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De wijk Westerdel, overzichtstekening d.d. 19 maart 2019. 



Pagina 5

Inleiding

Genieten van uw zelf ontworpen huis in een groene en waterrijke omgeving. 

Dat kan als u kiest voor een bouwkavel in deelgebied de Straatjes in Westerdel! 

Westerdel staat voor:

•Eenmooie,waterrijkewijkmetveelgroen
•Eenlagewoningdichtheid,metslechtsgemiddeld17woningenperhectare
•Eenwijkmeteenfantastischspeeleilandvoordekinderen
•Doorvaarbaarwatermetveelopenbaarsteigersomuwbootaanteleggen
•EenwijkmetderustigeendorpsesfeervanLangedijk.

Kortom,eenwijkomthuistekomenenuthuistevoelen!

In het deelgebied de Straatjes zijn op dit moment acht bouwkavels beschikbaar. Een 

fantastischekansomuweigendroomwoningterealiseren.Ukuntzelfhetontwerp,het
aantal kamers en de indeling van uw woning bepalen. Een kavel kopen en in eigen beheer 

eenhuislatenbouweniseenbijzondereonderneming,dieumisschienmaaréénkeerin
uw leven doet. Uiteraard komt u bij de bouw van een eigen woning voor allerlei keuzes en 

regels te staan. Denk hierbij aan de randvoorwaarden voor de bouw die de gemeente stelt. 

In deze brochure treft u daarom de volgende informatie aan:

•Dekavelpaspoorten van de kavels die momenteel in de verkoop zijn. De kavel-

paspoortenlateninéénoogopslagzienwatdemogelijkhedenzijnvoordebebouwing
van de kavel. 

•Indeprocesbeschrijving vindt u een overzicht van de stappen met betrekking tot de 

aankoop van een kavel en het ontwerp en de bouw van een woning.

•InWesterdelkuntueenkavelkopenofafnemeninerfpacht.Hiervindtualleinformatie
over erfpacht.

•Hetbeeldkwaliteitsplan geeft informatie over de gewenste sfeer en de opzet van de wijk 

en richtlijnen voor toetsing van het ontwerp door het kwaliteitsteam Westerdel en de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

•Inhetuitwerkingsplan (bestemmingsplan) staan de regels voor het bouwen op een vrije 

kavel. Hierin staat onder andere waaraan uw bouwplan bij het indienen van een 

omgevingsvergunning wordt getoetst.

•Totslottreftudecontractstukken aan. De afname van een kavel begint bij het 

ondertekenen van een optieovereenkomst met de gemeente.

Aarzelt u niet om ons bij vragen te bellen of te mailen! U kunt gedurende het gehele traject 

met uw vragen terecht bij het Projectteam Westerdel:

Accountmanager,LeonieBruin,telefoon: 0226-334594
Projectassistente,SandraAppelman,telefoon: 0226-334633
AlgemeennummergemeenteLangedijk: 0226-334433
E-mail:  projectteam@westerdel-langedijk.nl

Wij wensen u veel inspiratie toe en hopen u binnenkort te ontmoeten!

HaroldEbels,
projectmanager Westerdel 
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1. Vrije kavels in Westerdel

1.1 Westerdel 

WesterdelligtindeNoord-HollandsegemeenteLangedijk,de‘groeneachtertuin’van
de Randstad. Deze wijk met volop water en groen grenst aan de westrand van Zuid-

ScharwoudeenBroekopLangedijk.Inditwaterrijkegebiedverrijsteengezelligewoon-
wijkmetzo’n690woningenvariërendvanappartementenenluxueuzerijwoningentot
vrijstaande woningen. De woningen worden gebouwd op kleine en grotere eilanden. 

De wijk heeft veel speelmogelijkheden: er is zelfs een speeleiland. Een grote water partij – 

de Del – vormt het hart van de wijk. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten op een grote 

vlonder aan het water of hun bootje aanmeren.

Vlakbij voorzieningen

WesterdelligtvlakbijhetwinkelcentrumBroekerveiling,scholenenanderevoorzieningen,
zoals een gezondheidscentrum en een kinderdagverblijf. Met de fiets bent u zo in het 

mooie recreatiegebied Geestmerambacht. Ook Alkmaar en Heerhugowaard liggen om de 

hoek!EnmetdebootkuntuvanuitWesterdelnaaranderedelenvanLangedijkenhet
Oosterdelgebiedvaren,wanthetwaterinWesterdelheefteenopen(vaar-)verbinding.

Deelgebied de Straatjes

Westerdelbestaatuitdriebuurten:deCentraleBuurt,deStraatjesendeEilanden.
Elke buurt heeft een eigen opbouw en sfeer. De bouw van de buurten is in verschillende 

fasenopgedeeld,waarbijeerstdewoningenenkavelsindeCentraleBuurtzijngereali-
seerd.InmiddelsisdeoverstapgemaaktnaardeStraatjes,dattennoordenvandeCentrale
Buurtligt.HetdeelgebieddeStraatjesheefteendorpseuitstralingenisruimopgezet,met
veel verschillende woningtypen. In het hart van de buurt komen twee speelplekken met 

veel groen. Het deelgebied krijgt veel bomen en bloemrijke bermen. De Straatjes heeft veel 

oevers,metdemogelijkheidombootjesaanteleggenaanopenbaresteigers.Denatuur-
lijke oevers vormen een mooie overgang naar de achterliggende akkers. 

Vrije kavels 

In Westerdel komen ongeveer 60 vrije kavels. Daarvan zijn er inmiddels al ruim 

30verkocht.Sindsbeginapril2019zijneropnieuwachtbouwkavelsindeverkoop,
waarvan drie aan doorgaand vaarwater. De kavels zijn geschikt voor de bouw van 

grote,vrijstaandewoningen.Hierkuntudusuweigendroomhuisrealiseren!

•Kavelsvariëreninoppervlaktevancirca420m²tot549m²
•Prijzenvan € 199.000 tot € 259.000 v.o.n.

•Eenkantoor-ofpraktijkruimteaanhuisismogelijkbinnenderegelsvanhet
bestemmingsplan,maarookeenslaapkamerofbadkameropdebeganegrond.

•Uheeftvolopbebouwingsmogelijkhedenopuwkavel.
•Eenaantalkavelsligtaandoorgaandvaarwater.
•Ukunteenkavelkopenofafnemeninerfpacht.
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1.2 Toelichting kavelpaspoorten

Alsuinteresseheeftinhetbouwenvaneenwoningopeenvrijekavel,wiltuuiteraardeerst
weten welke bouwmogelijkheden u heeft op de kavel van uw keuze. In het kavelpaspoort 

vindt u een tekening met de bebouwingsrandvoorwaarden. Elke kavel is uniek en daarom 

worden deze voorwaarden per kavel toegelicht.

Per kavel staat onder andere aangegeven:

•Oppervlaktevandekaveld.m.v.tekeningmetmaten.
• Maximalebouwvlakvanhethoofdgebouwd.m.v.eentekeningmetlengte

en breedtemaat.

• Vloerpeilvandewoning.
• Maximalegoothoogteenmaximalenokhoogte.
• Voorgesteldekaprichting.
• Delocatievooreenverplichteopstelplaatsvantweeauto’s.
• Eventueelmeeteontwerpenhederahekwerk,hagenengroeneerfafscheiding.
• Deoriëntatievandewoning(aanwelkezijdedevoordeurkomt).

Behalve bovenstaande specifieke voorwaarden, gelden voor de kavels ook algemene 

voorwaarden die zijn gebaseerd op het Beeldkwaliteitsplan Westerdel en het 

Uitwerkingsplan Westerdel:

•Dehoogtematenwordenberekendtenopzichtevanhetvloerpeil.
•Inhetkavelpaspoortvindtudemaximalegoot-ennokhoogtevandewoning.
•Opbasisvanhetbestemmingsplanstaatinhetkavelpaspoortaangegevenop

welke plek van de kavel u kunt bouwen (het bouwvlak). 

• Devoorgevelvandewoningstaatinderooilijn(ditisdeuiterstelijnwaaruuw
woning kunt situeren).

•Degezamenlijkeoppervlaktevanaan-enuitbouwenenbijgebouwen(buitenhet
bouwvlak)magnietmeerdan50m²vanhetbouwperceelbedragenvoorkavels
kleinerdan500m²en75m²voorkavelsgroterdan500m².

•Eengarageen/ofstudiomagnietwordengebruiktvoorwoondoeleinden.
•Eenvrijstaandewoningheefttweeopstelplaatsenvoorauto’sopdeeigenkavel,

naast een eventuele garage.

•Maximaal50m²vanhetterealiserengebouwmagingebruikzijnvoor
bedrijfsdoeleinden. 

•Steigersenerfafscheidingenmakenonderdeeluitvandeomgevingsvergunning
en daarmee van de ontwerpopgave.

•Steigersmogenmaximaal1meteruitstekenvanafdeoeverkant.
•Maximalelengtevaneensteigerbedraagt3of4meter,afhankelijkvandebreedte

van de kavel. 

 -Beschoeiingminimaal20cmbovenhetwaterpeil,zelfterealiseren.
 -Hettalud/deoevermag1:2(offlauwer)zijnenmagnietwordenbebouwd.
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Kim en Matthijs wilden eigenlijk al jaren geleden een 

vrijekavelkopeninWesterdel,maardatgingom
verschillende redenen niet door. Matthijs: “We hebben 

toen gekozen voor een tweekapper in Oudkarspel. Een 

mooihuis,maarwewildentochgraagonseigenhuis
bouwen.” Kim vult aan: “We wilden graag aan het water 

wonen,wantwehoudenallebeivanvaren.Onzezoon
Tygo heeft ook een eigen bootje.” Toen er drie kavels 

aanhetwaterbeschikbaarkwamen,schrevenzezich
meteenin.Nadatzijwareningeloot,zettehetsteldirect
hunhuistekoop,datvervolgensinnotimewas
verkocht.Kim:“Datwasweleenprobleem,wantons
nieuwe huis bestond nog niet eens op papier. We 

hebben daarom een tijd bij opa en oma in Mayersloot 

gewoond.” 

Ideeën via Google en Pinterest 
Hadden ze al een idee hoe het huis eruit moest komen 

tezien?Matthijs:“Hetenigewatweechtwilden,waren
vier slaapkamers zodat alledrie de kinderen een eigen 

slaapkamer hebben. Van daar uit zijn we verder gaan 

denken.”Kim:“WezagenopFundaeenhuis,watwe
mooi vonden. Ook hebben we rondgekeken in 

Tuitjenhorn,waarmeervanditsoorthuizenstaan.”
Eenarchitecttekendevervolgenshethuis,dat
langzamerhand steeds meer vorm kreeg. Een mooi 

onderdeelisdehal,dieeenvideheefttotaandezolder.
Verder heeft het huis een ruime garage en een overdekte 

veranda.” Kim: “We hebben veel op Google en Pinterest 

gekeken om ideeën op te doen. Beetje bij beetje kreeg 

ons huis vorm. We zijn er heel blij mee.”

Co-productie van de hele familie

1.3 Prijslijst kavels

Kavels aan het water     

Kavelnummer Oppervlakte in m2  Verkoopprijs

  (aan het water)  incl. BTW V.O.N. *

9  452 m2  € 223.000,- 
10  453 m2  € 221.000,- 
11  549 m2  € 259.000,-  

Reguliere bouwkavels     

Kavelnummer Oppervlakte in m2  Verkoopprijs

    incl. BTW V.O.N. *

17  500 m2  € 215.000,- 
18  515 m2  € 229.000,-
21  420 m2  € 199.000,- 
22  455 m2  € 215.000,- 
23  505 m2  € 225.000,-    

 

• Dehiervoorgemeldekoopsommenzijninclusief21%BTWenvrijopnaam.
• Vrijopnaambetekentdatdekostenvandenotaris(aktevanlevering)enkadasterkosten

voorrekeningvandegemeenteLangedijkzijn.
• Prijswijzigingenvoorbehouden.
• Genoemdeoppervlaktesbetreffencircamaten.

Kim Komen en Matthijs Ruiter met hun kinderen Yenthe, Yara en Tygo.
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Kavel 09

NB Alle m2 en maten zijn bij benadering en aan de omgeving kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kavel 10

NB Alle m2 en maten zijn bij benadering en aan de omgeving kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kavel 11

NB Alle m2 en maten zijn bij benadering en aan de omgeving kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kavel 17

NB Alle m2 en maten zijn bij benadering en aan de omgeving kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kavel 18

NB Alle m2 en maten zijn bij benadering en aan de omgeving kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kavel 21

NB Alle m2 en maten zijn bij benadering en aan de omgeving kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kavel 22

NB Alle m2 en maten zijn bij benadering en aan de omgeving kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kavel 23

NB Alle m2 en maten zijn bij benadering en aan de omgeving kunnen geen rechten worden ontleend.
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2. Procesbeschrijving

2.1 Selectie- en koopproces 

Bent u geïnteresseerd in een bouwkavel in de Straatjes? Dan kunt u zich inschrijven voor 

dekavel(s)vanuwkeuze.Telkensalsernieuwekavelsindeverkoopgaan,vindtereen
inschrijfprocedure plaats. Via een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de makelaars 

(ofviawww.westerdel-langedijk.nl),kuntuzichinschrijvenvoordebouwkavelvanuw
keuze. Voor de uitgifte van de kavels heeft de gemeente twee makelaars ingeschakeld:

Bakker Schoon Makelaardij  Leygraaf Makelaars

Dorpsstraat 573   Kennemerstraatweg 67

1723 HB Noord-Scharwoude  1814 GC Alkmaar

Telefoon: 0226 - 34 34 55  Telefoon: 072 - 511 43 18

E-mail: info@bakkerschoon.nl  E-mail: informatie@leygraafmakelaars.nl

www.bakkerschoon.nl    www.leygraafmakelaars.nl

Ophetinschrijfformulierkuntuuwvoorkeurvooréénofmeerderekavelsaangeven.
Letuvooralopdeinschrijftermijn!Ukunthetinschrijfformulierinleverenbijhet
kantoor van de notaris:  

B&L Notarissen 

Keizelbos 1

1721PJBroekopLangedijk
Telefoon: 0226 - 31 83 45
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Bij inlevering ontvangt u een ontvangstbevestiging. Na de sluitingsdatum wordt 

geïnventariseerd hoe groot de belangstelling is voor de verschillende kavels. Als er 

meerderegeïnteresseerdenzijnvooréénbouwkavel,vindtereenlotingplaatsbijde
notaris.Alsubentingeloot,kuntueenoptienemenopdekavelvoordeduurvanvier
maanden. Dit houdt in dat de gemeente de kavel gedurende deze periode voor u 

reserveert.Naondertekeningvandeoptieovereenkomst,betaaltubinnenéénweek
een optievergoeding van €1.000aandegemeenteLangedijk.
U krijgt dan ook een eerste gesprek met de accountmanager en de stedenbouwkundige 

vandegemeente,waarbijuuitlegkrijgtoverhetkavelpaspoort,deverdereprocedureet
cetera.Indezeviermaandenheeftudetijdomdiversezakenuittezoeken,zoalsde
globale bouwkosten en de financieringsmogelijkheden. Na deze periode beslist u of u tot 

koop (of afname in erfpacht) over wilt gaan. Eventueel kunt u nogmaals een optieperiode 

aangaan van vier maanden (u betaalt dan opnieuw een optievergoeding van € 1.000). 

