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De ondergetekenden

de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan het Zuid-Hollandplein 1,
te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel 176 van de Provinciewet door de Commissaris van
de Koning, de heer drs. J. Smit, dan wel zijn gemachtigde, de heer drs. J.H. Damen, hoofd afdeling
Ontwikkeling en Grondzaken, zijnde verkoper en opdrachtgever,
hierna te noemen: verkoper,
en
... .., zijnde koper en opdrachtnemer,
hierna te noemen: koper,

in overuveging nemende dat:
verkoper verantwoordelijk is voor de realisatie en het beheer van het Natuurnetwerk Nederland
(NNN) in de provincie Zuid-Holland;
- verkoper de realisatie en het beheer van de NNN onder andere wenst uit te voeren door verkoop
en levering van de daarvoor bestemde registergoederen aan die (rechts-) personen die het
langdurig beheer wensen te voeren over die registergoederen, onder de door verkoper te stellen

-

voorwaarden;

-

verkoper en koper overeenstemming hebben bereikt om te komen tot verkoop en levering van
registergoederen om natuur te realiseren;
koper aan verkoper een inrichtings- en beheerplan heeft overgelegd, op basis waarvan verkoper
haar medewerking wenst te verlenen aan verkoop en levering van de benodigde

-

registergoederen;
koper zich verplicht tot inrichting van de onderhavige registergoederen op basis van het door
verkoper goedgekeurde inrichtings- en beheerplan.

Paraaf verkoper:

Paraaf koper:

verklaren bij deze:
verkoper verklaart te hebben verkocht aan koper, die verklaart te hebben gekocht van verkoper, vier
percelen grond met een voorlopige oppervlakte:

kadastrale aanduiding
kadastrale gemeente

kadastraal
oppervlak circa
ha
a
ca

sectie

nummer

Numansdorp

D

1424

03

94

17

Numansdorp

D

1026

00

43

65

Numansdorp

D

1421

13

09

11

D

1418

03

33

62

20

80

55

Numansdorp

totale oppervlakte circa

over te dragen

oppervlakte
ha

a

ca

oeheel
qeheel
oeheel
qeheel

gelegen nabij het Hollands Diep en de Hogezandse Poldersekade in Numansdorp, tezamen ter
grootte van circa 20.80.55 ha, zoals aangegeven op de aan deze overeenkomst gehechte tekening
met nummer 4178141199 d.d. 01-08-2018;

a.

welke percelen kadastraal bekend Numansdorp, sectie D, nummers 1026 en 1424 zijn belast met
de publiekrechtelijke beperking: Besluit op basis van art. 9.1 Wet Natuurbescherming met

betrokken bestuursorgaan: de Staat (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), ontleend aan
Hypotheken 4, deel 63282 nummer 152 de dato 4 september 2013;
b. welk perceel kadastraal bekend Numansdorp, sectie D, nummer 1418 is belast met zowel de
publiekrechtelijke beperking: Besluit op basis van art. 9.1 Wet Natuurbescherming met betrokken
bestuursorgaan: de Staat (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), ontleend aan Hypotheken 4,
deel 63282 nummer 152 de dato 4 september 2013 als met een kwalitatieve verbintenis
inhoudende een overeenkomst inzake lnrichting en Beheer van de Hogezandse Gorzen van 11
februari 1999 ontleend aan Hypotheken 4, deel 20160 nummer 37, reeks Rotterdam, de dato 2
juni 2000;
hierna te noemen: het verkochte.

De koop is gesloten onder de volgende bepalingen en bedingen

Kooppriis
Artikel 1
De koopprijs voor het verkochte bedraagt in totaal€
in artikel 4 genoemde kosten en lasten.

(zegge:

euro) exclusief de

lnrichtinq. beheer en verqoedinq
Artikel2
1

.

2.

Koper heeft aan verkoper een inrichtings- en beheerplan d.d.... ...
... ... overgelegd, waaruit
blijkt op welke wijze de inrichting en het beheer zal plaatsvinden.
Koper zal voor eigen rekening en risico het verkochte inrichten en beheren als natuur en zal in elk
geval gedurende de eerste zes jaar na de datum van juridische levering van de grond specifiek
die natuurwaarden in stand houden als omschreven in het inrichtings- en beheerplan als genoemd
in lid I van dit artikel.

Paraaf verkoper:

2

Paraaf koper:

3.
4.
5.
6.

Na de periode zoals genoemd in lid 2 van dit artikel zal koper de grond beheren zoals omschreven
in het vigerend Provinciaal Natuurbeheerplan Zuid-Holland zoals vastgesteld door Gedeputeerde

Staten.
Het inrichtings- en beheerplan zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zal eveneens als bijlage aan de
akte van levering worden gehecht en met de akte van levering worden ingeschreven in de
Openbare Registers.
Ten behoeve van de inrichting zal door verkoper aan koper een éénmalige inrichtingsvergoeding
worden verstrekt ten bedrage van € ...
Koper kan ten behoeve van het beheer subsidie aanvragen op grond van de Subsidieverordening
Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 (SVNL 2016).

Notariële akte van leverinq

Artikel 3

1.

De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden ten overstaan van Verzijl

2.

De juridische levering vindt plaats via het kantoor van de notaris uiterlijk twee maanden na

Notarissen te Hellevoetsluis.
positieve besluitvorming door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie ZuidHolland.

Kosten en belastingen

Artikel4

1.
2.

De kosten van de overdracht, waaronder begrepen de notariële kosten en het kadastraal recht zijn
voor rekening van verkoper. De verschuldigde overdrachtsbelasting of omzetbelasting is voor
rekening van koper.
De zakelijke lasten over het lopende jaar met betrekking tot het verkochte zullen op en per de dag
van het ondertekenen van de akte van levering worden verrekend.

