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VESTIGING RECHT VAN OPSTAL
(" Geerweg (ongenummerd) te Zoeterwoude " )

Heden, tweeëntwintig juli tweeduizend negen, verscheen voor mij, Mr Sophie

Ursule Dormaar, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer
van Mr Jolande Petra van Loon, notaris met als plaats van vestiging
Rotterdam:
Jildou de Vries, werkzaam ten kantore van Ploum Lodder Princen, advocaten
en notarissen, met adres: Blaak 28,301I TA Rotterdam, geboren te Eindhoven
op dertien april negentienhonderd achtenzeventig
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
l. de heer Jan Franssen, wonende te 2243 EZ Wassenaar,YanOmmerenpark

321, geboren te Hilversum op elfjuni negentienhonderd éénenvijftig,
houder van rijbewijs met nummer 4195923208, ongehuwd en niet als
partner geregistreerd, ten deze handelend in zijn hoedanigheid van
Commissaris der Koningin van de publiekrechtelijke rechtspersoon:

PROVINCIE ZUID-HOLLAND, gevestigd te 's-Gravenhage, met adres:

Zuid-Hollandplein l, 2596 AW's-Gravenhage, krachtens artikel 17 6 van
de provinciewet juncto Titel3, Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, ter
uitvoering van het besluit van het college van gedeputeerde staten van de
provincie Zuid-Holland de dato achttien maart tweeduizend negen,

nummer PZH-2009-215262, hierna ook te noemen: eigenaar;
2. de naamloze vennootschap: n.v. Nuon Infra West, statutair gevestigd te

Amsterdam, met adres: Oudeweg 85, 2031 CC Haarlem, (Postadres:

postbus 50,6920 AB Duiven), ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 34094106, N.V. nummer: 547.952, hierna ook te noemen:

opstaller;
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
A. OMSCHRIJVING REGISTERGOED EN VOORAF'GAANDE

VERKRIJGING
1. Eigenaar, voornoemd, is eigenaar van het navolgende registergoed:

een perceel grond, plaatselijk bekend Geerweg (ongenummerd),
kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie D, nummer
2308, groot vijf (5) hectaren, vierenvijftig (54) aren en

vijfenvijftig (55) centiaren (ontstaan uit gemeente Zoeterwoude,
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sectie D, nunìmer 2287 gedeeltelijk, daarvoor ontstaan uit
gemeente Zoeterwoude, sectie D, nummers 1418,1186, 1187,

1727, rlg0),
hierna aan te duiden als: het registergoed; de van het registergoed
deel uitmakende:
a. de grond ter grootte van circa zestien (16) centiaren, doch ter

zodanige grootte als na kadastrale uitmeting zal blijken, en als
met kruisarcering aangeduid op de als BIJLAGE 1 aan deze akte
te hechten situatietekening met nummer IPZ-22001012, de dato
vier december tweeduizend acht, hierna genoemd: terrein sub a;

en

b. een strook grond met een strookbreedte van circa één (1) meter
en een strooklengte van drie (3) meter, als met streeparcering

aangeduid op voormelde als BIJLAGE I aandeze akte te hechten

situatietekening, hierna genoemd: terrein sub b,
terrein sub a en terrein sub b, hierna tezamente noemen: het terrein.

2. Het registergoed werd door de eigenaar verkregen door de

inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de

openbare registers destijds te Leiden op tien januari negentienhonderd
achtenzestig, in register hypotheken 4, deel 2016, nummer 67, vart
een afschrift van een akte van levering verleden voor Mr J.A. Dil,
destijds notaris te Zoeterwoude en Leiden, op diezelfde dag,

houdende:

- algehele kwijting; en

- aßtand van het recht om de koopovereenkomst en de akte van
levering te ontbinden.

B. BIJZONDERE LASTEN EN BEPERIilNGEN
Met betrekking tot het registergoed zijn aan eigenaar geen bijzondere lasten en
beperkingen bekend.