U ondertekent de koopovereenkomst of erfpachtovereenkomst bij de gemeente. Bij het 

notarieel transport wordt de optievergoeding verrekend. De optievergoeding vervalt aan 

degemeentealsdekoopvandekavel(ofafnameinerfpacht),omwelkeredendanook,
niet doorgaat. 

2.2 Van schetsontwerp tot definitieve omgevingsvergunning

Het aankoopproces begint voor u met het nadenken over het type woning dat u graag wilt 

bouwenopdekavel.Uheeftvastalideeënoverwatumooivindtenfoto’senplaatjesvan
woningen verzameld! U kunt beginnen met het maken van een schetsontwerp of dit voor 

u laten maken. U kunt hierbij gebruik maken van een architect. Hij of zij kan de verwerke-

lijking van uw droomhuis ook technisch en administratief begeleiden. Houdt u er bij het 

schetsontwerp wel rekening mee dat uw woning moet voldoen aan de gemeentelijke 

randvoorwaarden. Deze worden bepaald door:

1. het kavelpaspoort van uw kavel.

2. het beeldkwaliteitsplan Westerdel. 

3. het Uitwerkingsplan Westerdel (bestemmingsplan).

Interne behandeling ontwerp (informele toets)

U kunt uw eerste schetsontwerp via de mail aanleveren bij de accountmanager van de 

gemeente. De accountmanager zorgt ervoor dat uw schetsontwerp intern in behandeling 

wordt gebracht door uw tekening voor te leggen aan het kwaliteitsteam Westerdel. 

Het kwaliteitsteam Westerdel bestaat uit de stedenbouwkundige van de gemeente 

LangedijkendevoorzittervandeCommissieRuimtelijkeKwaliteit.DeCommissie
Ruimtelijkekwaliteit(CRK)iseenonafhankelijkecommissie,bestaandeuitarchitecten
en stedenbouwers die uw bouwplan toetsen aan het beeldkwaliteitsplan Westerdel.

Het kwaliteitsteam Westerdel bekijkt of uw bouwplan op hoofdlijnen voldoet aan de 

voorwaardenuithetkavelpaspoort,hetbeeldkwaliteitsplanenhetUitwerkingsplan
Westerdel.Houdtuerrekeningmeedatditeeninterneen‘informelecheck’betreft!
U ontvangt een terugkoppeling van deze informele toets via de mail met eventuele op- 

en aanmerkingen. De tekening verandert tijdens het proces van een schetsontwerp naar 

een voorlopig ontwerp tot het uiteindelijke definitieve ontwerp. Wanneer door het 

kwaliteitsteamWesterdelendeCRKeen‘akkoordophoofdlijnen’wordtgegevenopuw
bouwplan,heeftugroenlichtomdeaanvraagomgevingsvergunningintedienen.

Aanvraag omgevingsvergunning (formele toets)

Deaanvraagvandeomgevingsvergunningdoetuviahetomgevingsloket,
www.omgevingsloketonline.nl. Meestal gebeurt dit via de aannemer of architect van 
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uw woning. Uw bouwplan (het definitieve ontwerp van uw woning) wordt dan door de 

bouwplantoetser formeel getoetst aan het Uitwerkingsplan Westerdel (bestemmingsplan) 

en het Bouwbesluit. Ook wordt uw bouwplan nogmaals voorgelegd aan de Commissie 

RuimtelijkeKwaliteit(CRK),ditmaalvooradviesopdetaillering,kleur-enmateriaal-
gebruik. De behandeling van een omgevingsvergunningaanvraag neemt acht weken in 

beslag(wettelijketermijn),metdemogelijkheidtotverlengingvanzesweken.Houdtuer
bij uw officiële aanvraag rekening mee dat de CRK ook formeel akkoord moet gaan met uw 

bouwplan.Alsalleadviezenpositiefzijn,wordtuwomgevingsvergunninguitnaamvan
het college van B&W verleend. De aanvraag omgevingsvergunning dient een jaar na 

ondertekening van de koopovereenkomst door u te zijn ingediend (dit mag uiteraard 

ook eerder). 

Leges omgevingsvergunning 

Aan het in behandeling nemen van de omgevingsvergunningaanvraag zijn kosten verbonden 

(zie de legesverordening 2019). Jaarlijks wordt de legesverordening vastgesteld door de 

gemeenteraadvanLangedijk.Dehoogtevandelegesisafhankelijkvandehoogtevande
bouwkosten. Als de bouwkosten tussen de € 50.000 en € 500.000bedragen,geldtopdit
moment een vast bedrag van € 1.755,70vermeerderdmet3,83%vanhetbedragwaarmee
die bouwkosten de € 50.000 te boven gaan. Voor de actuele informatie kunt u kijken op 

www.officielebekendmakingen.nl(zoekterm:‘legesverordeninggemeenteLangedijk’).

Voorbeeldberekening woning met € 200.000 aan bouwkosten:

Vast bedrag bij bouwkosten tussen € 50.000 en € 500.000  € 1.755,70
€ 150.000x3,83%  € 5.745,00
Totaal  € 7.500,70

Het Projectteam Westerdel zoekt graag voor u uit hoeveel u moet betalen aan bouwleges. 

Viertotzeswekennadatdeomgevingsvergunningisverleend,ontvangtueenfactuurvan
degemeenteLangedijk(viaCocensus)voordebetalingvandeleges.

Koopovereenkomst of erfpachtovereenkomst

Alsubesluittotkoopofafnamevandekavelinerfpacht,wordtdoordeaccountmanager
van de gemeente de koopovereenkomst of erfpachtovereenkomst opgemaakt. Bij de 

overeenkomst worden de onderstaande bijlagen gevoegd:

•SituatietekeningWesterdel
•Kavelpaspoortvanuwkavel
•GedetailleerdbeeldkwaliteitsplanWesterdel,deelgebieden‘deCentraleBuurt’en

‘deStraatjes’
•UitwerkingsplanWesterdel2017.

Aanbetaling bij een getekende koopovereenkomst

Binnen acht weken na ondertekening van de koopovereenkomst moet u als koper een 

waarborgsombetalenvan10%vandekoopsom.Ditkanookdooruwbankworden
geregeld door het afgeven van een bankgarantie voor hetzelfde bedrag. De verschuldigde 

bedragen moeten bij afname van de kavel door de notaris zijn ontvangen.  

2.3 Kavelinspectie en juridische levering 

Als de omgevingsvergunning definitief is (onherroepelijk) wordt binnen vier weken 

de grond juridisch aan u geleverd. Voorafgaand aan de juridische levering krijgt u de 

mogelijkheid om samen met de toezichthouder het perceel te inspecteren (kavelinspectie). 
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Tijdens de kavelinspectie laten de accountmanager en de toezichthouder Westerdel de 

exacte‘hoekpunten’vanuwkavelzien.Daarnaastgeeftdetoezichthouderaanwaarzich
de punten voor de afwatering bevinden.

Vervolgens gaat u naar de notaris voor de notariële overdracht. Door de juridische levering 

wordtueigenaarvandegrond.DegrondleveringvindtplaatsophetkantoorvanB&L
Notarissen.Voorafgaandontvangtueennotavandenotaris.Denotarismaaktde‘aktevan
levering’ofde‘aktevestigingrechtvanerfpacht’openuondertekentdezebijdenotaris.
De akte wordt vervolgens ingeschreven in de openbare registers voor onroerende zaken 

(het Kadaster). 

-  Als u een kavel koopt,betaaltudekoopsomvandekavelookbijdenotaris(eventueel
via uw hypotheek). In de nota van afrekening worden de optievergoeding van € 1.000 en 

deaanbetalingvan10%vandekoopsomverrekend.
-  In het geval van erfpacht betaalt u bij de notaris het btw-bedrag en de erfpachtcanon tot 

het eind van het lopende jaar (zie hoofdstuk 3). Wanneer u ervoor kiest om de erfpacht-

termijnaanhetbeginvandeerfpachtperiodeaftekopen,moetookditbedragbijde
notaris op voorhand aanwezig zijn. Per 1 januari van het jaar daarop ontvangt u een 

factuur met de canon voor dat jaar. In de nota van afrekening wordt de optievergoeding 

van € 1.000 verrekend.

Dekavelswordenvrijopnaamgeleverd(v.o.n.).Datbetekentdatdeverkopendepartij,
inditgevaldegemeente,dekostendraagtvandejuridischelevering(notariskosten)en
de kadasterkosten. 
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2.4 Bouw van uw woning

Alsdeomgevingsvergunningisverleendénubenteigenaarvandegrond,kuntustarten
metdebouwvanuwdroomhuis!Zodraustart,meldtuditbijdegemeenteenmaakt
ueenafspraakmetdetoezichthoudervandeafdelingVeiligheid,Vergunningenen
HandhavingvandegemeenteLangedijk.Alshetnodigis,vindteroverlegplaatsmet
detoezichthouderoverdelogistiek,bouwstroomenbouwveiligheid.Bijvoorbeeldover
het plaatsen van een bouwkeet. Op deze manier kan het bouwproces zo goed mogelijk 

verlopen.Uwkavelwordt‘bouwrijp’geleverddoordegemeente.Bouwrijpbetekent
dathetbouwterreinvrijisvanobstakels,datdegrondobstakelvrijisendenodige
voorzieningen(nutsvoorzieningen,bouwwegen,etc.)aanwezigzijn.Ookzorgtde
gemeentevoordeverdereinrichtingvandebuurt,zoalsdebestrating,verlichting,het
groen,despeelplekkenenhetplaatsenvanstraatnaamborden.Uiterlijktweemaanden
na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning dient u met de bouw van 

de woning te starten.

Binnen 14 maanden na de start van de bouw moet de woning zijn opgeleverd. Meestal is 

de bouw van een woning echter al veel eerder afgerond. De verschillende stappen in het 

proces worden voor u nog eens duidelijk aangegeven in het processchema. 
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2.5 Processchema koop en bouw van uw woning

Fase 1  Koop

•Optieovereenkomst ja/nee (betaling € 1000 optievergoeding)

•Schetsontwerpmaken
  afstemming en beoordeling kwaliteitsteam 

(preadvies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) 

•Checkfinanciering
•Keuze:  - Koopovereenkomst tekenen bij gemeente 

- Koper gaat niet verder. Optievergoeding vervalt aan gemeente. 

Fase 4  Bouw

•Oplevering
 (binnen 14 maanden na start bouw)

Fase 2  Omgevingsvergunning

•Aanvraagomgevingsvergunning(inclusiefdefinitiefontwerp)
  (binnen 12 maanden na koop) behandeling 8 weken  

(behandeling in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)

•Verleningomgevingsvergunning
•Onherroepelijkeomgevingsvergunning
 (binnen 18 maanden na koop) bij geen bezwaar binnen 

 6 weken na verleende omgevingsvergunning

Fase 3  Juridische levering

•Inspectiekavel
•Juridischeleveringbouwkavelbijnotaris
  (binnen 1 maand na onherroepelijke omgevingsvergunning)

•Beschikbaarstellingkavel
•Startbouw
 (binnen 2 maanden na onherroepelijke omgevingsvergunning)

•Betalingkoopsomenverrekeningoptievergoeding(€ 1000)

Het gehele traject van bouwplan tot droomhuis neemt een langere periode 

in beslag en is afhankelijk van diverse factoren zoals voortgang, wettelijke 

termijnen enzovoorts. Het tijdspad varieert daardoor van 12 tot 37 

maanden.
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2.6 Vloerpeil

Het vloerpeil staat vermeld op het kavelpaspoort en is de voorgeschreven hoogte van 

de bovenkant van de afgewerkte vloeren op de begane grond. Het vloerpeil kan per kavel 

verschillen,onderanderevanwegedeafvoervanhethemelwater.Hetdefinitievevloerpeil
kan worden bepaald en uitgezet na overleg met de toezichthouder van de afdeling VVH 

vandegemeenteLangedijk.

2.7 Bodemrapporten 

DegemeenteLangedijkheeftin2008onderzoeklatendoennaardekwaliteitvande
bouwgrond in Westerdel. Uit het bodemonderzoek blijkt dat de verschillende streef-

waardennietwordenoverschreden.Opuwverzoekversturenwijuhetrapport‘Bodem-
kwaliteitskaartMayerslootWestIIteBroekopLangedijk’pere-mailtoe.
Gelet op het feit dat er zich sinds 2008 geen (bijzondere) ontwikkelingen op of in de 

grondhebbenplaatsgevondenendegrondnietgeroerdisgeweest,heefthetcollege
vanB&WvanLangedijkop13september2016beslotendathetnietopportuunwas
het genoemde bodemrapport te actualiseren. 

2.8 Woonkeur Nieuwbouw

AlsuzelfeenhuisbouwtinWesterdel,danmoetditvoldoenaanhetWoonkeur
Nieuwbouw. In de koop- en erfpachtovereenkomst is hierover een artikel opgenomen. 

Het certificaat WoonKeur wordt afgegeven aan woningen die een voldoende niveau van 

gebruikskwaliteit,toegankelijkheid,flexibiliteitenaanpasbaarheidbezitten.Eenbelangrijk
voordeel van een WoonKeur-woning is dat deze levensloopbestendig is. Dat wil zeggen dat 

de woning eenvoudig geschikt kan worden gemaakt aan elke levensfase van de bewoner.  

Ominaanmerkingtekomenvoorhetcertificaat,moetuwwoningvoldoenaandeeisen
in het basispakket Woonkeur. Voor meer informatie: www.woonkeur-skw.nl.

2.9 Verwarming van uw woning 

Aansluiting op warmtenet HVC

In Westerdel kunt u uw woning laten aansluiten op het warmtenet van HVC. Een warmte-

netishetbestetevergelijkenmeteencentraleverwarming,maardanophetniveauvan
eenstadofeenwijk.Eengrotegemeenschappelijkeverwarmingsketelwarmtwaterop,
dat via een ondergronds netwerk van warmteleidingen naar uw woning wordt gebracht. 