Betalinq

Artikel5
1

.

2.
3.

4.

De betaling van de koopprijs, de inrichtingsvergoeding genoemd in artikel 2lid 5, alsmede van de
kosten, rechten en belastingen vindt plaats via het kantoor van de notaris uiterlijk binnen de
termijn zoals aangegeven in artikel 3 lid 2.
Zowel koper als verkoper is verplicht het verschuldigde te voldoen bij het ondertekenen van de
akte van levering door creditering van de bank- en/of girorekening van de notaris, uiterlijk per de
dag van het ondertekenen van de akte van levering, per valuta van die dag.
Uitbetaling zal eerst plaatsvinden, zodra de notaris uit onderzoek bij de openbare registers is
gebleken, dat de overdracht is geschied zonder inschrijvingen die bij het verlijden van de akte van
levering niet bekend waren. Verkoper is ermee bekend dat, in verband met dit onderzoek, tussen
de dag van het ondertekenen en het uitbetalen één of meer werkdagen kunnen verstrijken.
lngeval de juridische levering en de betaling van de koopsom niet plaatsvindt binnen de in artikel 3
lid 2 gestelde termijn door toedoen van koper, is koper over de koopsom de wettelijke rente
verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van de gestelde termijn tot op de dag van de
juridische levering c.q. betaling.

Feiteliike leverino. staat van het verkochte

Artikel6

1.
2.

De feitelijke levering van het verkochte aan koper zal geschieden in de staat waarop het zich bij
het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt.
De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden bij ondertekening van de notariële akte van
levering. lndien de feitelijke levering plaatsvindt op een ander tijdstip dan bij ondertekening van de

Paraaf verkoper:

3

Paraaf koper:

3.
4.

notar¡ële akte van levering, eindigt de zorgplicht van de verkoper per het tijdstip van feitelijke
levering tenzij anders overeen te komen.
De feitelijke levering van het verkochte zal voor zover bekend bij verkoper geschieden vrij van
huur-, gebruiks- en/of pachtrechten.
Verkoper heeft het verkochte in gebruik als agrarische grond.

Juridische leverinq

ArtikelT
Het verkochte zal worden overgedragen vrijvan hypotheken, beslagen en van inschrijvingen daarvan

en met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, waaronder die uit hoofde van erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten.

Milieu
Artikel 8

1.

Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet
aanvaardbare stoffen in het verkochte is onderzoek verricht, waarvan de volgende rapportages
zijn uitgebracht door Anteagroup uit Capelle a/d lJssel:
a. Historisch onderzoek Buttervlietpolder te Numansdorp, projectnummer 0415218.00, definitief
revisie 00, d.d. 10 november 2017;
b. (Water)bodemonderzoek Buttervlietpolder te Numansdorp, projectnummer 0415218.02,
definitief revisie 01, d.d. 21 juni 2018;

c.
2.
3.

Aanvullend en afperkend waterbodemonderzoek, Buttervlietpolder te Numansdorp,
projectnummer 415218.02, definitief, d.d. 7 september 2018.
Koper heeft een exemplaar ontvangen van bovengenoemde rapportages en is bekend met de
inhoud daarvan.
Koper aanvaardt de huidige bodem- en grondwatersituatie van het verkochte uitdrukkelijk.

Garantie verklarinqen van verkoper

Artikel9
Verkoper garandeert, onverminderd het hiervoor verklaarde in de artikelen 6 en 7, dat:
1. verkoper bevoegd is tot verkoop en levering van het verkochte;
2. voor zover aan verkoper bekend in het verkochte geen ondergrondse tanks aanwezig zijn voor het
opslaan van vloeistoffen;
3. het verkochte niet zonder recht of titel in gebruik zal zijn bij derden;
4. het verkochte niet is opgenomen in een:
a. aanwiizinq als bedoeld in een:
1. artikel 2 in samenhang met artikel 3, 4 of 5, van de Wet voorkeursrecht gemeenten; of
2. artikel 9a eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 3,4 of 5 van die wet; of

b.

5.
6.

voorlooiqe aanwiizinq als bedoeld in:
1. artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten; of
2. artikel 9a eerste lid, in samenhang met artikel 6 van die wet.
ten opzichte van derden overigens geen verplichtingen bestaan uit hoofde van een voorkeursrecht
of optierecht;
aan verkoper geen aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving bekend is:
- als beschermd monument in de zin van hoofdstuk 3 van de Erfgoedwet;
- tot beschermd cultuurgoed of beschermde verzameling of voorstel daartoe als bedoeld in

-

artikel 3.7 van de Erfgoedwet;
door de gemeente of provincie als beschermd cultuurgoed (beschermd stads- of
dorpsgezicht); of

Paraaf verkoper:
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Paraaf koper:

7.
8.
9.

aan hem niet bekend is dat ten aanzien van het verkochte beschikkingen of bevelen in de zin van
artikel 55 van de Wet Bodembescherming zijn genomen door het bevoegd gezag.
het verkochte niet is betrokken bij een ruilverkavelings- c.q. herinrichtingsplan en niet ter
onteigening aangewezen is en er geen sprake is van leegstand in de zin van de Leegstandswet
noch van vordering van het verkochte krachtens de Huisvestingswet;
op het verkochte de gebruikelijke zakelijke lasten rusten, waarvan de verschenen termijnen zijn
voldaan;
aan verkoper van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het
verkochte zijn voorgeschreven of aangekondigd, welke nog niet zijn uitgevoerd.

lnformatieplicht verkoper. onderzoeksplicht koper
Artikel 10
Afgezien van het hiervoor bepaalde, staat verkoper er voor in aan koper met betrekking tot het
verkochte die informatie te hebben gegeven die naar geldende verkeersopvattingen door hem ter
kennis van koper behoort te worden gebracht. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het
onderzoek naar die feiten en omstandigheden die naar geldende verkeersopvattingen tot zijn
onderzoeksgebied behoren, voor zijn risico komen.