C. OVEREENKOMST ENDE OPSTALLEN
l. Eigenaar en opstaller zijn met elkaar een overeenkomst de dato negentien

maart tweeduizend negen aangegaan - deze overeenkomst hierna te
noemen: de overeenkomst, welke als BIJLAGE 2 aandeze akte zal
worden gehecht - over de vestiging door eigenaar ten behoeve van
opstaller van een zelfstandig recht van opstal, inhoudende de

bevoegdheid voor opstaller om:

a. een transformatorstation met bijkomende kabelwerken en verder
toebehoren - hierna te noemen: de opstallen sub a - te bouwen, in te
richten, aante sluiten, in stand te houden, in eigendom te hebben, te

wijzigen, uit te breiden, te vervangen en zonodig weer te verwijderen
op terrein sub a;
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b. werken voor de geleiding van elektriciteit, alsmede voor
telecommunicatie - hierna te noemen: de opstallen sub b - aan te

brengen, in eigendom te hebben, te onderhouden, te wijzigen, uit te
breiden, te vervangen en zonodig te verwijderen op terrein sub b,

de opstallen sub a en de opstallen sub b, hierna tezamen te noemen: de

opstallen.
2. Opstaller is aan eigenaar een vergoeding verschuldigd van tweeduizend

achthonderd vijftig euro (EUR 2.850,00) wegens de vestiging van na te

melden recht van opstal.

3. Opstaller heeft de vergoeding voldaan op een van de kwaliteitsrekeningen
van de notarissen van Ploum Lodder Princen, advocaten en notarissen,

gevestigd te Rotterdam, met adres: Blaak 28,3011 TA Rotterdam.

4. Eigenaar verleent opstaller hierbij kwijting voor de betaling van het aan

eigenaar verschuldigde bedrag.

5. Het bepaalde in de overeenkomst blijft tussen eigenaar en opstaller
onverkort van kracht, tenzij daarvan bij deze akte nadrukkelijk is

afgeweken.
D. VESTIGING VAN HET RECHT VAN OPSTAL
Ter uitvoering van de overeenkomst wordt door eigenaar gevestigd en door
opstaller aanvaard:

a. het zelfstandig recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 Burgerlijk
Wetboek. Dit recht, dat hierna wordt genoemd: het recht van opstal sub
a, houdt in de bevoegdheid van opstaller om de opstallen sub a te bouwen,
in te richten, aaîte sluiten, in stand te houden, in eigendom te hebben, te

wçzigen, uit te breiden, te vervangen en zonodig weer te verwijderen op

terrein sub a; en

b. het zelfstandig recht van opstal als bedoeld in artikel5:101 Burgerlijk
Wetboek. Dit recht, dat hierna wordt genoemd: het recht van opstal sub
b, houdt in de bevoegdheid van opstaller om de opstallen sub b aan te

brengen, in eigendom te hebben, te onderhouden, te wijzigen, uit te
breiden, te vervangen en zonodig te verwijderen op het terrein sub b,

het recht van opstal sub a en het recht van opstal sub b, hierna tezamente
noemen: het recht van opstal.
Ter zake het recht van opstal gelden de navolgende bepalingen:
Eigenaar en opstaller verklaarden dat - voor zover niet anders is

overeengekomen - voor de vestiging opstalrecht mede geldt het bepaalde in de

Algemene voorwaarden van Nuon voor het vestigen van het zakelijk recht van
opstal. De Algemene voorwaarden van Nuon voor het vestigen van het

zakelijk recht van opstal, luiden woordelijk:
ooAlgemene voorwøørden van Nuon voor bet vestigen vøn het zøkelijk recht
van opstal (200703)
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Artíkel 1.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. de eigenaar: de eigena(a)r(en) van ofde beperkt gerechtigde(n) tot de

belaste ruimte en/of (strook) grond bedoeld onder 4.;
2. Nuon: vennootschappen behorende tot het concernvan N.V. Nuon,

alsmede de desbetrffinde rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere
titel;