Een warmtewisselaar haalt vervolgens de warmte van het net en zet die over naar de 

leidingen binnen in de woning (radiatoren en het systeem voor de productie van warm 

water). Onlangs is het warmtenet aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. 

De geleverde warmte is daarmee volledig groen. Een aansluiting op het HVC-warmtenet 

is geen verplichting. De eenmalige aansluitbijdrage op het warmtenet bedraagt: 

• CW4:(standaard): € 4.091,22ex.btw
• CW5:(grotervolume) € 4.226,05ex.btw.

Daarnaast betaalt u maandelijks vastrecht voor uw warmtenetaansluiting. 

Meer informatie kunt u vinden op: www.hvcenergie.nl.
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Zelf duurzame energie opwekken

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om uw woning zelf van duurzame energie te voorzien. 

Ditkanonderanderedoorgebruiktemakenvaneenwarmtepomp,zonnepanelenen
goede isolatie. Vraag uw aannemer naar de mogelijkheden of kijk op: 

www.duurzaambouwloket.nl.

2.10 Huisnummer en postcode

Alsudenutsaansluitingenwiltregelenvooruwwoning,heeftueenofficieeladresnodig
(huisnummer en postcode). Het toekennen van een adres wordt geregeld bij de aanvraag 

van de omgevingsvergunning. Het huisnummerbesluit wordt tegelijkertijd met de om-

gevingsvergunning afgegeven en tevens naar de aanvrager opgestuurd. Enkele weken nadat 

deomgevingsvergunningisverleend,wordthetadresofficieeltoegekendenopgenomenin
het landelijk register: Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). U kunt de gegevens 

van uw adres bekijken op: https://bagviewer.kadaster.nl. 

2.11 Beschoeiing en steiger melden bij hoogheemraadschap

Heeftueenkavelaanhetwater?Danmoetumeldingdoenvanuwbeschoeiingen/of
steiger bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Beschoeiingen vallen 

bij het hoogheemraadschap onder de Algemene Regels en dat betekent dat voor het 

aanbrengen van een beschoeiing een melding moet worden gedaan. Belangrijk is 

bijvoorbeelddatdebeschoeiingopdejuisteplekkomt,zodatdewaterloopnietwordt
versmald.Ookeensteigerkanviaeenmeldingwordenafgehandeld,alsuaandevoor-
waarden van het hoogheemraadschap voldoet. Zo moet de onderzijde van de steiger 

minimaal20cmbovenhetwaterhangenenmagdesteigermaximaal1meteruitsteken
vanaf de oeverkant. U kunt melding doen via www.hhnk.nl. Op de homepage kunt u 

vervolgensdoorklikkenop’Vergunningaanvragen’.
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2.12 Financiële aspecten

Bij de bouw van uw eigen woning krijgt u te maken met zeer diverse kosten. Het grootste 

deel van deze kosten is afhankelijk van de keuzes die u maakt en zijn daarom voor elke 

koperverschillend,zoalsdeontwerp-enbouwkosten.Vooreenonderbouwdeschatting
vanallekostendienodigzijnvoordebouwvanuwwoning,kuntuterechtbijeenaan-
nemer,architectofbouwbegeleider.Ookmoeturekeninghoudenmetdevolgendekosten:

Kosten aan gemeente:

• Ubetaalteenoptievergoedingvan € 1.000 na ondertekening van de optieovereenkomst. 

Dit bedrag wordt bij de notaris verrekend in de nota van afrekening. 

• Gemeentelijkelegeskostenwanneerueenaanvraagomgevingsvergunningindient.
De hoogte hiervan is afhankelijk van de bouwkosten. Zie de legesverordening van de 

gemeenteLangedijk2019.

Bouwkosten en overige kosten:

• Sonderingskosten.Sonderingenwordentoegepastomhetdraagvermogenvande
grond op elke diepte te kunnen bepalen. U moet voor uw bouwplan een sondering 

laten uitvoeren voor het berekenen van de hoeveelheid en de lengte van de heipalen. 

Veelal zal uw aannemer dit voor u regelen. Deze kosten zijn niet bij de koop van de 

kavel inbegrepen.

•Aansluitkostenvoordiversenutsleidingen(o.a.waterenelektra).Informatiehierover
kunt u vinden op www.mijnaansluiting.nl.

•Kostenvoordeaanlegvanhetrioolstelselopuweigenterrein(huisaansluiting).
•KostenvooraansluitingophetwarmtenetvanHVC(eventueel).
•KostenvoorhetverkrijgenvanhetWoonkeur-certificaat.
•Kostenvoordearchitectenaannemer.
•Kostenvoorhetverkrijgenvaneenhypothecairegeldleningendehypotheekakte.
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3.Erfpacht

3.1Wathoudterfpachtin?

Naast koop is het ook mogelijk om een bouwkavel af te nemen in erfpacht. Dit kan 

het voor u financieel aantrekkelijk maken om uw eigen droomwoning te realiseren. 

Bijerfpachtbouwtuuwwoningopeenvrijekavel,maarblijftdegrondineigendom
vandegemeente.Uwordteigenaarvandewoning,maarnietvandegrond.Ubetaalt
alserfpachterjaarlijkseenbedrag,decanongenoemd.Dekavelwordtin‘voortdurende
erfpacht’uitgegeventegeneenvoorafvastgesteldrentepercentage(voortdurendbetekent
dat u het recht om de kavel in erfpacht af te nemen te allen tijde behoudt). U kunt kiezen 

om de kavel af te nemen in erfpacht voor een periode van 15 jaar of 30 jaar. De jaarlijkse 

canonbedraagtbijafnamevaneenerfpachtkavelvoor15jaar1,9%vandeverkoopprijs
exclusiefbtw.Bijafnamevaneenerfpachtkavelvooreenperiodevan30jaarbedraagtde
jaarlijksecanon2,65%vandeverkoopprijsexclusiefbtw.

Zekerheid

• Decanonstaatgedurendedezeperiode(15of30jaar)vast.Datbiedtuzekerheid.
Na deze periode wordt de canon opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende 

rentetarieven (vergelijkbaar met de renteherziening van een hypotheek). 

• Degrondprijswordtnietgeïndexeerd.Deoorspronkelijkekavelprijsexclusiefbtw
blijft de basis voor de canon. Ook dat geeft zekerheid. 

 

Betaling van de canon

Er zijn twee mogelijkheden voor het betalen van de canon.

1.  U betaalt de canon jaarlijks aan het begin van ieder jaar (1 januari). Het bedrag voor de 

jaarlijksecanon(datafhankelijkisvandeverkoopprijsvandekavelénvandegekozen
periode) vindt u in de prijslijst bij de betreffende kavel.

2.  U heeft de mogelijkheid om de canon direct voor 15 of 30 jaar af te kopen. U betaalt 

danhetgehelebedragaancanonvoor15of30jaarinéénkeer.Hettotalebedragdat
uaancanonbetaalt,isinditgevallagerdandatujaarlijkscanonbetaalt(ziereken-
voorbeeld). U kunt dit bedrag eventueel meefinancieren bij de bank. 

Ophetmomentvanvestigingvanhetrechtvanerfpachtbetaaltuéénmalig21%btwover
de kavelprijs. 

Recht op koop blijft bestaan

U kunt als erfpachtnemer de grond te allen tijde alsnog kopen tegen de eerder vastgestelde 

kavelprijs.Degrondprijswordtdusnietgeïndexeerd.Ubenttweejaarnavestigingvanhet
erfpachtrecht geen btw meer verschuldigd. U betaalt dan alleen nog overdrachtsbelasting 

over de koopsom voor de levering van de kavel. De over drachts belasting bedraagt op dit 

moment2%(maaruiteraardwordtuitgegaanvanhetopdatmomentgeldendetarief).
Alsubesluitalsnogdekaveltekopen,danwordtdeafkoopsomvandecanonnaar
verhouding verrekend met de koopsom van de kavel. 

Lager hypotheekbedrag 

Op gezag van het rijksoverheidsbeleid zijn banken strikter geworden in het verstrekken van 

hypotheken. Een kavel afnemen in erfpacht kan zorgen voor lagere maandlasten. De canon 

wordtnamelijkberekendoverdekavelprijsexclusiefbtw,dehypotheekrentewordt
berekend over de kavelprijs inclusief btw (het eventuele voordeel is afhankelijk van de 

hoogte van de hypotheekrente).
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Jochem Schuit en Maartje Gootjes hadden zich 

direct bij  de start verkoop ingeschreven voor een 

kavelaanBijloortinWesterdel,maarwerdeneerst
uitgeloot. Jochem: “Maar na een paar weken kregen 

we een belletje dat de eerste belangstellenden zich 

hadden teruggetrokken. Een week later zaten we op 

het gemeentehuis en hadden we een optie op deze 

kavel.” Zagen ze niet op tegen deze grote 

onderneming? Jochem: “We hebben tweemaal ons 

eigenhuishelemaalverbouwd,duswehebbenal
redelijk wat ervaring met bouwen en verbouwen. 

Ook vanuit mijn werk bij de gemeente Schagen 

weet ik wat erbij komt kijken om een eigen woning 

te bouwen.” Wel was het even zoeken naar wat voor 

huiszewildenlatenbouwen,zegtMaartje.“We
hebben eerst overal rond gekeken. Wat vinden we 

nu echt mooi? En wat past er op deze plek? Ook 

hebben we niet helemaal dezelfde smaak. Ik houd 

vaneenlandelijkestijl,maarhetontwerpwordtiets

strakker.” Dat heeft vooral te maken met het 

bouwvlakopdekavel,vultJochemaan.“Opdeze
kavelpastgeenboerderijtje,maareensmal,hoog
huis met een kap. Het is een heel mooi ontwerp 

geworden.”Hetleukeaanzelfbouwenis,dathet
uniekis,zegtMaartje.“Jekooptgeenstandaard
huis. Je kunt de hele indeling zelf bedenken.” 

Jochem: “Ook vinden we het leuk dat we straks een 

energie neutrale woning hebben. Het huis wordt 

goedgeïsoleerd,wenemenzonnepaneleneneen
warmte pomp. Het geeft een goed gevoel om je 

eigen energie op te wekken en de investering 

verdien je terug.” Maartje: “Ik ben nu al zo blij. 

Onze zoon Bram kan hier straks heerlijk in de tuin 

spelen. En ook aan de voorkant van ons huis is het 

veilig,wantdewegvooronshuisisdoodlopend.
Het is een heerlijk rustige plek en toch vlakbij de 

winkels,scholenenhetGeestmerambacht.Ideaal
voor ons!”

“Onze zoon Bram kan hier heerlijk spelen”

Jochem Schuit en Maartje Gootjes en hun zoon Bram.
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Alsukiestvoorerfpacht,hoeftuookmindertelenenénaftelossen.Uhoeftdangeen
hypotheeklening aan te vragen voor de grond (wel voor de woning en de te betalen btw 

over de kavelprijs). Uw hypotheekbedrag is daardoor lager en daardoor komt u wellicht 

noginaanmerkingvoordeNationaleHypotheekGarantie.Alsueenwoningkoopt,kunt
u een hypotheek met NHG afsluiten als het hypotheekbedrag lager of gelijk is aan de 

kostengrens. De kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen 

is voor het jaar 2019 vastgesteld op € 290.000. Voor woningen met energiebesparende 

voorzieningenisdekostengrens6%hoger,namelijk € 307.400.

 

Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Hetbedragdatujaarlijksaancanonbetaaltis,evenalsdehypotheekrente,aftrekbaarvoor
de inkomstenbelasting. 

Afkoop 

Een kavel afnemen in erfpacht geeft u vooral voordeel als u de canon voor 15 of 30 jaar 

afkoopt (en dus niet als u kiest voor jaarlijkse betaling van de canon).

Erfpachtovereenkomst

Alsukiestvoorerfpacht,wordtereenerfpachtovereenkomstopgemaakt(zieverder).
De kosten van de erfpachtovereenkomst komen voor rekening van de gemeente. Nadat u 

aan de verplichtingen uit de erfpachtovereenkomst hebt voldaan en u een onherroepelijke 

omgevingsvergunninghebtverkregen,zaldenotarisde’aktetotvestigingvanhet
erfpachtrecht’opmaken.Dedaadwerkelijkevestigingvanheterfpachtrechtvindtplaatsbij
B&LNotarissenteBroekopLangedijk.Voorafgaandaandevestigingvoertdegemeente
samen met u een kavelinspectie uit. Vervolgens wordt de kavel beschikbaar gesteld en kunt 

u beginnen met de bouw van uw woning.

Overdraagbaar

Heterfpachtrechtisoverdraagbaar.Alsuuwwoningverkoopt,kandekopendepartijde
erfpacht overnemen. Er vindt dan alleen verrekening plaats van de canon gedurende het 

jaar waarin wordt overgedragen (de btw is immers al betaald). De nieuwe erfpachter moet 

wel overdrachtsbelasting betalen. Dit gaat via de notaris. De nieuwe erfpachter neemt 

dezelfde erfpachtovereenkomst over voor de resterende looptijd. Daarna kan de nieuwe 

erfpachter weer een keuze maken voor de volgende erfpachtperiode. 

3.2Rekenvoorbeeldafnamekavelinerfpacht

Kavelprijs incl. btw: € 215.000

Kavelprijsexcl.btw: € 177.686 (= bedrag waarover de canon wordt berekend)  

15 jaar vast

Afkoopcanoninéénkeer € 44.247

21%btwx € 177.686   € 37.314

Alsujaarlijkscanonwiltafdragen,danbetaaltubij15jaarvast:
Jaarlijksecanon:1,90%x € 177.686 € 3.376

30 jaar vast

Afkoopcanoninéénkeer € 107.567

21%btwx € 177.686 € 37.314

Alsujaarlijkscanonwiltafdragen,danbetaaltubij30jaarvast:
Jaarlijksecanon:2,65%x€ 177.686  € 4.709
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3.3Prijslijsterfpacht

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare bouwkavels wat betreft:

•Oppervlakte(inm²).
•Koopprijszowelinclusiefbtw(v.o.n)alsexclusiefbtw.
•Jaarlijksecanonbijafnameinerfpachtvooreenperiodevan15respectievelijk30jaar.
•Tebetalenbtwophetmomentvanafnamevandekavelinerfpacht.
•Afkoopcanonvooreenperiodevan15respectievelijk30jaar.