Anti-speculatiebedinq
Artikel 11
1. lndien het verkochte binnen 30 jaar na het passeren van de akte van levering ter uitvoering van de
onderhavige overeenkomst, door koper of door diens rechtsopvolger onder algemene of
bijzondere titel, hierna ook te noemen: 'vervreemder', wordt vervreemd, is vervreemder verplicht
aan de verkoper in deze, zijnde de Provincie Zuid-Holland, of zijn rechtsopvolger onder algemene
titel, hierna ook te noemen: 'gerechtigde', de in lid 5 van dit artikel aangegeven meerwaarde af te

2.

3.
4.

5.

dragen.
Onder vervreemding in de zin van dit artikel wordt verstaan elke overdracht krachtens verkoop,
schenking, ruil, huurkoop, inbreng of andere overeenkomst welke als titel van (economische
danweljuridische) eigendomsoverdracht is te beschouwen alsmede toedeling krachtens verdeling
aan een ander, dit laatste alleen voor zover deze verkrijger meer dan zijn onverdeelde aandeel
verkrijgt. Niet als vervreemding is te beschouwen een vervreemding aan de echtgenoot c.q.
geregistreerd partner of aan een afstammeling van de vervreemder of een overdracht krachtens
legaat of testamentaire last en evenmin is als vervreemding in deze zin te beschouwen een
gedwongen overdracht, zoals de executie na beslag of door een hypothecaire schuldeiser.
Onder vervreemding in de zin van dit artikel wordt tevens verstaan de overdracht of inbreng van
(een gedeelte van) de aandelen in het kapitaal van vervreemder aanlin een andere (rechts-)
persoon, anders dan in het kader van een interne reorganisatie van een groep vennootschappen.
ln geval van vervreemding in de zin van lid 3, of wanneer geen prijs is bedongen ten aanzien van
de vervreemding, of wanneer de gerechtigde bewijst dat de prijs bij de vervreemding lager is dan

de reële economische waarde van het verkochte, zal de marktwaarde in het vrije economische
verkeer van het verkochte op het moment van de overdracht of inbreng worden vastgesteld door
een door de gerechtigde aan te wijzen taxateur. De door de taxateur vastgestelde waarde zal
gelden als koopprijs bij vervreemding in de zin van dit artikel.
Onder meeruvaarde in de zin van dit artikel wordt verstaan: het verschil tussen de koopprijs
(exclusief kosten koper) die de vervreemder bij zijn vervreemding (doorverkoop) realiseert en de
(ver)koopprijs die vervreemder bij zijn verkrijging is overeengekomen, vermenigvuldigd met: een
percentage van éénhonderd procent (100%) gedurende het eerste jaar na het passeren van de
akte van levering, zesennegentig twee/derde procent (96 213'o/o) gedurende het tweede jaar
enzovoorts, steeds aflopend met drie één/derde procent (3 113'o/o) per jaar.

Paraaf verkoper:
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Paraaf koper:

6.

De meen¡vaarde zal door de vervreemder uiterlijk op de dag van de (economische danwel
juridische) eigendomsoverdracht zoals genoemd in lid 2 aan de gerechtigde worden vergoed.
7. lndien het verkochte in eigendom overgaat op een ander dan de gerechtigde zonder dat sprake is
van vervreemding in de zin van dit artikel en zonder dat sprake is van een gedwongen overdracht
(executie) zal de vervreemder de uit onderhavig artikel voor hem voortvloeiende verplichtingen,
aan de nieuwe verkrijger moeten opleggen, zodanig dat de verplichtingen van de vervreemder ten
behoeve van de gerechtigde op deze nieuwe verkrijger gaan rusten. Dezelfde verplichting rust
eveneens op de vervreemder als het verkochte krachtens verdeling wordt toebedeeld, wanneer de
onderhavige clausule niet van toepassing is op deze toedeling.
8. De vervreemder is verplicht bij een voorgenomen vervreemding vooraf schriftelijke toestemming te
verkrijgen van de gerechtigde voor die vervreemding. De gerechtigde zal bedoelde toestemming
niet weigeren, behoudens in geval van dringende redenen. De gerechtigde zal binnen 4 weken na
ontvangst van een dergelijk verzoek tot toestemming van vervreemder haar besluit schriftelijk aan
vervreemder kenbaar maken. lndien gerechtigde niet binnen 4 weken na ontvangst van het
verzoek haar besluit kenbaar maakt, wordt de toestemming geacht te zijn verleend. De
vervreemder zal ler verkrijging van de toestemming van de gerechtigde een schriftelijk verzoek
indienen bijde gerechtigde, onder overlegging van een kopie van de door partijen getekende
overeenkomst waaruit blijkt van de voorgenomen vervreemding. De gerechtigde zal in zijn
schriftelijke antwoord mededelen of, en zo ja, welk bedrag aan meerwaarde door de vervreemder
dient te worden afgedragen.
9. Bijvervreemding van een gedeelte van het verkochte -zoals bij inbreng in mede-eigendom- zal het
vorenstaande van toepassing zijn naar evenredigheid van het vervreemde gedeelte tot het geheel
van het verkochte.
'10. De vervreemder is verplicht de gerechtigde zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen
van een vervreemding in de zin van dit artikel doch uiterlijk binnen vier weken na het sluiten van
een daartoe strekkende overeenkomst en in ieder geval vóór de juridische levering. lndien sprake
is van overdracht onder algemene titel zal de rechtsopvolger van de vervreemder gehouden zijn
zo spoedig mogelijk nadat overgang heeft plaatsgevonden de gerechtigde daarvan schriftelijk in
kennis te stellen. De vervreemder zal op eerste verzoek van gerechtigde inzage geven in de
relevante akte(n).
11. Uit de bepalingen van het onderhavige artikel kan nimmer volgen dat verkoper een vergoeding
aan koper verschuldigd is, bijvoorbeeld wegens een negatieve meeruvaarde.