3. het recht van opstal: het ten behoeve van Nuon door de eigenaar
verleende zakelijke recht van opstal, zoals bedoeld in artikel l0l en

volgende van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

4. de belaste ruimte en/of (strook) grond: de ruimte en/d (strook) grond,

waarop het recht van opstal wordt gevestigd, binnen het (de) in de

ov ere enkom s t daarto e oms chr even kadas tral e per c e (e) I (en) ;
5. de werken: het transþrmator- /gasdistrictsstation/

warmtekrachtaggregaat, dan wel installaties of machinerieën en/of
werken voor de geleiding van elektriciteit en/of het transport van

energiedragers, alsmede voor telecommunicatie en andere voorzieningen
met toebehoren, die Nuon in, op of aan de belaste ruimte en/of (strook)
grond lçrachtens het recht van opstal in eigendom heeft of verltrijgt;

6. toebehoren: alle zaken die naar het oordeel van Nuon bij de werken

behoren, zoal s aans luitingen, verdee lkas ten, afs luiters, controleputten,
anticorros ie øpparatuur, merktekens, moffin, me etapparatuur en

dergelijke.
Artíkel2.
1. Nuon is gerechtigd van de ruimte en/of (strook) grond te allen tíjde

gebruik te (doen) maken, voor zover zull¡s naar het oordeel van Nuon
nodig is voor werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen, hebben, in
stand houden, wijzigen, uitbreiden, vervangen en wegnemen van de (in de

overeenkomst bedoelde) werken.

2. Nuon is tevens gerechtigd om na overleg met de eigenaar, huurder,
pachter of andere rechtmatige gebruiker van de ruimte en/of (strook)
grond, tijdelijk gebruik te (doen) maken van buiten de belaste ruimte en/of
(strook) grond gelegen grond van de eigenaar, indien zulks voor de uit te
voeren werkzaamheden alsmede voor de toegang tot de belaste ruimte
en/of (strook) grond nodig is.

3. Behoudens índien de omstandigheden dit redelijkerwijs onmogelijk
maken, zal Nuon de eigenaar, huurder, pachter of andere rechtmatige
gebruiker, van de voorgenomen werkzaamheden in kennis stellen.

4. Bij de uitoefening van het opstalrecht zal Nuon zoveel mogelijk rekening
houden met de belangen en wensen van de eigenaar, huurder, pachter of
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andere rechtrnatige gebruiker en in het algemeen zo min rnogelijk hinder
en schade veroorzaken.

5. Nuon is verplicht na ontgravingen en andere werkzaamheden het teruein
zo veel en zo spoedig mogelijk weer in de vorige toestand te brengen.

6. Nuon vergoedt voorts aan de eigenaar, huurder, pachter ofandere
rechtmatige gebruiker de schade, die door hen wordt geleden als gevolg
van, door of vanwege Nuon uitgevoerde werkzaamheden.

7. Schade als in hetvoorgaande lid bedoeld, die nqar het oordeelvan Nuon
ten laste van derden behoort te komen, behoeft Nuon slechts te vergoeden
tegen gelijktijdige overdracht door de benadeelde van diens eventuele
rechten op vergoeding daarvan door die derden.

Artíkel3.
I. De eigenaar zal geen handelingen (doen) verrichten of toestaan

waørdoor:
a. de werken gevaar zouden kunnen lopen;
b. het overbrengen van energie, gas, vloeistoffen en telecommunicatie

door middel vøn de werken zou kunnen worden belet, belemmerd of
geschaad;

c. gevaar zou kunnen ontstaan voor personen ofzaken;
d. een ongestoorde uitoefeningvan het rechtvan opstal zou kunnen

worden belemmerd.