Erfpacht periode van 15 jaar     

Kavelnr. Oppervlakte Prijs incl. Prijs ex.  Jaarlijkse  Btw  Afkoop 

 in m2 btw (v.o.n.) btw canon (1,9%)

9 452  223.000  184.298  3.502  38.702  45.894 
10 453  221.000  182.645  3.470  38.355  45.482 
11 549  259.000  214.050  4.067  44.950  53.302 
17 500  215.000  177.686  3.376  37.314  44.247 
18 515  229.000 189.256  3.596  39.744  47.128 
21 420  199.000  164.463  3.125  34.537  40.954 
22 455  215.000  177.686  3.376  37.314  44.247 
23 505  225.000  185.950  3.533  39.050  46.305 
 

Erfpacht periode van 30 jaar      

Kavelnr. Oppervlakte Prijs incl. Prijs ex.  Jaarlijkse  Btw  Afkoop 

 in m2 btw (v.o.n.) btw canon (2,65%)

9 452  223.000  184.298  4.884 38.702  111.569
10 453  221.000  182.645  4.840 38.355  110.569
11 549  259.000  214.050  5.672 44.950  129.581
17 500  215.000  177.686  4.709 37.314  107.567
18 515  229.000  189.256  5.015 39.744  114.571
21 420  199.000  164.463  4.358 34.537  99.562
22 455  215.000  177.686  4.709 37.314  107.567
23 505  225.000  185.950  4.928 39.050  112.570
 

Ondanks dat deze prijslijst zorgvuldig is samengesteld, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. 

Prijswijzigingen voorbehouden.  

De verschillende stappen in het proces worden nog eens duidelijk aangegeven in het 

processchema op de volgende pagina.
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3.4Processchemavestigingvanerfpacht

Fase 1  Erfpacht

•Optieovereenkomst ja/nee (betaling € 1000 optievergoeding)

•Schetsontwerpmaken
 afstemming en beoordeling Kwaliteitsteam

 (preadvies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) 

•Checkfinanciering
•Tekenenerfpachtovereenkomst
•Kiezen: - jaarlijkse betaling van canon 

   - afkoop van de canon voor 15 of 30 jaar 

- erfpachter gaat niet verder: optievergoeding vervalt aan gemeente

Fase 4  Bouw

•Oplevering(binnen 14 maanden na start bouw)

Fase 2  Omgevingsvergunning

•Aanvraagomgevingsvergunning(inclusiefdefinitiefontwerp)
 (binnen 12 maanden na vestiging van erfpachtrecht) 

 behandeling 8 weken (behandeling in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)

•Verleningomgevingsvergunning
•Onherroepelijkeomgevingsvergunning
 (binnen 18 maanden na vestiging van erfpachtrecht)

 bij geen bezwaar binnen 6 weken na verleende omgevingsvergunning

Fase 3  Juridische levering

•Inspectiekavel
•Aktevestigingvanheterfpachtrechtbijnotaris
  (binnen 1 maand na onherroepelijke omgevingsvergunning)

•Betalingbtw-bedrag
•Startjaarlijksecanon,betalingcanonlopendejaar 

ofbetalingtotaleafkoopsom
•Verrekeningoptievergoeding(€ 1000)

•Beschikbaarstellingkavel
•Startbouw(binnen 2 maanden na onherroepelijke omgevingsvergunning)

Het gehele traject van bouwplan tot droomhuis neemt een langere periode in 

beslag en is afhankelijk van diverse factoren zoals voortgang, wettelijke termijnen 

enzovoorts. Het tijdspad varieert daardoor van 12 tot 37 maanden.
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4. Kaders/richtlijnen voor de bouw

In dit hoofdstuk vindt u de relevante artikelen van het Beeldkwaliteitsplan en het 

‘UitwerkingsplanWesterdel2017’.Dezeinformatieisvooralvanbelangvoordearchitect
of  ontwerper.

4.1OverzichtrelevanteartikelenBeeldkwaliteitsplan 

Westerdeliseenwijkmeteenherkenbareidentiteit,dieaansluitbijhetafwisselende,
dorpsekaraktervanLangedijk.DedoelstellingvoorWesterdelishetrealiserenvan‘eenheid
inverscheidenheid’.Eenheidopwijkniveau,verscheidenheidopbuurtniveau.Desteden-
bouwkundige uitgangspunten ondersteunen deze ambitie en dienen ter inspiratie voor de 

uitwerking van het stedenbouwkundig plan. De stedenbouwkundige uitgangspunten 

komen voort uit de ideeën van het Beeldkwaliteitsplan. Aan de hand van deze punten 

wordt uw bouwplan getoetst door het Kwaliteitsteam Westerdel en de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit. 

Materiaal- en kleurgebruik

Het materiaal- en kleurgebruik gaat uit van een afwisselend palet van baksteen in 

aardetinten,metincidenteellichteenantracietkleurigewoningen.Houtindonkere
kleuren wordt toegepast en pannendaken die afwisselend antraciet en oranje gekleurd zijn 

en bij voorkeur keramisch. De witte details geven de woningen een fris accent en verwijzen 

naardebebouwingindeDorpsstraatvanLangedijk.Naastditpaletkanookworden
toegepast:

•Witgekeimdofgestuukt.
•Dakbedekking:leien(grijs),begroeidedaken,(behandeld)zinkofriet.
•Inverbandmetduurzaamheid:materialendieuitlogennaarwaternietgebruikenals

dakbedekking of hemelwaterafvoer. Houten geveldelen zijn gemaakt van duurzaam hout.

•Bergingenaandeparkeerhovenofzichtbaarvanafdeopenbarestraat,passeninhet
materialen- en kleurenpalet.
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Massa, geleding en volume

Bij het dorpse karakter past ook de herkenbaarheid van de individuele woning en een 

‘kleinschalig’karakter.‘Kleinschalig’wilzeggendatdebebouwingniettehoogis,met
name een wisselende goothoogte bepaalt de dorpse uitstraling. 

De volgende elementen dragen bij aan het dorpse karakter:

• Verticalegevelgeleding.
• Ondersteunddoorverticaleraamindeling.
• Elkgebouwheefteenkap(opbijzondereplekkenkanalsuitzonderingweleens

een plat dak worden toegepast).

• Voorhetgemakvandetoekomstigebewonersenomeensamenhangendbeeldin
de straat te creëren is het advies om de op- en aanbouwopties mee te ontwerpen.

• Degoothoogtevaneengrondgebondenwoningismaximaal6meter.
• Demaximalenokhoogtevangrondgebondenwoningenis11meter.
• Omdewoningeneenindividueleexpressietegevenliggendegaragestenminste

3 meter achter de voorgevelrooilijn.

Sociale veiligheid

Eriseenaantalaspecten,dathetgevoelvansocialeveiligheidondersteunt.‘Ogenopstraat’
is een belangrijk kenmerk. Dorpse woningen hebben over het algemeen een goede relatie 

met de straat. Daarom zijn hier enkele richtlijnen gegeven om de sociale veiligheid 

optimaal te waarborgen:

• Dewoningenzijngeoriënteerdopdeopenbarestraat.Ditbetekentdathiereendeur
of raam gesitueerd is op de begane grond en de eerste verdieping.

• Daarwaareenkavelmettweezijdengrenstaanhetopenbaargebied,iseenoverhoekse
oriëntatieaanwezig.Hoekkavelshebbeniniedergevaleengrootraamindezijgevel,
ookkandeentreezichhierbevindenen/ofeenuitbouwmetraam.Ookhebben
hoekwoningen een deur of raam op de begane grond en de eerste verdieping.

• Eenbergingoflange,blindegevelsaandeopenbarestraatzorgenvooreenanoniem
beeld,ditstrooktnietmetdewensvooreensociaalveiligewijk.Daaromishetadvies
om geen lange blinde gevels te realiseren en geen uitstekende bergingen aan de voor-

zijde van de woning. 
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Overgangen openbaar-privé

DeopenbareruimteinWesterdelisheelafwisselend.Somseenbredelaan,eenplantsoen,
eensingelofeensmallestraat.Hetgroenopdeprivékavelspeeltinallegevalleneen
belangrijke rol in de groene uitstraling van de openbare ruimte. Erfafscheidingen die 

grenzen aan het openbaar gebied zijn groene erfafscheidingen.

Voorzijde

Detoegepasteovergangenzijn:1)eenhardeovergang,2)eenDelftsestoepen3)een
voortuin

1.  Een harde overgang komt voor als de woning direct aan de straat staat. Hierbij moet 

rekening worden gehouden dat draaiende delen niet naar buiten openen. 

2.EenDelftsestoep:ditiseenprivé-zonevancirca1meterbreedtussendeopenbarestoep
endewoning,waarmensenhunbankjeofbloempottenkunnenneerzetten.Dezestoep
ligtopprivéterrein,ietsverhoogdtenopzichtevanhetstraatniveauenwordtmee-
ontworpen met de woning. De Delftse stoep komt met name voor aan de Dorpsstraat.

3.  De straten in Westerdel zijn smal. Het groen van de voortuinen bepaalt voor een 

grootdeeldegroeneuitstralingvandestraat.Eenvoortuinvanminimaal3,5meter
diep wordt meestal wel groen ingericht door de bewoners. Een haag versterkt het 

groene beeld.
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Zijkant

Op de plekken waar de zijtuin grenst aan het openbaar gebied wordt een haag aangeplant. 

Waardehaag/groeneerfafscheidinglangsdezijgevelvandewoningstaat,isdehaaglaag
(0,8meterhoog)zodateenraamindezijgevelzichtheeftophetopenbaargebied,ditin
verbandmetsocialeveiligheid.Rondomdeachtertuinisdehaag1,80metertoteen
maximumvan2meterhoog.

Achterzijde: parkeerhoven

Waardeachterzijdevandekavelaanhetopenbaargebiedgrenst,iseengeregisseerde
erfafscheiding noodzakelijk. Hagen en bomen op de parkeerhoven zorgen voor een prettig 

verblijfsgebied. Maar ook de bergingen aan de parkeerhoven bepalen de sfeer. Bergingen 

hebben een kwalitatief hoogwaardige uitstraling: het toegepaste materiaal en detaillering 

is duurzaam en passend bij de gekozen architectonische stijl van de woning. Tussen de 

bergingenbevindenzichmee-ontworpen,groeneafscheidingeninclusieftoegangspoort.
Daar waar geparkeerd wordt in de achtertuin is een pergolaconstructie of carport wenselijk. 

Eenparkeerhofdientalsééngeheelontworpentewordenmetafstemmingvankleur-en
materiaalgebruik.
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Parkeren en inritten

Omhetgroenekaraktervandevoortuinentemaximaliseren,ishetwenselijkdebreedte
van de inrit te beperken. Elke vrijstaande woning heeft twee parkeerplaatsen op eigen 

terrein,buitendegarage.

Achterzijde: oevers

ErisveeloeverlengteaanweziginWesterdel.Veeloeversin‘deStraatjes’zijnopenbaar.
Hier wordt voor een mooie zachte overgang riet aangeplant in een plasberm (natte oever-

strooklangshetwater).Ditookinverbandmetveiligheidvoorkinderen.Deprivé-oevers
worden niet ingeplant met oeverbeplanting om overlast van tegen de wal opkruipend riet 

tevoorkomen.Omdatalleprivé-oeversaanbevaarbaarwaterliggen,ishiergekozenvoor
dieperwater,zodateenbootgemakkelijktotaandekavelgrenskanvaren.
Op plekken waar achtertuinen aan het water liggen met aan de overkant een openbare 

oeverennabijbruggen,bevindenzichbijzondereovergangenopenbaar-privé.Dezezijn
onderdeel van de ontwerpopgave. Algemeen gaat de voorkeur uit naar een groene oever-

afwerkingmeteentaludhellingvanmaximaal1op2.Debovenzijdevandebeschoeiing
is niet hoger dan 20 cm boven het waterpeil. Op deze manier wordt het water optimaal 

zichtbaarenbeleefd.Umageensteigervandrieofviermeterbreedaanleggen,afhankelijk
van de breedte van de kavel. 



Pagina 37

Kleine korrel en blikvangers

De‘geënsceneerdetoevalligheid’pastgoedbijhetdorpsekaraktervanLangedijk.
Hetkenmerkvandedorpsesfeerisde‘kleinekorrel’envariatieinwoningtypes.
Een kleine korrel ontstaat door de individuele woning te benadrukken. Zo ontstaat de 

gewenste variatie. In het stedenbouwkundig plan zijn de vrije kavels gesitueerd op een 

aantal bijzondere plekken. Daar waar een lange zichtlijn wordt beëindigd (bijvoorbeeld 

bijkromminginwegofhoekkavel)zijnhetdezogenoemde‘blikvangers’.Deblikvangers
wijkenafvandeomliggendebebouwingopdeaspectenkleur,materiaal,kapvormen/
of volume.

Detaillering

Detailleringzegtveeloverdegekozenarchitectonischesfeer/stijl.Dezeisnietvastgelegd
in dit beeldkwaliteitsplan. De richtlijnen voor de detaillering zijn:

• Elkhoofdgebouwheefteenkap.
• Degevelsdiegrenzenaanhetopenbaargebied(voorzijdevandewoningensomsde

zijgevel)kenneneenritmische,kleinschaligeindeling,samenhangendincompositie.
In de gevels worden voornamelijk staande raamopeningen toegepast. Incidenteel kan 

een liggend venster voorkomen. 

• Bel,brievenbus,verlichtingwordenmee-ontworpen.
• Voorvrijstaandewoningengeldtinprincipedatdenokvandekapinhetverlengde

van de zichtlijn ligt (dit is meestal haaks op de weg).
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4.2. Relevante artikelen Uitwerkingsplan Westerdel

Indezeparagraafvindtudeartikelenvanhet‘UitwerkingsplanWesterdel2017’(bestem-
mingsplan),dierelevantzijnvoordebebouwingvandevrijekavels.Hierinstaande
bouwregels waaraan uw bouwplan wordt getoetst bij het indienen van een omgevings-

vergunning,zoalshetbouwvlak,debouwhoogtesvandewoningenenbijgebouwenen
de gebruiksregels. Deze informatie is vooral van belang voor de architect of ontwerper. 