Meenraardeclausule
Artikel 12
1. lndien binnen 30 jaar na het passeren van de akte van levering ter uitvoering van de onderhavige
overeenkomst, voor het verkochte, of een gedeelte daarvan, de (planologische) bestemming van
de grond wordt gewijzigd in een andere bestemming, waardoor de grond een meenivaarde
verkrijgt ten opzichte van thans beoogde bestemming 'natuur', dan zal koper op het moment dat
deze meen¡vaarde daadwerkelijk gerealiseerd of geëxploiteerd wordt, dit zo spoedig mogelijk aan
verkoper, zijnde de provincie Zuid-Holland, melden en aan verkoper 50% van de meeruvaarde

2.

3.

vergoeden.
Onder wijziging van de bestemming wordt in dit artikel bedoeld:
a. iedere wijziging van de thans beoogde bestemming'natuur';
b. het effectueren van een in het vigerende of toekomstige bestemmingsplan c.q. inpassingsplan
aanwezige wijzigingsbevoegdheid en/of uitwerkingsbevoegdheid, voor zover die een andere
bestemming dan'natuur' genereert.
Onder meenvaarde wordt in dit artikel verstaan het verschil tussen de waarde van het verkochte,
of dat deel waarvoor de bestemmingswijziging geldt, kort vóór bestemmingswijziging en de
waarde van het verkochte ná bestemmingswijziging.

Paraaf verkoper:
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Paraaf koper

4.
5.

6.

De meen¡vaarde zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld waarbij elk der partijen
zich door een taxateur van eigen keuze kan laten bijstaan. ledere partij betaalt de kosten van zijn
eigen taxateur.
lndien dit overleg niet binnen zes weken na het inschakelen van de taxateurs leidt tot overeenstemming zal de meeruvaarde als volgt worden vastgesteld: de taxateurs van iedere partij zullen
samen in overleg een derde taxateur benoemen. De eigen taxateurs en de aldus benoemde derde
taxateur zullen gezamenlijk de meen¡vaarde bindend tussen de partijen vaststellen. De kosten van
de derde taxateur worden door partijen voor gelijke delen gedragen.
De af te dragen 50% van de meenruaarde zal door koper binnen vier weken na vaststelling van de
meeruvaarde zoals bedoeld in de vorige leden, op een door verkoper aan te geven
rekeningnum mer worden overgemaakt.

7.
8.

Van een bewijsstuk van voldoening van de meeruvaarde zal bij vervreemding een kopie aan de
akte van levering worden gehecht.
Uit de bepalingen van het onderhavige artikel kan nimmer volgen dat verkoper een vergoeding
aan koper verschuldigd is, bijvoorbeeld wegens een negatieve meeruvaarde.

Samenloop van bepalinqen artikelen 11 en 12

Artikel 13
lndien in de periode, genoemd in de leden 1 van voormelde artikelen I 1 en 12, sprake is van
cumulatie van feiten die tot gevolg hebben dat afdracht aan de provincie Zuid-Holland dient plaats te
vinden, geldt het volgende:
1. Een cumulatie van afdrachten aan de provincie Zuid-Holland is uitdrukkelijk mogelijk.
2. De som van de afdrachten zal niet de waarde van het desbetreffende registergoed (het verkochte
of een deel daarvan), gerekend op het peilmoment van de laatste afdracht, te boven gaan.
3. lndien de laatste afdracht tot gevolg zou hebben dat de som van die afdracht en (een) eerdere
afdracht(en) meer zou bedragen dan de waarde van het desbetreffende registergoed (het
verkochte of een deel daarvan), dan wordt de afdracht beperkt tot het verschil tussen de waarde
op dat laatste peilmoment en het bedrag van de eerdere afdracht(en).

Kwalitatieve verplichtinqen
Artikel 14
Ten behoeve van de inrichting en instandhouding van natuur op het verkochte worden de volgende
verplichtingen aan koper opgelegd, die deze verplichtingen aanvaardt:
1. Koper gedoogt in elk geval gedurende de eerste zes jaar na de datum van juridische levering van
het verkochte de ontwikkeling en/of instandhouding van natuur volgens het natuurdoeltype en op
de wijze zoals omschreven in de hiervoor in artikel 2 lid 1 bedoelde stukken.
2. Koper laat al datgene na dat het hiervoor onder artikel 14 lid I gestelde belemmert, bemoeilijkt of
verhindert.
3. Koper gebruikt op het verkochte geen kunstmest, ruige mest, drijfmest danwel
bestrijdingsmiddelen, tenzij dit door koper in het in artikel 2 lid 1 bedoelde inrichtings- en
beheerplan d.d. ...
, uitdrukkelijk is opgenomen en door verkoper is geaccepteerd.
De verplichtingen zoals hierboven omschreven in lid 1 tot en met 3 van dit artikel, worden als
kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek gevestigd ten behoeve van
verkoper. De verplichtingen worden daarom opgenomen in de akte van levering en ingeschreven in de
Openbare Registers. Deze verplichtingen zullen overgaan op diegenen die het desbetreffende goed

onder bijzondere titel zullen verkrijgen. Mede gebonden zullen zijn, diegenen die van de
rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen krijgen.

Paraaf verkoper:
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Windturbines
Artikel 15
1

.

2.
3.
4.
5.