2. De eigenaar zal binnen de belaste ruimte en/of (strook) grond zonder
schriftelijke toestemming van Nuon, die zonder redelijke gronden deze

toestemmíng niet zal weigeren:
a. geen onroerende zaken - gesloten bestrating/wegdek, kabels en

leidingen, waaronder mede begrepen drainage of moldrainage,
alsmede bomen en diepwortelende beplanting daaronder begrepen -
(doen) aanbrengen;

b. geen roerende zaken (doen) plaatsen, tenzij deze onmiddellijk kunnen
worden verwijderd;

c. geen wijziging (doen) aanbrengen in het bodemniveau/de
gronddekking.

3. Indien de eigenaar in gebreke blffi in de nakoming van de verplichtingen
omschreven in het eerste en tweede lid, is Nuon bevoegd om terstond en

zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, al die maatregelen te

nemen, welke naar het oordeel van Nuon om redenen van veiligheid en

continuiteit in de levering van energie, gas, vloeistoffen en het gebruik
voor telecomrnunicatie dan wel in het algemeen voor een ongestoorde
uitoefening van het recht van opstal noodzakelijk zijn.

4. De eigenaar is op gelijke wijze verantwoordelijk en aansprakelijk, indien
handelen, nalaten of schade-veroorzaking als in dit artikel bedoeld,
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geschiedt door ondergeschikten ofhulppersonen van de eigenaar dan wel
andere personen waarvoor hij aansprakelijk is.

5. Mits de bepalingen van artikel 3, lid 2, in acht zijn genomen zal/zullen de

eigenaar en/of rechtmatige gebruiker(s) door Nuon níet aansprakelijk
worden gesteld voor schade aan deze werken, tenzij sprake is van

verwijtbaar handelen door ofvanwege de eigenaar, huurder, pachter of
andere re chtmøtige gebruiker.

Artikel4.
De eigenaar staat er voor in dat derden geen recht op de in de overeenkomst

omschreven ruimte en/of (strook) grond hebben, welke de uitoefening van de

bij de overeenkomst door Nuon bedongen rechten kunnen belemmeren.

Artíkel 5.

1. De door Nuon aangebrachte werken blijven haar eigendom en het recht
van opstal alsmede de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen
zijn voor Nuon vatbaar voor overgang en overdracht. Bij (gehele of
gedeeltelijke) overgang of overdracht van de werken treedt de nieuwe

eigenaar, of in geval van mede-eigendom, de nieuwe mede-eigenaar, in

alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst.

2. Indien het (de) in de overeenkomst omschreven perce(e)l(en) mede-

eigendom ís of wordt, is iedere mede-eigenaar ter zake van de

overeenkomst hoofdelijkverbonden. Voldoening door Nuon van haar
verplichtingen bevrijdt haar jegens alle mede-eigenaren.

3. Onverminderd het bepaalde in de volgende leden is het recht van opstal

eeuwigdurend en voor de eigenaar niet opzegbaar. Nuon is verplicht het
recht van opstal te laten beëíndigen indien de werken definitief buiten
gebruik worden gesteld.

4. Nuon is gerechtigd te allen tijde afstand van het opstalrecht te doen.

Reeds nlt voor alsdan verklaart de eigenaar zich daarmee akkoord en

machtigt hij Nuon om op haar kosten al datgene te (doen) verrichten, wat
nodig is om de inschrijving van het recht van opstal in de openbøre

registers te doen royeren.
5. Indien na de vestiging van het zakelijk recht vanwege dit recht schade

ontstaat, die niet ofniet geheel volgens de regelen van de overeenkomst is

vergoed, omdat die schade ten tijde van de vaststelling van de alsdan

reeds uitgekeerde vergoeding( en) niet kon worden voorzien ofbepaald,
zql Nuon de eigenaar, huurder, pachter of andere rechtmatige
gebruiker(s) alsnog een schadevergoeding toekennen.

6. Een vergoeding als in het vorige lid bedoeld, zal voor eenzelfde soort
schctde met betrekking tot hetzeffie perceel in beginsel slechts eenmaal

verschuldigd zijn, tenzij bijzondere omstandigheden een andere beslissing

rechtvaardigen.
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7. Bij tenietgaen van het recht van opstal heeft Nuon de bevoegdheid de

aangebrachte of aanwezige werken binnen vier maanden weg te nemen.

