tengevolge van werkzaamheden, die worden uitgevoerd door of in opdracht van
de eigenaar en/of {e. grondgebruiker, schade aan het wãrk ontstaat, is de eígenaar en/of
de grondgebruiker híervoor aansprakelijk.

Artikel 6
l. Indien.de eigenaaren/of de grondgebruiker in gebreke blijft in de nakoming van de

verplichtingen omschreven in de artikelen 4 en 5. heeft dã rechthebbende ñet recht,
terstond en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, al die maatregelen te
nemen welke nodig zijn om hetgeen in strijd met genoemde verplichtingen is üerricht
ongedaan te maken, voor zover dit naar het oordeìl van de benadeeldipaÊij om reden
van veiligheid en bedrijfszekerheid noodzakelijk is,

2' oe redeliJkerwijs te maken kosten die daaraan verbonden zijn moeten door de nalatige
partij worden gedragen.

Artikel 7
Binnen het kader van het opstalrecht vrijwaart de rechthebbende de eigenaar tegen
vorderingen wegens storing in het genot van de rechtmatige grondgebiuiker meiwie de
rechthebbende de overeenkomst is aangegaan, terwijl de ãigðnaarãe rechthebbende
vrijwaart tegen aanspraken van anderen welke afbreuk kunnen doen aan de rechten van de
rechthebbende, voor zover de eigenaar redelijkerwijs kennis kon dragen van deze
aanspraken.

Artikel 8
De eigenaar en/of de grondgebruiker zullen geen rechten aan derden verlenen, welke de
uitoefening van de aan de rechthebbende veileende rechten kunnen belemmeien.
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Artikel 9
I ' Het opstalrecht wgrdt gevestigd voor onbepaalde tijd. Het opstalrecht eindigt, indíen derechthebbende schriftelijk aan de eigenaar mededeêlt dat hij daarvan afstaño doet. Deeigenaar verklaart hierbij bij voorbaat alsdan de afstand door de rechthebbende van hetopstalrecht aan te nemen' De rechthebbende verplicht zich de afstand van het opstalrechtin de openbare registers van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers in te

s.chrijven. De eigenaar geeft bij deze aan de rechthebbende onherroepelijk vólmacht metde macht van substitutie om mede namens hem deze inschrijving tot stand te brengen,
2. oe rechthebbende is bevoegd het opstalrecht aan een derde over te dragen; derechthebbende zal de eigenaar daarvan schriftelijk in kennis stellen.
3. ai¡-beeindiging van het opstalrecht zullen partijen met elkander overleggen of het werkvolledig of gedeeltelijk wordt verwijderd ¿an wil ter plaatse wordt getlãn; in Àet taatstegeval zal het werk of het door de rechthebbende ter þlaatse te lateñ geOeette om niet

eigendom van de grondeigenaar worden.

Artikel 1O

l. De rechthebbende verplicht zich tot vergoeding van alle aan de eigenaar en/of degrondgebruiker toegebrachte schade die het gãvolg is van de dooiof u"n*ãgá à"rechthebbende in het kader van dit opstalrecñt uitgevoerde werkzaamheden-en van de
door breuk of lekkage van het werk toegebrachte ðchade, voor zover het ontstaan van
deze schade aan de rechthebbende kan worden toegerekänd dan wet óp g.ond uan artikelr74 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek voor zijn risico komt; een en ander voor zover de
schade niet reeds op een andere wijze is vergoid of weggenomen en voor zover de
schade niet een gevolg is van een tekortkoming van deãigenaar en/of de grondgebruiker
in de nakoming van artiket 5 en/of bij toepassiñg door deiechthebbende vãn artitel O.

2. Schade als in dit artikel bedoeld, die naar het oordeel van de rechthebbende ten laste van
derden behoort te komen, wordt door de rechthebbende slechts vergoed tegengelijktijdige cessie van de eventuele rechten van de benadeelde op ictraoevãrjoedlng
door die derden.
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