Uit de akte ontleend aan Hypotheken 4, deel 65775 nummer 159 de dato 27 februari 2015 geldt

ten aanzien van het verkochte het volgende:
Windturbines
Ten aanzien van het registergoed 2 geldt nog het volgende:
Het is partijen bekend dat er voornemens zijn om windturbines te plaatsen op de
Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. lndien één of meerdere windturbines geplaatst worden op
registergoed 2 zullen alle revenuen gedurende een periode van twintig (20) jaar door partijen
worden gedeeld, waarbij een ieder recht heeft op de helft. Dit geldt voor alle geldelijke
vergoedingen hoe ook genaamd. De termijn van twintig (20) jaar gaat in op het moment dat de
betalingen voor de windturbines een aanvang nemen. Na ommekomst van de termijn van twintig
(20) jaar komen de revenuen volledig ten goede van partij 1. Het hieruoor ten aanzien van de
windturbines bepaalde vervalt indien de windturbines niet binnen een termijn van vijftien (15) jaar
na heden zijn geplaatst.
Aan de rechtsvoorganger van verkoper als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de voorgenomen
verkoop per brief gemeld met het verzoek de brief voor akkoord te ondertekenen. Van de
ondertekende brief zal een exemplaar als bijlage aan de overeenkomst gehecht worden.
Na het juridisch transport van het verkochte zullen de gegevens van koper als nieuwe
contractspartij aan de gerechtigde uit voormeld beding, te weten A. van der Eijk en Zonen
Benthuizen 8.V., worden meegedeeld.
Lid 1 van dit artikel dient bij elke vervreemding in de opvolgende akte van levering te worden
opgenomen.
Bij overtreding van lid 4 van dit artikel, verbeurt koper aan A. van der Eijk en Zonen Benthuizen
B.V. een direct opeisbare boete van € 200.000,- (zegge: tweehonderd duizend euro).

Gecertificeerd beheerder
Artikel 16

1.
2.

Verkoper vindt het van belang dat het beheer wordt uitgevoerd door een gecertificeerd beheerder
Koper is een gecertificeerd beheerder, zal binnen 1 jaar najuridische levering van de grond aan
verkoper schriftelijk aantonen gecertificeerd beheerder te zijn, of zal zich uiterlijk 1 jaar na
juridische levering bij een gecertificeerd collectief voor natuurbeheer hebben aangesloten.

3.

lndien koper het beheer van het verkochte niet meer zelf uitoefent of laat uitoefenen, dient hij er
voor zorg te dragen dat de nieuwe natuurbeheerder ook gecertificeerd is.

Terugkoopoptie
Artikel 17
1. lndien koper niet binnen drie jaar na de datum van juridische levering ter uitvoering van de
onderhavige overeenkomst het verkochte heeft ingericht zoals omschreven in de hiervoor in
artikel 2 lid 1 bedoelde stukken, is koper verplicht het verkochte terug te leveren en de
inrichtingsvergoeding, genoemd in artikel 2lid 5, te restitueren. Levering dient plaats te vinden

2.
3.

binnen vier maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van verkoper aan koper.
De prijs die dan door verkoper aan koper dient te worden voldaan is gelijk aan de huidige
koopprijs. De kosten van levering, waaronder de kosten van notaris en inschrijving in de
Openbare Registers, zijn voor rekening van de koper (alsdan optredende als verkoper).
lndien het gestelde in lid I van dit artikel zich voordoet en dit, naar het oordeel van de provincie
Zuid-Holland, koper niet venrvijtbaar ís, zullen partijen met elkaar in onderhandeling treden over
een mogelijke vergoeding van de tot dan toe door koper ten behoeve van de inrichting gemaakte
kosten. Vergoeding zou plaats kunnen vinden door verrekening met de ter beschikking gestelde
inrichtingsvergoeding als bedoeld in artikel2 lid 5.
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Kettinsbedinq en boete
Artikel l8

1.

Bij elke vervreemding van het verkochte c.q. bij elke vestiging van zakelijke rechten daarop,

waardoor het gebruik van het verkochte door anderen wordt verkregen, moeten de voorgaande
artikelen 11, 12, 13, 15 en 16 en 17 alsmede dit artikel 18 en de kwalitatieve verplichtingen als
genoemd in artikel 14, in de notariële akte van levering worden opgenomen en aan de opvolger(s)
in eigendom of beperkt gebruiksrecht worden opgelegd en door hem ten behoeve van de verkoper

2.
3.
4.

worden aangenomen.
Dit opnemen en opleggen is van toepassing gedurende de looptijd van de in die artikelen
opgenomen bedingen en voorts bij het ontbreken van een looptijd zolang als die verplichtingen
hun werking hebben.
Bij het niet nakomen van het gestelde aan het bepaalde uit lid 1 en 2 van dit artikel verbeurt koper
ten behoeve van de provincie Zuid-Holland een boete van € 100.000,- (zegge: honderdduizend
euro).
De boetes behorende bij het niet nakomen van de desbetreffende artikelen worden op als volgt
bepaald:
a. artikel 2 lnrichting en Beheer: Bij overtreding van het gestelde in lid 2 en 3 van dit artikel
verbeurt koper aan de provincie Zuid-Holland een boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend
euro) per gebeurtenis per hectare.

b.

c.

d.
e.