Maakt zij van deze bevoegdheid geen gebruik, dan vervallen de werken

voor zover zij niet weggenonxen zijn, aan de eigenaar. De eigenaar is in
dat geval gerechtigd Nuon te verzoeken de werken te verwiideren en de

aan gerichte s chade te vergo eden. Het verwij deren geschiedt op kos ten van

Nuon, tenzij anders overeengekomen.

Artíkel6.
Indien partijen in onderling overleg geen overeenstemming hebben kunnen

verkrijgen over de aanwezigheid van een schade ofde grootte van een

vergoeding als in deze algemene voorwaarden bedoeld, zøl het desbetreffende

geschil worden voorgelegd aan een in onderling overleg samen te stellen

commissie van 3 deskundigen, die uitspraak zullen doen bij wege van bindend

advies. De commissie zql ook bepalen hoe de kosten, die rnet de beslechting

van het geschil zijn gemoeid, door partijen moeten worden gedragen. Indien
partijen er níet in slagen deze commissie samen te stellen, zal op verzoek van

de meest gerede partij de samenstelling van de commissie dan wel het geschil

aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.

Artíkel7.
Partijen doen voor zover de wet dat toelaat afstand van hun recht om op welke

grond dan ook ontbinding, nietigverklaring ofvernietigingvan de

overeenkoms t te vorderen.

Artikel S.

De kosten van de overeenkomst, de notariële akte en de ínschriiving in de

openbare registers kornen ten laste van Nuon, tenzij anders wordt
overeengekomen.

Artikel9.
De eigenaar zal:
a. in de periode liggende tussen de datum, waarop de overeenkomst is

gesloten en de datum van vestiging van het zakeliik recht van opstal, geen

rechten aan derden verlenen, welke de uitoefening van het zakelijk recht
kunnen belemmeren;

b. in geval van vervreemding of bezwaring van het (de) perce(e)l(en) of
gedeelten daarvan in de sub a. bedoelde periode, er voor zorgdragen dat
in de desbetreffende overeenkomst melding wordt gemaakt van het te

vestigen recht van opstal onder verbintenis van zijn wederpartii, dat deze

aan de vestiging vqn het opstalrecht onvoorwaardelijk zal meewerken en

geen aonspraken zal maken op vergoedingen wegens het opstalrecht.

Artíkel 10.

De eigenaar verleent Nuon onlterroepelijk toestemming om, onrniddelliik na

het sluiten van de overeenkomst, al het nodige te verrichten of te doen
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verrichten voor het tot stand brengen van de in de overeenkomst bedoelde

werken, zulks onder afstanddoening en voor zover nodig in overdracht tot
eigendom aan Nuon van alle rechten op hetgeen door Nuon ter plaatse mocht
worden gebouwd of aangebracht." .

E. VESTIGING VAN ERFDIENSTBAARHEDEN
De opstaller en eigenaar komen hierbij overeen en verklaren hierbij te

vestigen de navolgende erfdienstbaarheid ten behoeve van het terrein:
a. het recht van weg voor opstaller, om over het registergoed te komen en te

gaan van en naar de opstallen ten behoeve van door opstaller aan te wijzen
personen, onder de verplichting voor opstaller dit recht op de minst
bezwarende wijze uit te oefenen/te doen uitoefenen;

b. partijen stellen de waarde van de hiervoor bedoelde erfdienstbaarheid op

nihil.
F. KADASTRAAL TARIEF
Aangezienterrein sub a. niet groter is dan honderd vierkante meter en de

waarde niet hoger is dan vijfduizend euro (EUR 5.000,00), is het kadastrale

tarief van éénhonderd vijfenvijftig euro (EUR 155,00) van toepassing.