Het volledige plan kunt u vinden op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Artikel 2 - Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

a.  de dakhelling:

 langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

b.degoothoogtevaneenbouwwerk:vanafhetpeiltotaandebovenkantvandegoot,c.q.
dedruiplijn,hetboeibordofeendaarmeegelijktestellenconstructiedeel;

c. deinhoudvaneenbouwwerk:tussendeonderzijdevandebeganegrondvloer,de
buitenzijdevandegevels(en/ofhethartvandescheidsmuren)endebuitenzijdevan
daken en dakkapellen;

d.  de bouwhoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een 

gebouwofvaneenbouwwerk,geengebouwzijnde,metuitzonderingvan
ondergeschiktebouwonderdelen,zoalsschoorstenen,antennesennaardeaarddaarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen;

e. deoppervlaktevaneenbouwwerk:tussendebuitenwerksegevelvlakkenen/ofhethart
vandescheidsmuren,neerwaartsgeprojecteerdophetgemiddeldeniveauvanhet
afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
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Bijdetoepassingvanhetbepaaldetenaanzienvanhetbouwenbinnenbouwvlakken,
worden buiten beschouwing gelaten:

a. galerijen,balkonsenluifels,mitsdeafwijkingvandeplaatsingseisennietmeerdan
2 m bedraagt;

b.  (brand)trappen en trappenhuizen.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of

bestemmingsvlakkenwordenondergeschiktebouwdelenalsgoot-endakoverstekken,
plinten,pilasters,kozijnen,ventilatiekanalen,schoorstenen,gevel-enkroonlijstenbuiten
beschouwinggelaten,mitsdeafwijkingvandeplaatsingseisennietmeerdan1mbedraagt.
Overschrijdingen van niet meer dan 1 m worden niet meegerekend bij de bepaling van de 

oppervlakte van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2 sub e van dit plan.

Bij de toepassing van het bepalen van de goothoogte van bouwwerken als bedoeld in 

artikel2onderbwordenbouwdelenalsdakkapellen,dakopbouwenenwolfseindenniet
meegerekend. 

Artikel 3 - Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving 

Devoor‘Groen’aangewezengrondenzijnbestemdvoor:
a. plantsoen,groenstroken,bermenenoverigegroenvoorzieningen;
b.  speelvoorzieningen;

c.  openbare nutsvoorzieningen;

d.  water en oeverstroken;

e.  paden;

f.  bruggen;

g.  standplaatsen.

3.2 Bouwregels 

a.  Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. er mogen uitsluitend gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen worden gebouwd;

 2.deoppervlaktepergebouwnietmeerdan15m²bedragen;
 3. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

b.Voorhetbouwenvanbouwwerken,geengebouwenzijnde,geldtdevolgenderegel:
debouwhoogtevanbouwwerken,geengebouwenzijnde,magnietmeerdan3m
bedragen.

Artikel 4 Verkeer - Verblijf

4.1 Bestemmingsomschrijving 

Devoor‘Verkeer-Verblijf’aangewezengrondenzijnbestemdvoor:
a.  wegen;

b.  voet- en fietspaden;

c.  parkeervoorzieningen;

d.  groenvoorzieningen;

e.  water en oeverstroken;

f.  bruggen;

g. abri’s,nutsvoorzieningenwaarondergasdrukregelstationsenvoordegeleidingvanhet
wegverkeer noodzakelijke voorzieningen.
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4.2 Bouwregels

a.  Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

 - bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming.

b.  Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen;

 2.deoppervlaktepergebouwmagnieteerdan8m²bedragen;
 3.deafstandvaneengebouwtotderijbaanmagnietminderdan1,5mbedragen.
c. Voorhetbouwenvanbouwwerken,geengebouwenzijnde,geldendevolgenderegels:
 1.debouwhoogtevangebouwenmagtenhoogste3mbedragen,metuitzonderingvan

bruggen met dien verstande dat voor lichtmasten geldt dat de bouwhoogte niet meer 

dan 9 m mag bedragen;

 2.devrijedoorvaarhoogteonderbruggendienttenminste1,5mtebedragen.

Artikel 5 - Water

5.1 Bestemmingsomschrijving

Devoor‘Water’aangewezengrondenzijnbestemdvoor:
a.  waterberging;

b.  waterhuishouding;

c.  waterlopen en oevers;

d.  vaarwater;

e.  groenvoorzieningen;

f. bouwwerken,geengebouwenzijnde,waaronderbruggen,stuwen,duikers,
beschoeiingen en steigers.
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5.2 Bouwregels

a.  Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

b.Voorhetbouwenvanbouwwerken,geengebouwenzijnde,geldendevolgenderegels:
 1.debouwhoogtevanbouwwerken,geengebouwenzijnde,magnietmeerdan2,5m

bedragen,gerekendvanafhetaansluitendemaaiveld,metuitzonderingvanbruggen;
 2.devrijedoorvaarthoogteonderbruggendienttenminste1,5mtebedragen;
 3.perbouwperceelmagmaximaal1steigerwordengebouwdwaarvoorgeldtdatdeze

ten hoogste 1 m uit de oever mag worden gebouwd en dat de breedte van de steiger 

gemetenvanuitdeoevernietmeerdan3mmagbedragen,metdienverstandedat:
  •voorpercelenmeteenoeverlengtetussen15en20mdebreedtevaneensteigerniet

meer dan 4 m mag bedragen;

  •voorpercelenmeteenoeverlengtegroterdan20mgeldtdatdebreedtevaneen
steiger niet meer dan 5 m mag bedragen;

 4.voorhetoverigezijnuitsluitendomgevingsvergunningvrijebouwwerken,geenge-
bouwenzijnde,alsbedoeldinartikel2,bijlageIIBesluitomgevingsrechttoegestaan.

5.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve 

van afwijking van:

a. hetbepaaldeinlid5.2,subavoorhetbouwenvaneenvastterrasbehorendebijeen
woningopgrondenterplaatsevandeaanduiding‘oever’,metdienverstandedat
toetsingvindtplaatsaandebeleidsregel‘Woningmetvastterrasinuitbreidingsplan
Westerdel’inhetUitwerkingsplanWesterdel2017.

b.  het afgeven van een omgevingsvergunning als bedoeld onder a mag niet leiden tot 

een onevenredige aantasting van:

 •degebruiksmogelijkhedenvanaangrenzendegronden;
 •hetstraat-en/ofbebouwingsbeeld;
 •deverkeersveiligheid;
 •demilieusituatie;
 •desocialeveiligheid.

5.4 Specifieke gebruiksregels

Toteengebruik,strijdigmetdezebestemming,wordtiniedergevalgerekend:
•hetgebruikvangrondentenbehoevevanligplaatsenvoorwoonschepen.
•hetgebruikvangrondenterplaatsevandeaanduiding‘oever’voorhetrealiseren

van een talud met een helling steiler dan de verhouding 1:2.

 

5.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden

a.  Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op gronden ter 

plaatsevandeaanduiding‘oever’devolgendewerken,geenbouwwerkenzijnde,
en werkzaamheden uit te voeren:

 1.hetwijzigenen/ofdempenvanwaterlopen;
 2.  het wijzigen of plaatsen van oorspronkelijke reeds bij de aanleg gerealiseerde 

beschoeiingen;

 3. het opwerpen van grond.

b.Hetverbodalsbedoeldonderaisnietvantoepassingopwerken,geenbouwwerken
zijnde,enwerkzaamhedendie:

 •reedsinuitvoeringzijntentijdevandeinwerkingtredingvanhetplan;
 •hetnormalebeheerenonderhoudbetreffen.



Pagina 42

c.  Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt uitsluitend verleend indien geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld als bedoeld in het 

Beeldkwaliteitsplan vastgesteld op 13 december 2016 dan wel een herziene versie van 

hetBeeldkwaliteitplan,zoalsdatgeldtophettijdstipvanindieningvandeaanvraagom
een omgevingsvergunning. 

Artikel 6 - Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving

Devoor‘Wonen’aangewezengrondenzijnbestemdvoor:
a. wonen,aldannietincombinatiemetaan-huis-verbondenberoepenen/ofbedrijven,
b.  tuinen en erven;

c.  verkeer- en verblijfsvoorzieningen;

d.  groenvoorzieningen;

e. waterenoeverstroken,alsmedebruggen,stuwen,duikers,beschoeiingenensteigers;
f. openbarenutsvoorzieningen,entevensvoor:
g. wonenaldannietincombinatiemeteenbedrijf,metdienverstandedat:
 •dezefunctieuitsluitendistoegestaanopgrondenterplaatsevandeaanduiding

‘bedrijf’;
 •uitsluitendbedrijvigheidalsbedoeldindievallenbinnendevandezeregelsdeel

uitmakendealsbijlage1opgenomen‘StaatvanBedrijven–Aanhuisverbonden
bedrijven’,danweldaarmeeisgelijktestellenvoorwatbetreftdemilieugevolgenvoor
de omgeving;

 •deruimtelijkeuitwerkingen/ofuitstralingvandebedrijvigheidmetdewoonfunctie
in overeenstemming is;

 •hetgeendetailhandelen/ofhorecabetreft,andersdangenoemdindevandezeregels
deeluitmakendealsbijlage1opgenomen‘StaatvanBedrijven–Aanhuisverbonden
bedrijven’;

 •opdebijdebetreffendewoningbehorendegrondengeenbuitenopslagvangoederen
ten behoeve van de bedrijvigheid plaatsvindt;

 •indeomgevingvandebetreffendewoninggeenonevenredigevergrotingvande
verkeers- en parkeerdruk optreedt;

 •debedrijvigheidgeenafbreukdoetaanhetwoonkaraktervandeomgeving.

Voor aan huis verbonden beroepen en bedrijven geldt dat een hoofdgebouw en 

bijbehorende bouwwerken op gronden als bedoeld in lid 6.1 sub a mag worden 

gebruiktvooraanhuisverbondenberoepenen/ofbedrijven,mits:
1.degezamenlijkevloeroppervlaktenietmeerbedraagtdan50m²;
2.  de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt;

3.deruimtelijkeuitwerkingen/ofuitstralingvaneenaanhuisverbondenberoepof
bedrijf met de woonfunctie in overeenstemming is;

4.hetgeendetailhandelen/ofhorecabetreft,andersdangenoemdindevandezeregels
deeluitmakendealsbijlage1opgenomen‘StaatvanBedrijven–Aanhuisverbonden
bedrijven’;

5.  op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen 

tenbehoevevandeaanhuisverbondenberoepenen/ofbedrijvenplaatsvindt;
6.  in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van 

de verkeers- en parkeerdruk optreedt;

7.  de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de omgeving;

8.  het aan huis verbonden beroepen betreffen die:

 •passenbinnendeinartikel1subegenoemdeomschrijving;
9.  het aan huis verbonden bedrijven betreft die vallen binnen de van deze regels deel 

uitmakendealsbijlage1opgenomen‘StaatvanBedrijven–Aanhuisverbonden
bedrijven’,danweldaarmeeisgelijktestellenvoorwatbetreftdemilieugevolgen
voor de omgeving.
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6.2 Bouwregels

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 1. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woningen worden gebouwd;

 2.woningenmogenwordengebouwdalsvrijstaande,dubbeleenrijenwoningen;
 3.  indien een bouwvlak is aangegeven dient een hoofdgebouw in het bouwvlak te 

worden gebouwd;

 4.opgrondenterplaatsevandeaanduiding‘specifiekebouwaanduiding-woningbouw
uitgesloten’mogengeenhoofdgebouwenwordengebouwd;

 5.  de goot- en bouwhoogte van woningen mag niet meer dan respectievelijk 6 m en 

11 m bedragen;

 6. het aantal aaneengebouwde woningen mag niet meer dan 5 woningen bedragen;

 7. woningen dienen met de voorgevel gericht op de openbare weg te worden gebouwd;

 8.  de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 

3mbedragen,metuitzonderingvanaaneengebouwdezijden.
b.  Voor het bouwen van gebouwen vóór de voorgevel van hoofdgebouwen gelden de 

volgende regels:

 1.voordevoorgevelvaneenhoofdgebouwmogengeengebouwenwordengebouwd,
metuitzonderingvaneenaangebouwdbijbehorendbouwwerk,metdienverstande
dat:

  •dedieptevaneenaangebouwdbijbehorendbouwwerknietmeerdan1,5mmag
bedragen;

  •debreedtevaneenaangebouwdbijbehorendbouwwerkmaximaal2/3edeelvande
bestaandegevelbreedtemagbedragen,toteenmaximumvan4m;

  •debouwhoogtevaneenaangebouwdbijbehorendbouwwerktenhoogstegelijkis
aandievandeeerstebouwlaagvanhethoofdgebouwtoteenmaximumvan3,5m;

  •deafstandvaneenaangebouwdbijbehorendbouwwerktotdegrensmetde
openbarewegtenminste1,5mbedraagt.



Pagina 44

c. Voorhetbouwenvanbijbehorendebouwwerkenenbouwwerken,geengebouwen
zijnde,geldtdevolgenderegel:

 •degezamenlijkeoppervlaktevanbijbehorendebouwwerkenenbouwwerken,geen
gebouwenzijnde,magnietmeerdan50%vandeoppervlaktevanhetbouwperceel
bedragen,metdienverstandedatdeoppervlaktevanhetoorspronkelijke
hoofdgebouw niet wordt meegerekend.

d.  Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 1.  bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 3 m achter (het verlengde van) de naar 

de openbare weg van het hoofdgebouw te worden gebouwd;

 2.  de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 50 

m²perbouwperceelbedragen,metdienverstandedatindienhetbouwperceelgroter
is dan 500 m2 de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag 

wordenvermeerderdtoteenmaximumvan75m2;
 3.  de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan de hoogte van de 

bovenzijde van de afgewerkte vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw 

bedragentoteenmaximumvan3,5m;
 4.debouwhoogtevanbijbehorendebouwwerkenmagnietmeerdan6,5mbedragen,

met dien verstande dat:

  a.  de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken ten minste 1 m lager 

is dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

  b.  de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken die binnen een 

afstandvan3mtotdebouwperceelgrenswordengebouwd,nietmeerdan5mmag
bedragen;

 5.  de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 3 m 

bedragen;

 6.  de bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 5 m 

bedragen.

e.  Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen gelden 

de volgende regels:

 1.deoppervlaktebedraagtnietmeerdan15m²pergebouw;
 2. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.
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f. Voorhetbouwenvanbouwwerken,geengebouwenzijnde,geldendevolgenderegels:
 1.  de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de 

weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw mag niet meer dan 1 m bedragen;

 2.  de bouwhoogte van overige erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 m 

bedragen;

 3.  de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen;

 4.perbouwperceelmagtenhoogste1overkappingmeteenoppervlaktevanmaximaal
20 m2 worden gebouwd;

 5. een overkapping dient achter de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;

 6. een carport mag tot in de voorgevel worden geplaatst;

 7.perbouwperceelmagnietmeerdanéénzwembadwordengerealiseerd,metdien
verstande dat:

  a.deoppervlaktevanhetzwembadnietmeerdan40m²magbedragen;
   b.  het zwembad ten minste 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het 

hoofdgebouw dient te worden gebouwd;

  c. de bouwhoogte van het zwembad niet meer dan 1 m boven het peil mag bedragen;

 8.perbouwperceelmagmaximaal1steigerwordengebouwdwaarvoorgeldtdatdeze
ten hoogste 1 m uit de oever mag worden gebouwd en dat de breedte van de steiger 

gemetenvanuitdeoevernietmeerdan3mmagbedragen,metdienverstandedat:
  •voorpercelenmeteenoeverlengtetussen15en20mdebreedtevaneensteigerniet

meer dan 4 m mag bedragen;

  •voorpercelenmeteenoeverlengtegroterdan20mgeldtdatdebreedtevaneen
steiger niet meer dan 5 m mag bedragen;

 9.devrijedoorvaarthoogteonderbruggendienttenminste1,5mtebedragen;
 10.debouwhoogtevanoverigebouwwerken,geengebouwenenbruggenzijnde,mag

niet meer dan 3 m bedragen.