artikel 11 Antispeculatiebeding: Bij verzuim in de nakoming van een van de in dit artikel
genoemde verplichtingen verbeurt koper aan de provincie Zuid-Holland een boete van
€ 100.000,- (zegge: honderdduizend euro) vermeerderd met de CP|-prijsindex alle
huishoudens (2015 = 100) vanaf de datum van het ondertekenen van de leveringsakte,
onverminderd het recht van de provincie Zuid-Holland om alsnog nakoming te vragen en/of
vergoeding te vragen van de werkelijk geleden schade.
artikel 12 Meerwaardeclausule: Bijverzuim in de nakoming van een van de in dit artikel
genoemde verplichtingen verbeurt de koper aan de provincie Zuid-Holland een boete van
€ 100.000,- (zegge: honderdduizend euro) vermeerderd met de CPl-prijsindex alle
huishoudens (2015 = 100) vanaf de datum van het ondertekenen van de leveringsakte,
onverminderd het recht van de provincie Zuid-Holland om alsnog nakoming te vragen en/of
vergoeding te vragen van de werkelijk geleden schade.
artikel 14 Kwalitatieve verplichting: Bij overtreding van één van de in dit artikel omschreven
verplichtingen verbeurt koper aan de provincie Zuid-Holland een direct opeisbare boete van
€ 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis per hectare.
artikel 16 Gecertificeerd beheerder: Bijovertreding van het gestelde in dit artikelverbeurt
koper aan de provincie Zuid-Holland een boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per
gebeurtenis per hectare.

f.

artikel 17 Terugkoopoptie: Bij overtreding of niet meewerken aan het in dit artikel bepaalde,
verbeurt koper aan de provincie Zuid-Holland een boete van € 100.000,- (zegge:
honderdduizend euro) ongeacht het recht van de provincie Zuid-Holland om alsnog nakoming
en/of schadevergoeding te vorderen.

Risico-overqanq of beschadiqinq
Artikel l9

1.
2.

Het verkochte is voor risico van verkoper tot en met het moment van het passeren van de akte
van levering als bedoeld in artikel 3.
lndien het verkochte tussen het moment van de ondertekening van deze overeenkomst en het
tijdstip van risico-overgang als bedoeld in lid 1, mitsdien de dag van feitelijke levering, anders dan
door toedoen van de koper, geheel of gedeeltelijk verloren gaat of in meer dan geringe mate wordt
beschadigd, is de verkoper verplicht de koper daarvan onverwijld in kennis te stellen. De
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overeenkomst blijft alsdan in stand. De koper zal in dat geval de uitvoering van de onderhavige
overeenkomst verlangen. De verkoper zal in dat geval aan de koper overdragen: het verkochte in
de staat waarin het zich alsdan bevindt, alsmede - zonder enige bijzondere tegenprestatie naast
de overeengekomen koopprijs - alle rechten, welke de verkoper ter zake van vorenbedoelde
schade, hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit andere hoofde jegens derden kan doen
gelden. lndien de verkoper geen aanspraken heeft op vergoeding van de gehele schade zal de
koopprijs worden verminderd in onderling overleg.

lnqebrekestellinq en verzuim
Artikel20

1.
2.

Partijen zijn over en weer jegens elkaar in verzuim indien zij, na ingebreke te zijn gesteld, nalatig
zijn of blijven de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. lngebrekestelling
geschiedt schriftelijk bijaangetekende brief met inachtneming van een termijn van dertig dagen.
Wanneer het verzuim betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of juridische
levering, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst
opeisbare en niet voor matigíng vatbare boete verschuldigd zijn van € 2.500,- (zegge:
tweeduizend en vijfhonderd euro) per maand of gedeelte daarvan dat hij in verzuim is,
onverminderd (het recht op) nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst
dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.

Ondeelbaarheid en hoofdeliikheid

Artikel

21

De uit deze overeenkomst voor beide partijen jegens elkaar voortvloeiende verbintenissen zijn
ondeelbaar en hoofdelijk.

Onder- en overmaat

Artikel22
Onder- of overmaat van het verkochte zal aan geen van partijen enig recht verlenen

Kabels en leidinqen

Artikel 23

1.
2.

Koper is verplicht te gedogen dat al hetgeen ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of
boven het verkochte aanwezig is, wordt onderhouden c.q. vervangen.
Koper komt ter zake geen enkele aanspraak toe, in welke vorm en hoe genaamd ook.

Aanvullende bepalinoen

Artikel24

1.

2.
3.
4.

Aan de noordkant van het verkochte komt de eigendomsgrens te liggen op 10 centimeter
evenwijdig aan de afrastering, welke in eigendom, beheer en onderhoud is van het Waterschap
Hollandse Delta. Uitzondering hierop vormt de bestaande sloot. De grens wordt hier gevormd door
de waterlijn, waarbij het water in eigendom, beheer en onderhoud van koper komt.
Koper is er mee bekend dat in de zuidoost hoek van het verkochte, aan het einde van de
Hogezandse Poldersekade, een dieselgemaal staat, welke voor rekening en risico van koper
verwijderd dient te worden.
Koper is bekend met het feit dat het verkochte slechts ontsloten kan worden via een weg waarvan
de grond door eigenaar de Staat in erfpacht is uitgegeven aan Stichting Leidingenstraat
Nederland.
Stichting Leidingenstraat Nederland is bereid een overeenkomst aan te gaan met koper waarin
een persoonlijk recht van weg wordt verleend over de percelen kadastraal bekend als gemeente
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5.

Strijen, sectie V, nummers 682,704,708, 843, 808 en 763 en gemeente Numansdorp, sectie D,
nummers 766, 764 en 762 ten behoeve van de bereikbaarheid van het verkochte.
Koper dient zelf in contact te treden met Stichting Leidingenstraat Nederland om dit persoonlijk
recht van weg voor de toegankelijkheid tot het verkochte te verkrijgen.