G. SLOTBEPALINGEN
1. Alle ontbindende voorwaarden die eventueel zijn overeengekomen in de

overeenkomst of in nadere overeenkomsten die op het recht van opstal
betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt. Noch eigenaar noch opstaller
kanzichterzake de onderhavige vestiging van het recht van opstal nog op
een ontbindende voorwaarde beroepen.

2. Opstaller garandeert datzijn verkrijging van het recht van opstal niet is
een rechtshandeling, die ingevolge het bepaalde in artikel2:94 c

Burgerlijk Wetboek kan worden vernietigd.
3. a. Opstaller doet voor wat beheft de opstallen sub a, voor zover nodig,

een beroep op de vrijstelling, als bedoeld in artikel 15, lid l, aanhef en

letter i, Wet op belastingen van rechtsverkeer, aangezien het

transformatorstation door enlof voor rekening van opstaller is

aangebracht.

b. Opstaller doet voor wat betreft de opstallen sub b, voor zover nodig,

een beroep op de vrijstelling, als bedoeld in artikel 15, lid 1, aanhef en

letter y, Wet op belastingen van rechtsverkeer, aangezien er sprake is
van een net gelegen in, op of boven de grond bestemd, voor transport
van energie.

4 Terzake de vestiging van het recht van opstal is overdrachtsbelasting
verschuldigd over de waarde van het recht van opstal, zijnde tweeduizend
achthonderd vijftig (EUR 2.850,00), derhalve is aan overdrachtsbelasting
verschuldigd éénhonderd éénenzeventig euro (EUR 171,00).
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5. Voor de uitvoering vandeze akte, ook voor fiscale gevolgen, kiezen
partijen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

VOLMACHTEN
Van de volmachten aan de comparante blijkt uit de overeenkomst alsmede uit
één (1) onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van

deze akte vermeld. Voordat tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van
deze akte zakelijk aan de comparante opgegeven en toegelicht. Zljheeft
daarna verklaard van de inhoud vandeze akte te hebben kennisgenomen,

daarmee in te stemmen, te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit
deze akte voortvloeien en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te

stellen. Onmiddelhjk na beperkte voorlezingvan deze akte is zij door de

comparante en mij, notaris, ondertekend om veertien uur en dertig minuten.

(vo lgen handtekeningen)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

(w.s.) Mr S.U.I)ormaar

De ondergetekende, Mr Sophie Ursule Dormaar, kandidaat-notaris, als

waarnemer van Mr Jolande Petra van Loon, notaris met plaats van vestiging

Rotterdam, verklaart dat de onroerende zaak,blj deze akte vervreemd in de zin
van de Wet voorkeursrecht gemeenten, niet is opgenomen in een aanwijzing ex

artikel 2 in samenhang met artikel 3,4 of 5 of artikel 9a, eerste of tweede lid,
in samenhang met artikel 3, 4 of 5; noch in een voorlopige aanwijzing als

bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met

artikel6 van die wet.

(w.s.l Mr S.U. Dormaar

Ondergetekende Mr Sophie Ursule Dormaar, kandidaat-notaris, als waarnemer

van Mr Jolande Petra van Loon, notaris met plaats van vestiging Rotterdam,
verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van
de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.
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Ondergetekende,

Mr Sophie Ursule Dormaar, kandidaat-notaris, als waarnemer van Mr Jolande Petra van Loon,
notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en
juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is,

Rotterdam,22 juli2009
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Verklaring:
HeU voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de
DiensÈ voor het Kadaster en de Openbare Registers op
23-07-2009 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in
deel 56966 nummer 1l-5.
Een elektronisch document meÈ voornoemde inhoud was
gewaarmerkÈ met een digitale handÈekening, die blijkens
bijbehorend certificaat van nigirotar Qualified CA met
nummer 8FD48DFoCD0F7C42A49DCL5F96Al-8772 toebehoort aan
Dormaar Sophie Ursule.
Naam bewaarder: Mr. l¡1. Lour^man.
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