6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:

a. deplaatsvanhoofdgebouwen,indiezindatdevoorgevelmoetwordengebouwdinde
naar de weg gekeerde zijde van het bouwvlak;

b. de plaats van bijgebouwen buiten het bouwvlak;

c. deplaatsvanbouwwerken,geengebouwenzijnde,terbevorderingvandesamenhang
van het stedenbouwkundige beeld en met het oog op het voorkomen van onevenredige 

aantasting van:

 •degebruiksmogelijkhedenvanaangrenzendegronden;
 •hetstraat-en/ofbebouwingsbeeld;
 •deverkeersveiligheid;
 •demilieusituatie;
 •desocialeveiligheid.

6.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van 

afwijking van:

a. hetbepaaldeinlid6.2,subb,onder1vooreenbijbehorendbouwwerkaandevoorzijde
vaneenhoofdgebouw,metdienverstandedat:

 1.hetbijbehorendbouwwerkmagtenhoogste1,5muitstekentenopzichtevande
voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw;

 2.  het bijbehorend bouwwerk heeft een raam aan de zijde gekeerd naar de openbare weg 

of is begroeid;

 3.  het bijbehorend bouwwerk past bij de architectonische uitstraling van het 

hoofdgebouw.
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b.  het afgeven van een omgevingsvergunning als bedoeld onder a mag niet leiden tot een 

onevenredige aantasting van:

 •degebruiksmogelijkhedenvanaangrenzendegronden;
 •hetstraat-en/ofbebouwingsbeeld;
 •deverkeersveiligheid;
 •demilieusituatie;
 •desocialeveiligheid.

6.5 Specifieke gebruiksregels

Toteengebruik,strijdigmetdezebestemming,wordtiniedergevalgerekend:
•hetgebruikvangrondenenbouwwerkenandersdanvoorrecreatievebewoning;
•hetgebruikvanvrijstaandebijbehorendebouwwerkenvoorzelfstandigebewoning;
•hetbedrijfsmatigexploiterenvanhetzwembad(hetzwembadisbestemdvoor

eigen gebruik).

Artikel 9 Algemene bouwregels

9.1 Aantal woningen in het plangebied

Hetgezamenlijkmaximumaantalwoningenindebestemmingen‘Wonen’en‘Wonen-
Appartementengebouw’magnietmeerbedragendan435woningen,metdienverstande
datopgrondenterplaatsevandeaanduiding“maximumaantalwooneenheden”niet
meer dan drie woningen mogen worden gebouwd.

9.2 Dakkapellen

a.  Voor het bouwen van dakkapellen op het achterdakvlak van woningen gelden de 

volgende regels:

 1.dehoogtevaneendakkapel,gemetenvanafdevoetvandedakkapel,magnietmeer
dan 2 m bedragen;

 2.  de afstand tussen de onderzijde van een dakkapel en de dakvoet mag niet minder dan 

0,5mennietmeerdan1mbedragen;
 3.  de afstand tussen de bovenzijde van een dakkapel en de daknok mag niet minder dan 

0,5mbedragen;
 4.  de afstand van zijkanten van de dakkapel tot de zijkanten van het dakvlak mag niet 

minderdan0,5mbedragen.
b.  Voor het bouwen van dakkapellen op het zijdakvlak van woningen gelden de 

volgende regels:

 1.dehoogtevaneendakkapel,gemetenvanafdevoetvandedakkapel,magnietmeer
dan 2 m bedragen;

 2.  de afstand tussen de onderzijde van een dakkapel en de dakvoet mag niet minder dan 

0,5mennietmeerdan1mbedragen;
 3.  de afstand tussen de bovenzijde van een dakkapel en de daknok mag niet minder dan 

0,5mbedragen;
 4.  de afstand van de dakkapel tot de voorgevel en tot de achtergevel van het gebouw mag 

niet minder dan 1 m bedragen.

c.  Voor het bouwen van dakkapellen op het voordakvlak van woningen gelden de 

volgende regels:

 1.dehoogtevaneendakkapel,gemetenvanafdevoetvandedakkapel,magnietmeer
dan1,5mbedragen;

 2.  de afstand tussen de onderzijde van een dakkapel en de dakvoet mag niet minder dan 

0,5mennietmeerdan1mbedragen;
 3.  de afstand tussen de bovenzijde van een dakkapel en de daknok mag niet minder dan 

0,5mbedragen;
 4.  de afstand van zijkanten van de dakkapel tot de zijkanten van het dakvlak mag niet 

minder dan 1 m bedragen.
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9.3 Dakopbouwen

a.  Voor het bouwen van dakopbouwen aan de achterzijde van woningen gelden de 

volgende regels:

 1.  de bouwhoogte van een woning voorzien van een dakopbouw mag niet meer dan 

11 m bedragen;

 2.  de afstand tussen de onderzijde van een dakopbouw en de dakvoet mag niet minder 

dan0,5mennietmeerdan1mbedragen;
 3.  de afstand tussen de zijkanten van een dakopbouw en de zijkanten van de buiten-  

en/oftussenmuurdientmagnietminderdan1mbedragen;
 4.  de dakhelling van een dakopbouw en een woning dient hetzelfde aantal graden 

te bedragen.

b.  Voor het bouwen van dakopbouwen door het optrekken van een gevel of vanuit de 

goot (topgevel) gelden de volgende regels:

 1. het gebouw waarop de dakopbouw wordt geplaatst is een hoofdgebouw;

 2.  de dakopbouw heeft een kap met een kaprichting haaks op het dakvlak van het 

hoofdgebouw;

 3. de dakopbouw is symmetrisch aangebracht op het dakvlak;

 4.debreedtevandedakopbouwdientnietmeerdan1/3vandegevelbreedtete
bedragen;

 5.  de hoogte van de dakopbouw is ten minste 1 m lager dan de bouwhoogte van het 

hoofdgebouw.

 6.  de afstand van de zijkant van de dakopbouw tot de hoekkeper dient ten minste 1 m 

te bedragen.
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c. Voorhetbouwenvaneendakopbouw,doorhetverhogenvandenok,metzoweleen
kozijninhetvoordakvlakalsinhetachterdakvlak(zogenaamde‘kamelenrug’),gelden
de volgende regels:

 1.  het realiseren van een dakopbouw is alleen toegestaan binnen het plangebied zoals 

weergegeven in figuur 1;

 2.  de bouwhoogte van een woning voorzien van een dakopbouw mag niet meer dan 

11 m bedragen;

 3.  een dakopbouw is uitsluitend toegestaan op een hoofdgebouw met een zadeldak met 

een dakhelling van kleiner dan wel gelijk aan 30 graden;

 4.  de afstand tussen de onderzijde van een dakopbouw en de dakvoet mag niet minder 

dan1mennietmeerdan1,5mbedragen;
 5.  de afstand tussen de zijkanten van de dakopbouw en de zijkanten van de buiten-  

en/oftussenmuurmagnietminderdan1mbedragen;
 6.dehoogtevanhetkozijnindedakopbouwinhetachter-en/ofvoordakvlakmag

niet meer dan 1 meter bedragen;

 7.  de dakhelling van de dakopbouw en het hoofdgebouw dienen hetzelfde aantal 

graden te bedragen.

Artikel 11

Algemene afwijkingsregels

Burgemeesterenwethouderskunnen,mitsgeenonevenredigeaantastingplaatsvindtvan:
• eensamenhangendstraat-enbebouwingsbeeld;
• deverkeersveiligheid;
• desocialeveiligheid;
• demilieusituatie;
• degebruiksmogelijkhedenvandeaangrenzendegronden,eenomgevingsvergunning

verlenen ten behoeve van afwijking van het in het plan bepaalde voor:

 a.indiensprakeisvaneennieuwbouwsituatie:debijrechtinderegelsgegevenmaten,
afmetingen,percentagestotnietmeerdan10%vandiematen,afmetingenen
percentages;

 b.indiensprakeisvaneengerealiseerdesituatie:deinhetplangegevenmaten,
afmetingenenpercentagestotnietmeerdan10%vandiematen,afmetingen
enpercentages,teneindedezebijdedefinitieveuitmetingvanhetplanin
overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie;

 c.  indien sprake is van een nieuwbouw situatie of een gerealiseerde situatie: een 

overschrijdingvanbestemmingsgrenzenvandebestemming‘Groen’,uitsluitend
ten behoeve van het woongenot;

 d.debouwvanutilitairebouwwerkenwaarondertransformatorhuisjes,gemalen,
gasdrukregelenmeetstationseneencentraleantenne-inrichting,metdienverstande,
datdeoppervlaktevaneengebouwnietmeerdan25m²magbedragenende
bouwhoogtenietmeerdan3,5mmagbedragen;

 e.hetplaatsenvankunstwerken,telecommunicatievoorzieningenenbouwwerken,geen
gebouwenzijnde,inalleopenbareruimten,metdienverstandedatdebouwhoogte
vankunstwerkenenbouwwerken,geengebouwenzijnde,nietmeerdan3mmag
bedragen. Met uitzondering van lichtmasten waarvan de bouwhoogte niet meer dan 

9 m mag bedragen en telecommunicatievoorzieningen waarvan de bouwhoogte niet 

meer dan 40 m mag bedragen;

 f.  het met ten hoogste 2 m afwijken van een vastgesteld onderdeel van een grens of 

richtingvaneenstraat,devormvaneenpleinenvandedienovereenkomstig
vastgesteldevormvaneenbouwvlak,indienbijdefinitievemetingblijkt,dateen
afwijking in het belang van een behoorlijke bebouwing is.
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Artikel 12 - Overige regels

12.1 Parkeergelegenheid en los- en laadmogelijkheden

a.  Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen of voor een 

gebruiksveranderingmoet,indiendeomvangofdebestemmingvaneegebouwdaartoe
aanleidinggeeft,tenbehoevevanhetparkerenofstallenvanauto’s,(motor)fietsenof
anderevoertuigeninvoldoendemateruimtezijnaangebrachtin,opofonderhet
gebouw,danwelopofonderhetbijbehorendbouwperceel.

b.  Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte 

aanruimtevoorhetladenoflossenvangoederen,moetindezebehoefteinvoldoende
matezijnvoorzienaan,inofonderdatgebouw,danwelopofonderhetbijbehorend
bouwperceel.

c. Gerealiseerdevoorzieningenalsbedoeldinsubaenb,dienennaderealiseringinstand
te worden gehouden.

d.  Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in sub a en b:

 1.  indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op 

overwegende bezwaren stuit; of

 2.voorzoveropanderewijzeindenodigeparkeer-ofstallingruimte,danwellaad-
of losruimte wordt voorzien.

  Toetsing vindt plaats aan het parkeerbeleid Nota Parkeren 2016 zoals vastgesteld op 

13 december 2016 dan wel een herziene versie van het parkeerbeleid Nota Parkeren 

2016 zoals dat geldt op het tijdstip van indiening van de aanvraag om een 

omgevingsvergunning. 
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5.Contractstukken

5.1Optieovereenkomst

OPTIEOVEREENKOMST

Vrije kavel Westerdel

Versie 25 maart 2019

KAVELNUMMER:

Deondergetekenden,

1.DegemeenteLangedijk,tendezeopgrondvanartikel171vandeGemeentewet
rechtsgeldigvertegenwoordigddoorhaarwaarnemendburgemeester,mevrouw
L.A.M.Kompier,handelendteruitvoeringvanhetbesluitvanburgemeesteren
wethoudersvanLangedijkd.d.12maart2019,hiernatenoemen“degemeente”,

en

2.   Optienemer  Echtgeno(o)t(e) of partner

    Naam   ………………………. ………………………

    Voornamen: ……………………… ………………………

    Geboorteplaats: ……………………… ………………………

    Geboortedatum:  ……………………… ………………………

    Adres:  ……………………… ………………………

    Postcode:  ……………………… ………………………

    Woonplaats: ……………………… ………………………

    Telefoon thuis: ……………………… ……………………… 

    Telefoon mobiel: ……………………… ………………………

    Emailadres: ……………………… ………………………

    Burgerlijke staat: ……………………… ………………………

hiernazowelafzonderlijkalstezamentenoemen“optienemer”,
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1.  Aan optienemer wordt vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst voor 

de duur van vier maanden een optie verstrekt (met de mogelijkheid tot verlenging in 

overleg met de accountmanager door middel van het indienen van een gemotiveerd 

verzoek)terzakevankavelnummer…….,gelegeninWesterdel,grootcirca….m²,
een en ander zoals schetsmatig aangegeven op de als bijlage 1 bij deze overeenkomst 

gevoegde verkooptekening.

2.   De optie wordt verstrekt met als doel de optienemer in de gelegenheid te stellen  

gedurendedeoptietermijnadviesintewinneninzakedefinanciering,de
bouwkosten en indien gewenst een advies te krijgen of het schetsontwerp van uw      

gewenste woning voldoet aan de gemeentelijke randvoorwaarden. Indien de      

bovenvermelde zaken meer tijd vergen dan de vier maanden na datum van      

ondertekeningvandezeovereenkomst,isereenmogelijkheidtotverlengingvan
de optie (tegen wederom een verrekenbare optievergoeding van € 1.000 voor vier 

maanden),inoverlegmetdeaccountmanager.
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3.  Bij het ondertekenen van deze optieovereenkomst is optienemer een eenmalige  

optievergoeding verschuldigd van € 1.000 (inclusief btw). Over de optievergoeding 

wordtgeenrentevergoed.Binnen1weekovertemakenopIBANNL18BNGH
02850.04.751t.n.v.degemeenteLangedijkondervermeldingvan‘optiekavelnummer
…Westerdel’.Alsoptienemertotkoopovergaatwordtditbedragverrekendmetde
koopsom. In geval van uitgifte onder erfpacht zal verrekening van de optievergoeding 

plaatsvinden op het moment van vestiging van het erfpachtrecht. De aanbetaling vervalt 

geheelaandegemeentealsdeoptienemerbesluitomniettotkoop/erfpachtovertegaan.
4.Naafloopvandeoptiedoortijdsverloopisdezeovereenkomstvanrechtswege

geëindigd en kan de optienemer geen recht meer doen gelden op de in deze      

overeenkomst genoemde kavel. Het aan optienemer verleende optierecht is niet      

overdraagbaar. 