Erfdienstbaarheden en biizondere verplichtinqen
Artikel25
Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of andere
bijzondere verplichtingen betreffende het verkochte wordt verwezen naar:
1. een akte van levering op 4 november 2003 verleden voor Mr. F.G. van den Broek, notaris te
Graafstroom, ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare
Registers te Rotterdam, in register Hypotheken 4, op 5 november 2003 in deel 40258 nummer
115, waarin woordelijk voorkomt:
"De comparanten verklaren, dat is overeengekomen om ter zake van de onderhavige levering
effdienstbaarheden te vestigen. ln verband hiermee verklaarden de comparanten:
1. ten behoeve van het aan de verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel
kadastraal bekend gemeente Numansdorp, secfie D nummer 351 en ten laste van de
verkochte gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp sectie D
nummers 346 en 351 de ertdienstbaarheid van weg om op het heersend ert onderhoud te
plegen aan de houtopstand en andere agrarische werkzaamheden te verrichten, zulks in de
ruimste zin en via de Leidingweg van- en naar de openbare weg, welke erfdienstbaarheid is
aangegeven met nummer 1 op de aangehechte kaart;
2. ten behoeve van het aan de verkoper in eigendom toebehorende perceel kadastraal bekend
gemeente Numansdorp secfle D nummer 339 en ten behoeve van het aan de verkoper in
eigendom verblijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Numansdorp
sectie D nummer 351 en ten laste van het verkochte gedeelte van het perceel kadastraal
bekend gemeente Numansdorp sectie D nummer 338 en ten laste van het perceel kadastraal
bekend gemeente Numansdorp secfie D nummer 346 de ertdienstbaarheid van weg om op
het heersend erf onderhoud te plegen aan de houtopstand en andere agrarische
werkzaamheden te verrichten, zulks in de ruimste zin en via het dienend ert van- en naar de
openbare weg, welke ertdienstbaarheid is aangegeven met nummer 2 op de aangehechte

kaart.

\

3.
4.

2.

ten behoeve van enzovoorts;
ten behoeve van het verkochte en ten laste van de aan de verkoper in eigendom verblijvende
gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp secfie D nummer 275
en 280: de ertdienstbaarheid van weg;
5. ten behoeve van de aan koper 1 in eigendom overgedragen percelen en ten laste van de aan
koper 2 in eigendom overgedragen percelen, over en weer de ertdienstbaarheid van weg.
een akte van ruiling en levering op 27 februari 2015 verleden voor Mr. G. Schilperoort, notaris te
Oud-Beijerland, ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare
Registers, in register Hypotheken 4, op 27 februari 2015 in deel 65775 nummer 159, waarin
woordelijk voorkomt:
De in de gemelde akte de dato vier november tweeduizend drie (04-11-2003) sub 3 gevestigd
ertdienstbaarheid is niet meer van toepassing, aangezien het heersende ert bij akte op twaalf
januaritweeduizend zes (12-01-2006) verleden voor mr. E.D. de Jongh, notaris te Dronten, is
verkocht en geleverd aan de publiekrechtelijke rechtspersoon Bureau Beheer Landbouwgronden
(BBL), gevestigd te's-Gravenhage.

Partijen verklaren dat de in gemelde akte van vier november tweeduizend drie (04-11-2003) sub 4
gevestigde ertdienstbaarheid niet meer van toepassing is op het lijdend erf voor zover dit betreft
de percelen secfie D nummers 796, 797, 856 en 1027 en voor zover het heersend erf eigendom is
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van partij 1. Partij 1 als eigenaar van het heersend ert doet hierbij afstand van die
erfdienstbaarheid voor zover die van toepassing is op gemeld op gemelde percelen sectie D
nummers 796, 797, 856 en 1027, welke afstand door partij 2 wordt aanvaard.
Voor zover in die bepalingen verplichtingen voorkomen die de overdragende partij aan de
verkrijgende partijmoet opleggen, doet hijdat bijdeze en worden deze verplichtingen door de
verkrijgende partij aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn
bedongen, worden die rechten bij deze ook door de overdragende partijvoor die derden
aangenomen.
YESflG/NG ERF D I EN ST BAARH EDEN
De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden nog dat partijen zijn
overeengekomen ertdienstbaarheden te vestigen, een en ander met de navolgende inhoud, ter
uitvoering van welke overeenkomst de verschenen personen, handelende als gemeld,
verklaarden te vestigen de navolgende ertdienstbaarheden, welke voor zoveel nodig door de
verschenen personen, handelende als gemeld, worden aangenomen, te weten:

a.

b.

3.

Ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Numansdorp, secfie D nummer 1025
als dienend erf en ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp,
secúie D nummers 1026, 347, 348, 349, 350 en 814 als heersend ert, wordt een
ertdienstbaarheid gevestigd, te weten een recht van overpad om te komen van en te gaan
naar de verharde weg ten oosten van de leidingstraat. De ertdienstbaarheid is gelegen en zal
worden uitgeoefend zoals weergegeven op de aangehechte tekening.
Ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp, secfre D nummers
1029, 1030 en 805 als dienend erf en ten behoeve van de percelen kadastraal bekend
gemeente Numansdorp, secfie D nummers 276, 279 en 856 als heersend ert, wordt een
erfdienstbaarheid gevestigd, te weten een recht van overpad om te komen van de Korte
Boomweg en te gaan naar de Korte Boomweg. De ertdienstbaarheid is gelegen en zalworden