Aldusovereengekomenengetekend,

Degemeente,   Koper,

MevrouwL.A.MKompier  …………………………………(naam)
waarnemend burgemeester Gemeente Langedijk     

Plaats en datum:   Plaats en datum:

……………………………………….  ……………………………………………

Bijlages:

1: Situatietekening d.d.25 maart 2019

2: Kavelpaspoort kavelnummer ….

3:GedetailleerdbeeldkwaliteitsplanWesterdel,deelgebiedendeCentraleBuurten
de Straatjes

4: Uitwerkingsplan Westerdel 2017
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5.2 Koopovereenkomst

STANDAARD KOOPOVEREENKOMST 

Vrije kavel Westerdel

Versie 25 maart 2019

De ondergetekenden:

    

DegemeenteLangedijk,tendezeopgrondvanartikel171vandeGemeentewet
rechtsgeldigvertegenwoordigddoorhaarwaarnemendburgemeester,mevrouw
L.A.M.Kompier,handelendteruitvoeringvanhetbesluitvanburgemeesterenwethouders
vanLangedijkd.d.12maart2019,hiernatenoemen“degemeente”of“verkoper”,

en

   Koper  Echtgeno(o)t(e) of partner

Naam   ………………………. ………………………

Voornamen: ……………………… ………………………

Geboorteplaats: ……………………… ………………………

Geboortedatum:  ……………………… ………………………

Adres:  ……………………… ………………………

Postcode:  ……………………… ………………………

Woonplaats: ……………………… ………………………

Telefoon thuis: ……………………… ……………………… 

Telefoon mobiel: ……………………… ………………………

Emailadres: ……………………… ………………………

Burgerlijke staat: ……………………… ………………………

hiernazowelafzonderlijkalstezamentenoemen“koper”,

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1

Het verkochte 

De gemeente verkoopt aan koper die van de gemeente koopt een vrije sectorkavel in 

WesterdelteBroekopLangedijkenZuid-Scharwoude,tergroottevanca.……m²,
aangeduidalskavelnummer……..,gelegente…………..,kadastraalbekendgemeente
……….,sectie…,nummer……(gedeeltelijk),eenenanderzoalsschetsmatigaangegeven
opdealsbijlage1bijdezeovereenkomstgevoegdesituatietekening,hiernatenoemen:
“het verkochte”. 

Artikel 2

De koopprijs en de kosten die gemoeid gaan met de levering

2.1  De koopprijs van het verkochte bedraagt e…....................... (zegge: …..............................

................................................................euro),vrijopnaam,inclusief21%btw.
2.2  De betaalde optievergoeding wordt verrekend met de koopprijs zoals genoemd in 

artikel 2.1. (artikel is optioneel!)

2.3Allekostenenbelastingenmetbetrekkingtotdeovereenkomstvanverkoopenkoop,
vandeoverdrachtendeaflevering,waaronderbegrependekostenvandekadastrale
inmeting van het verkochte zijn voor rekening van de verkoper.

2.4Allelastenenbelastingen,welkeoverdegrondwordengeheven,komenvanafde
datum van aktepassering voor rekening van de koper.
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Artikel 3

Waarborgsom/bankgarantie

3.1  Tot meerdere zekerheid voor nakoming van zijn verplichting tot medewerking aan het 

passerenvandenotariëleakteenvoorbetalingvandekoopprijs,dientdekoper
binnen 8 (acht) weken na ondertekening van de verkoopovereenkomst te zijner keuze: 

 a.eenwaarborgsomtedoen,tergroottevan10%(zegge:tienprocent)vandekoopprijs,
doorstortingofovermakingopeenkwaliteitsrekeningvanB&LNotarissenteBroekop
Langedijk,IBANNL68RABO034.66.80.808vandeRabobank,ondervermeldingvan
‘Waarborgsomkavelnummer……..Westerdel’,of,

 b.  een door een in Nederland gevestigde bankinstelling afgegeven bankgarantie tot een 

bedrag,groot10%vandekoopprijs,tedeponeren.Dezebankgarantiedient
onvoorwaardelijktezijn,voortdurentottenminste18maandennadedatumvan
ondertekeningvandezeovereenkomst,endeclausulebevattendatdedesbetreffende
bankinstelling op eerst verzoek van de notaris het bedrag van de garantie aan de 

notaris zal uitkeren.

3.2  Bij levering van de grond zal de waarborgsom met de te betalen koopprijs worden 

verrekend. 

3.3  Over de waarborgsom wordt door verkoper geen rente vergoed. Indien de notaris over 

dewaarborgsomrentevergoedt,komtdezerenteaankoper toe.
3.4  Indien na verloop van de in artikel 3.1 genoemde termijn geen waarborgsom of 

schriftelijkebankgarantieisgesteld,kandezeovereenkomstdoordegemeenteworden
ontbonden. De koper stemt nu voor alsdan in met ontbinding van de overeenkomst op 

grond van het in dit artikel bepaalde.

3.5Dewaarborgsomvervaltgeheelalsboeteaandegemeente,indiendekopergeen
medewerking verleent aan het passeren van de notariële akte en de koper in gebreke 

isgesteld,eenenanderonverminderdhetrechtvandeverkoperopverdere
schadevergoedingen/oftotontbindingvandeovereenkomst.

Artikel 4

Faillissement en beslag

1. Indien de koper vóór het notariële transport

 a. in staat van faillissement wordt verklaard; of

 b. surseance van betaling heeft gekregen; of

 c.executoriaalbeslagopzijnroerendeenonroerendezakenwordtgelegd,isdegemeente
bevoegddeverkoopovereenkomstteontbinden,zonderdatenigeingebrekestellingof
rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

2.  Reeds betaalde gedeelte van de koopprijs wordt terugbetaald voor zover ze het bedrag 

van de kosten en eventuele boeten ingevolge de verkoopovereenkomst te boven gaan.

Artikel 5

Omgevingsvergunning aanvragen

5.1  Binnen twee maanden na ondertekening van deze koopovereenkomst dient koper 

een voorlopig ontwerp van de te bouwen woning in te dienen bij de gemeente. 

Het voorlopig ontwerp dient zo nodig door de koper te worden aangepast en wel 

zodanig dat binnen negen maanden na ondertekening van deze koopovereenkomst de 

goedkeuringkanwordenverkregenvandeCommissieRuimtelijkeKwaliteitLangedijk.
5.2  Binnen twee maanden na de goedkeuring van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Langedijkdientkopereendefinitiefontwerpvandetebouwenwoningintedienenbij
de gemeente.

5.3  De aanvraag voor een omgevingsvergunning dient binnen een jaar na ondertekening 

van deze koopovereenkomst te zijn ingediend

5.4  De omgevingsvergunning dient binnen anderhalf jaar na ondertekening van deze 

koopovereenkomst onherroepelijk te zijn.
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5.5Opgrondvangeblekenhardheid,welkebuitenverhoudingstaattothetalgemeen
belangdatmettoepassingvandezebepalingzouzijngediend,kanhetcollegevan
burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van de hierboven gemelde termijnen.

Artikel 6

Notariële akte van levering

6.1  De akte van levering wordt uiterlijk binnen vier (4) weken na het onherroepelijk 

worden van de omgevingsvergunning gepasseerd. 

6.2  Indien de koopprijs niet binnen de onder lid 1 van dit artikel gestelde termijn is 

betaald,iskoperinverzuimenzalhijdaarover,overeenkomstighetbepaaldeinartikel
6:83vanhetBurgerlijkWetboekzonderingebrekestelling,overdeperiodevanafdie
datum tot aan de datum van betaling de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 

van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn.

6.3DevoordeoverdrachtvereisteaktevanleveringzalwordengepasseerdbijB&L
Notarissen,welkegevestigdisaandeKeizelbos1,1721PJteBroekopLangedijk.

Artikel 7

Levering

7.1Hetverkochtewordtuiterlijkopdedatumvandenotariëleoverdracht,zoalsvermeld
inartikel6.1,aandekoperineigendomovergedrageninbouwrijpestaat,metalle
daaraanverbondenlustenenlasten,rechtenenverplichtingen,zichtbareen
onzichtbaregebreken,vrijvanhuur,pachtenofgebruikvanvrijvanpandrecht,
hypotheken,beslageneninschrijvingendaarvan,alsmedevrijvanerfdienstbaarheden
en kwalitatieve verplichtingen met uitzondering van die genoemd in deze 

overeenkomst. 

7.2  Verkoper garandeert ten tijde van het ondertekenen van de leveringsakte bevoegd te 

zijn tot de overdracht van het verkochte.

Artikel 8

Risico

8.1  Voorafgaand aan het passeren van de akte zal een schouwinspectie van het perceel 

plaatsvinden,teneindevasttestellendathetverkochtezichbevindtindefysiekestaat
zoals overeengekomen.

8.2Hetverkochtekomteerstvoorrisicovankoper,zodradeaktetotleveringisgepasseerd,
tenzijdefeitelijkeleveringeerderplaatsvindt,inwelkgevalhetrisicometingangvan
dat moment overgaat op koper. 

8.3  Indien het verkochte vóór het tijdstip van risico-overgang anders dan door toedoen van 

koper,geheelofgedeeltelijkverlorengaatofinmeerdangeringematewordt
beschadigd,isdegemeenteverplichtkoperdaarvanonverwijldinkennistestellenenis
dezeovereenkomstvanrechtswegeontbonden,tenzijbinnen4wekennadatkoperin
kennisisgesteld,maariniedergevalvóórdefeitelijkelevering:

 1.kopernietteminuitvoeringvandeonderhavigeovereenkomstverlangt,inwelkgeval
de gemeente aan koper zal overdragen het verkochte in de staat waarin het zich alsdan 

bevindt,alsmede-zonderenigebijzonderetegenprestatienaastdeovereengekomen
koopprijs-allerechten,welkedegemeenteterzakevanvorenbedoeldeschade,hetzij
uithoofdevanverzekering,hetzijuitanderenhoofdejegensderdenkandoengelden;

 2.  de gemeente verklaart de schade vóór de in artikel 7 gemelde datum van levering dan 

wel binnen vier weken nadat deze is ontstaan voor zijn rekening te zullen herstellen. 

Deleveringzalalsdan–zonodig–wordenopgeschorttotuiterlijkdedag,volgende
opdie,waaropdetermijnvanvierwekenisverstreken.Indienbinnengenoemde
termijnhetherstelnietnaarbehorenplaatsvindt,heeftkoperalsnoghetrechtdeze
overeenkomstteontbinden.Maaktkopergeengebruikvanditrecht,danzalde
levering worden opgeschort totdat de schade naar behoren is hersteld.
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Artikel 9

Over- of ondermaat

9.1  Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte van het verkochte zal aan geen 

vanpartijenenigrechtverlenen,tenzijditverschilgroterisdanvijfprocent,inwelk
gevalerverrekeningzalplaatsvindenopbasisvandem²-prijsdiebijdekoopsomis
gehanteerd.

9.2Dekopermachtigtdeverkoper,namenshemdegrenzenvanhetverkochteaande
landmeetkundige dienst van het kadaster aan te wijzen.

Artikel 10

Garanties en verklaringen

Onverminderdhetoverigeindezeaktebepaalde,verklaartdegemeentehetvolgende:
a.  zij heeft geen kennisgeving ontvangen als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht;

b.  het verkochte is niet betrokken in een ruilverkavelings- of landinrichtingsplan en is niet 

ter onteigening aangewezen;

c.  het verkochte is niet geplaatst op een door een daartoe bevoegde instantie opgemaakte 

voorlopige of definitieve monumentenlijst;

d.  het verkochte is niet gelegen in een gebied dat is aangewezen als beschermd dorps- of 

stadsgezicht of als beschermd natuurmonument of in een gebied waarop het wettelijk 

voorkeursrechtvandegemeentevantoepassingis,nochisaanvraaggedaantot
aanwijzing van het verkochte als zodanig;

e.haarisnietbekendnochheeftzijaanwijzingen,datindebodemvanhetverkochte
oudheidkundige schatten aanwezig zijn;

f.  aan het verkochte is geen mandeligheid verbonden;

g.  ter zake het verkochte bestaat geen verplichting krachtens de Huisvestingswet en de uit 

die wet voortvloeiende regelingen;

h.deverschenentermijnenvanzakelijkelasten/belastingendievanhetverkochtegeheven
worden zijn alle betaald;

i.tenopzichtevanderdenbestaanmetbetrekkingtothetverkochtegeenverplichtingen,
uithoofdevaneenvoorkeursrecht,optierecht,rechtvanwederinkoop,huurkoop,
leasing,economischeoverdracht;

De gemeente is verplicht koper terstond te informeren indien zich ten aanzien van de 

hiervoor vermelde onderwerpen na heden een wijziging voordoet.

Degemeentezalterzakediewijzigingmetkoperoverleggenalvorensenigemaatregelen/
of(rechts)handelingteverrichten,tenzijredelijkerwijsgeenuitstelmogelijkis.
 