uitgeoefend zoals weergegeven op de aangehechte tekening.
een akte houdende beding met kwalitatieve werking op 31 mei 2000 verleden voor Mr. H.
Borgers, destijds notaris te Cromstrijen, ingeschreven ten kantore van de Dienst van het
Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam, in register Hypotheken 4, op 2juni 2000 in
deel 20160 nummer 37, waarin woordelijk voorkomt:
B. BEDING MET KWALITATIEVE WERKING
Partijen komen bij deze ten aanzien van het registergoed het volgende overeen:
1. De Ambachtsheerlijkheid verbindt zich jegens de Provincie tot nakoming van het
dienaangaande bepaalde in artikel 6 lid 5 en artikel B lid 1 sub b van de aan deze akte
gehechte op elf februari negentienhonderd negen en negentig gesloten OVEREENKOMST
INZAKE INRICHTING EN BEHEER VAN DE HOGEZANDSE GORZEN. hierna aan te
duiden als "overeenkomst" waarvan de inhoud geacht wordt woordelijk in deze akte te zijn
opgenomen en daarmede één integrerend onderdeel uit te maken. Deze overeenkomst en
de daarbij behorende tekening zullen ter bestemder kantore van het Kadaster en de
Ope nbare Regrsfers worden ingeschreven.
2. De onder 1 omschreven verplichtingen zullen overgaan op al degenen die het registergoed
zullen verkrijgen, hetzijonder algemene titel, hetzijonder bijzondere titel.
3. Degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen zijn
eveneens aan de onder 1 omschreven verplichtingen gebonden.
4. Bij elke eigendomsoverdracht, vestiging of vervreemding van een zakelijk genotsrecht
van/op het geheel of een gedeelte en/of de daarop opgerichte bebouwing, scheiding ten
gevolge van welke oorzaak danook daaronder begrepen, van het onderhavige registergoed,
moet het bepaalde onder 1 tot en met 3 en dit artikel 4 aan de nieuwe verkrijger/zakelijk
gerechtigde worden opgelegd, ten behoeve van de Provincie worden bedongen en
aangenomen en in de desbetreffende akte woordelijk worden opgenomen, zulks op
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verbeurte voor de Ambachtsheerlijkheid en iedere opvolgende verkrijger in eigendom of
zakelijk genotsrecht (als hoofdelijke schuldenaren), die verzuimt op te leggen, te bedingen,
aan te nemen of te doen opnemen ten behoeve van de Provincie, van een onmiddellijk
opeisbare niet voor matiging vatbare boete van TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND
GULDEN (l 250.000,00) in eens en VIJFHONDERD GULDEN (l 500,00) voor iedere dag,
of gedeelte daarvan, dat de overtreding of het verzuim voortduurt, zonder dat daartoe een
ingebrekestelling bij bevel of soortgelijke akte noodzakelijk is en zonder dat rechterlijke

fussenkomst vereist zal zijn.

Ontbindinq inqevolqe Wet voorkeursrecht gemeenten

Artikel26
De koop is ontbonden, als er tussen het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst en het
tijdstip van de juridische levering ten aanzien van het verkochte:
1. een aanwijzing is geschied als bedoeld:
a. in artikel 2 in samenhang met artikel 3,4 o'15 van de Wet voorkeursrecht gemeenten; of
b. in artikel 9a eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 van die wet; of
2. een voorlopige aanwijzing is geschied als bedoeld:
a. in artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten; of

b.

in artikel 9a eerste lid, in samenhang met artikel 6 van die wet;

tenzij verkoper ingevolge enig besluit van, danwel enige termijnoverschrijding door, de betreffende
gemeente respectievelijk het Rijk vrij is tot vervreemding aan koper.

Onvoorziene omstand gheden
Artikel2T
De verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst hebben een lange looptijd. lndien op enig moment
de inzichten over natuurbeheer in het algemeen en het provinciaal natuurbeheer in Zuid-Holland in het
bijzonder, maken dat de onderhavige overeenkomst niet meer in deze vorm uitgevoerd kan worden,
kan de meest gerede partij aan de andere partij verzoeken nadere afspraken te maken.
i

Wet Bibob
Artikel23,
1. Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Wet Bibob Zuid-Holland 2017 van toepassing. Door
ondertekening verklaart koper kennis te hebben genomen van deze beleidsregel.
2. Verkoper kan de overeenkomst onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, ontbinden of
beêindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een
termijn in acht te hoeven nemen, voor zover:
a. er sprake is van gevaar dat de vastgoedtransactie mede zal worden gebruikt om uit gepleegde
strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;
b. er sprake is van gevaar dat in of met de onroerende zaak waar de vastgoedtransactie
betrekking op heeft, mede strafbare feiten zullen worden gepleegd;
c. er sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden
dat koper in relatie staat tot strafbare feiten;
d. er sprake is van feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden
dat ter verkrijging van deze vastgoedtransactie een strafbaar feit is gepleegd;
e. koper heeft nagelaten de vragen die hem door verkoper zijn gesteld op grond van artikel 30
Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden, of
f. koper heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk Bureau Bibob zijn gesteld op
grond van artikel 12, vierde lid Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden;
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g.

3.

de begrippen gevaar, strafbare feiten, in relatie staan tot en feiten en omstandigheden die er
op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden hebben in deze overeenkomst de betekenis die
hen in de Wet Bibob toekomt.
Verkoper kan het Landelijk Bureau Bibob met het oog op diens taak zoals bedoeld in artikel 9,
derde lid Wet Bibob, om advies vragen.

Domiciliekeuze

Artikel29
ln de notariële akte van levering zalwoonplaats worden gekozen ten kantore van de in artikel 3 lid
bedoelde notaris.

1

Goedkeurinq

Artikel30
Deze overeenkomst wordt voor wat betreft de medewerking daaraan door verkoper aangegaan onder
voorbehoud van positieve besluitvorming door het college van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland.

Aldus in drievoud opgemaakt en getekend:

Plaats: Den Haag

Plaats:

Datum

Datum

De verkoper,

De koper,

de Commissaris van de Koning
in de provincie Zuid-Holland,
namens deze,

Drs. J.H. Damen
hoofd afdeling Ontwikkeling en Grondzaken

Biilaqen:

-

lnrichtingsplan d.d. ...
Beheerplan d.d.
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Door rechtsvoorganger van verkoper voor akkoord getekende brief inzake voorgenomen verkoop
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