Artikel 11

Milieubepaling

11.1  Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of 

nietaanvaardbarestoffenindeteverkopengrond,iseenbodemonderzoekverricht.
Deresultatenvanditonderzoekzijnvastgelegdinhetrapport‘Bodemkwaliteitskaart
MayerslootWestIIteBroekopLangedijk’vanHBAdvies,nummer5821-A1-2,d.d.
11april2008.Inditrapportisdetoestandvandegrondomschreven,waaruitblijkt
datdegrondgeschiktisvoorhetbeoogdegebruik,bebouwingmeteenwoning.
Degemeenteheeftgezienhetvoorafgaandegebruikvandegrond,voorzoverdataan
degemeentebekendis,geenredenomaantenemendatzichindegrondofhet
grondwaterstoffenzoudenbevindendie,naarhuidigemaatstavenschadelijkzijnte
achtenvoorhetmilieu,ofdieanderszinsonaanvaardbaarzijn. 
Gelet op het feit dat er zich sinds 2008 geen (bijzondere) ontwikkelingen op of in de 

grondhebbenplaatsgevondenendegrondnietgeroerdisgeweest,heefthetcollege
vanB&WvanLangedijkop13september2016beslotendathetnietnodigwashet
genoemde bodemrapport te actualiseren. 
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11.2  Indien tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het op de grond 

terealiserenbouwplan,dochvoorhetmomentvanhetondertekenenvandenotariële
akte,zoublijkenvandeaanwezigheidvanvoorhetmilieugevaarlijkeofniet
aanvaardbarestoffen,dievanzodanigeconcentratieenaardzijndatvandekoperin
redelijkheidnietkanwordengevergddathij,zondertotsaneringovertegaan,aan
zijnbouwplichtvoldoet,heeftdekoperhetrechteenzijdigdezeovereenkomstte
ontbindenendegrondtervrijebeschikkingvandeverkopertestellen,voorzover
redelijkerwijze mogelijk in de toestand waarin deze zich bevond bij het aangaan van 

de overeenkomst.

11.3  Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan: 

funderingsrestanten,puinofandererestantenvanbouwkundigeaard,stobbenvan
bomenen/ofstruikenofomstandighedendiededraagkrachtvandegrond
beïnvloeden.

Artikel 12

Bouwplicht

12.1  Koper verplicht zich het verkochte te (doen) bebouwen met een woning met 

tenminste2parkeerplaats(en)opeigenterrein,overeenkomstigeendoor
burgemeester en wethouders goed te keuren bouwplan. Het bouwplan dient te passen 

indedoordegemeentegestelderandvoorwaarden/beeldkwaliteitsplanenhet
bestemmingsplan Westerdel. Koper dient (vooraf) te overleggen met verkoper over het 

bouwplan en de inhoud van de door koper in te dienen aanvraag voor de 

omgevingsvergunning. 

12.2  De start van de bouw dient binnen 8 weken na het onherroepelijk worden van de 

omgevingsvergunning plaats te vinden. Binnen 14 maanden na de start van de bouw 

moet de op het verkochte te stichten bebouwing gereed zijn. 

12.3Inbijzonderegevallen,teharerbeoordeling,kandegemeentedetermijnen,genoemd
inlid2vanditartikel,meteendoorhaartebepalentermijnverlengen.

Artikel 13

Bepalingen verband houdend met de bouw

13.1  Alle aansluitingen op de nutsvoorzieningen zijn voor rekening van koper en dienen 

door de koper zelf bij de betreffende bedrijven te worden aangevraagd. Voor zover de 

aanlegplaatsvindtinopenbaargebied,dientditinoverlegmetdegemeentete
geschieden.

13.2Ophetverkochtekangeengasneten/ofgasaansluitingwordengerealiseerd.Dekoper
en de eventuele opvolgende verkrijgers kunnen gebruik maken van het warmtenet van 

N.V. HVC te Alkmaar.

13.3  De gemeente zorgt voor de aanleg van het openbare rioolstelsel. Op circa 50 

centimeter binnen de erfgrens zal door de gemeente een controle inspectieput op het 

vuilewatereneenontstoppingsstukophetschonewaterwordenaangebracht,welke
eigendomworden/zijnvandekoper.Deaanlegopheteigenterreindientdooren
voor rekening van koper te worden uitgevoerd.

13.4Allebinnendegrensvanhetverkochtevallendeverhardingenenanderewerken,
zullen door koper voor zijn rekening worden aangebracht. Ter zake van de uitvoering 

van de aan de openbare weg aansluitende terreinverhardingen dient overleg te worden 

gepleegd met de gemeente.

13.5Gronden/ofzanddatvrijkomtbijeventueleontgravingenophetverkochtedientte
worden afgevoerd op kosten van koper. Koper dient alsdan zelf zorg te dragen voor de 

benodigdevergunningen/meldingen/ontheffingen.
13.6Eventueeltekortkomendgronden/ofzandophetverkochtedientopkostenvan

dekopertewordengekocht,vervoerdenverwerkt.Koperdientalsdanzelfzorg
tedragenvoordebenodigdevergunningen/meldingen/ontheffingen.
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13.7  Indien bij de bouw van een woning een afwijkend vloerpeil wordt aangehouden in 

afwijkingvanhetgeendoordeGemeentewordtaangegeven,dientdoorkopereen
voorzieningtewordengetroffentervoorkomingvanwateroverlastaandekavels/
woningen/verdereopstallenbehorendtothetverkochteen/ofaandekavels/
woningen/verdereopstallenvanderden.

13.8  Alle bouwactiviteiten dienen binnen het verkochte te geschieden en een eventuele 

bouwkeet (derhalve geen tijdelijke woning) dient op het verkochte te worden 

geplaatst.

13.9  Koper verplicht zich jegens de gemeente om ter gelegenheid van de bouw van de 

woning,geenschadetoetebrengenofteveroorzakenaandeaandegemeentein
eigendomtoebehorendezakengelegeninhetplanWesterdel,waaronderbegrepende
infrastructuurzoalswegen,voetpadenenbeplantingsvakkene.d..Deschadeaanlaatst
bedoelde eigendommen zou bijvoorbeeld kunnen ontstaan bij het vervoer van 

materiaal naar de bouwlocatie of het gebruik van zware vervoersmiddelen zoals 

vrachtwagens of bouwmachines zoals bijvoorbeeld hei-installaties of hijskranen. 

De koper verplicht zich in dat kader de aannemer die de bouw van de woning heeft 

aangenomen,metdegemeentecontactoptelatennemenomnamenshemzijn
eventuele onderaannemers duidelijk te maken welke activiteiten hij ter zake van die 

bouw gaat ondernemen en op welke wijze voorkomen gaat worden dat dergelijke 

schade ontstaat. De aannemer is verplicht zich strikt te houden aan door de gemeente 

ter zake eventueel op te stellen richtlijnen en zich te onderwerpen aan de controle op 

naleving hiervan.

13.10Dekoperisverplicht,ombijontstaneschadeaanderdenenaangemeentelijke
eigendommen,dekostenvoorhersteltevergoeden.

13.11  Koper dient bij de planvorming en realisering van de onroerende zaak de 

voorschriften van het Basispakket Woonkeur na te komen.

Artikel 14

Bedenktijd en ontbindende voorwaarde 

14.1  De koper heeft een bedenktijd van drie dagen en begint om 0:00uur van de dag  

die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte koopovereenkomst (in  kopie) 

aandekoperterhandgesteldis.Indiendebedenktijdopeenzaterdag,zondagof
algemeenerkendefeestdageindigt,wordtdezeverlengdtotenmetdeeerstvolgende
dagdienieteenzaterdag,zondagofalgemeenerkendefeestdagis.Debedenktijd
wordt,zonodig,zoveelverlengd,datdaarintenminstetweedagenvoorkomendie
nieteenzaterdag,zondagofalgemeenerkendefeestdagzijn;

14.2  Deze koopovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat  

koper uiterlijk binnen acht (8) weken na ondertekening van deze overeenkomst  

voor de financiering van de aankoop van het verkochte voor een bedrag ter hoogte 

van minimaal de in artikel 2 genoemde koopprijs geen hypothecaire geldlening of 

het aanbod daartoe van een erkende geldverstrekkende instelling heeft verkregen.  

Koper zal ter verkrijging van de financiering alle redelijkerwijs van hem te verlangen 

inspanningen verrichten. Slechts koper kan zich op de vervulling van voormelde 

voorwaarden beroepen op basis van schriftelijke afwijzing. Dit beroep moet geschieden 

door middel van een schriftelijke mededeling aan de notaris onder overlegging van de 

afwijzing,metdienverstandedatvoorberoepophetnietverkrijgenvanhypothecaire
financiering minimaal twee afwijzingen nodig zijn. Deze mededeling dient uiterlijk 

opdeeerstewerkdagnadedesbetreffendedatuminhetbezitvandenotaristezijn,
bij gebreke waarvan de eventueel vervulde voorwaarden haar ontbindende werking 

mist/missen.Indiendebedoeldeontbindendevoorwaarderechtsgeldigwordt
ingeroepen,isdeonderhavigekoopovereenkomstvanrechtswegeontbondenzonder
datdeGemeenteofkopertothetvergoedenvanenigeaanspraak,hoeookgenaamd,
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jegens de wederpartij is gehouden.

Artikel 15

Splitsingsverbod

ZonderuitdrukkelijkeschriftelijketoestemmingvandegemeenteLangedijkmaghet
eigendom van het verkochte niet worden gesplitst.

Artikel 16

Gedoogplicht openbare voorzieningen 

16.1  Koper en zijn rechtsopvolgers(s) zijn verplicht te gedogen dat de aanwezige openbare 

nutsvoorzieningen,zoalsstraatnaamborden,verlichting,verlichtingshaakjes,kabels,
leidingenendergelijkeop,inofbovenhetverkochtewordenonderhoudenendatal
hetgeennoodzakelijkistenbehoevevanopenbarevoorzieningenop,inofbovenhet
verkochte zal worden aangebracht en onderhouden indien het niet mogelijk is deze 

inopenbaregrondteplaatsenc.q.hetplanhierinvoorziet.
16.2  De koper is verplicht al hetgeen ingevolge het eerste lid is aangebracht bevestigd te 

laten.

16.3  Deze voorzieningen en hun werking mogen niet worden belemmerd door handelen 

of nalaten van de koper of zijn rechtsopvolger(s).

16.4Alleschadewelkeeenonmiddellijkgevolgisvanhetaanbrengen,bestaan,herstellen
ofvernieuwenvandeinheteerstelidbedoeldezaken,zaldoordegemeenteophaar
kostenwordenhersteld,of,indiendekoperditwenst,aandekoperwordenvergoed.

16.5Dekoperisverplicht,voorzoverinredelijkheidvanhemgevergdkanworden,opzijn
kostendiemaatregelentenementervoorkomingvanschadeaandeaanwezigezaken,
omschreveninheteerstelid,welkedegemeenteofdeeigenaarvandiezaken
noodzakelijk acht.

16.6  De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging van 

deaanwezigezaken,zoalsbedoeldinheteerstelid,doorzijntoedoenofnalaten
wordt veroorzaakt.

16.7  De verplichtingen zoals vermeld in dit artikel dienen als kwalitatieve verplichtingen 

zoals bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek aan opvolgende kopers te 

worden opgelegd.

Artikel 17

Talud aan openbaar water

17.1  Tot het verkochte zal -waar het verkochte grenst aan openbaar water- ook het talud 

behoren.

17.2Koperisverplichtom,voorzijnrekeningenrisico,deerfgrensmetdewaterpartijin
standtehoudenenhettaludingoedestaattehouden,teonderhouden.

17.3  Het is verboden om zonder toestemming van zowel de gemeente als de 

desbetreffende waterbeheerder water te dempen.

17.4  De koper is verplicht de hellingshoek van het talud in stand te laten conform de 

bepalingen in het vigerende bestemmingsplan.

17.5  Het is verboden om zonder toestemming van zowel de gemeente als de desbetref-

fende waterbeheerder palen en steigers in en boven het water te plaatsen.

Artikel 18

Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en schadevergoeding

18.1Eenpartijisinverzuimjegensdewederpartijalshij,naingebreketezijngesteld,
nalatig is of blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te 

voldoen. Ingebrekestelling moet schriftelijk geschieden bij aangetekend schrijven met 

bericht handtekening retour en met inachtneming van een termijn van acht dagen.
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18.2Wanneereenpartijinverzuimis,isdezeverplichtdeschadediedewederpartij
dientengevolge lijdt te vergoeden en kan deze de overeenkomst zonder rechterlijke 

tussenkomst ontbinden.

18.3Voorzoverdewederpartijmeerschadelijdt,heefthij,naastdeinartikel19bedoelde
boete,rechtopaanvullendeschadevergoeding.

Artikel 19

Boetebepaling 

19.1  De gemeente kan bij niet nakoming of overtreding van het in deze overeenkomst 

bepaalde,nadatkoperdaartoeisaangemaand,eenboete–onverminderdhetrecht
vandegemeenteomnakomingen/ofvolledigeschadevergoedingtevorderen–
opleggen,tewetenbijnietnakomingofovertredingvandeartikelen5,12,13,15en
17 per geval van niet nakoming of overtreding een boete van € 2.000,00voorelkedag
of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt of het aanbrengen of onderhouden 

verhinderdofniettoegestaanwordt,tenzijineniganderartikelwaarvanhetverbod
wordtovertreden,eenandereboeteisbepaald.

19.2  De boete is opeisbaar en wordt verbeurd na schriftelijke aanmaning. Onverminderd 

hetinhetvorigelidbepaaldezalwanneeraandeeisvandeGemeentetotherstel,
verandering of verwijdering binnen de door de Gemeente gestelde termijn niet wordt 

voldaan,hetgeëisteherstelcasuquodegeëisteveranderingofverwijderingdoorof
vanwege de gemeente kunnen geschieden op kosten van de koper of diens rechts-

opvolger(s). 

19.3  Het gestelde in dit artikel dient overeenkomstig artikel 20 opgenomen te worden als 

kettingbeding in iedere opvolgende overeenkomst. 

Artikel 20

Kettingbeding

20.1Dekoperisverplichtenverbindtzichjegensdegemeente,dieditvoorzichaanvaardt,
deindekoopovereenkomstvantoepassingverklaardebepalingen,voorzoverdeze
een blijvend karakter hebben bij elke vervreemding van het geheel of een gedeelte van 

hetverkochte,danwelbijhetvestigenvaneenzakelijkrechtophetverkochte,aande
nieuwe verkrijger in eigendom of zakelijk gerechtigde op te leggen en om de 

betreffendebepalingenwoordelijkindenotariëleaktevanleveringoptenemen,
zulksbijnietnakomingopverbeurdevaneenonmiddellijkopeisbareéénmalige
boete ten behoeve van de gemeente van € 20.000,00(zegge:twintigduizendeuro).

20.2Opdezelfdewijzealsonderheteerstelidisbepaald,verbindtdekoperzichjegensde
gemeentetothetbedingen,bijwijzevanderdenbeding,vandenieuweverkrijgerin
eigendom of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in het eerste lid en 

in dit lid opgenomen verplichting oplegt aan diens rechtsopvolger(s) respectievelijk 

zakelijk gerechtigde. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten 

behoeve van de gemeente het beding aan.

Artikel 21

Erfdienstbaarheden

21.1  Ten behoeve en ten laste van het verkochte enerzijds en ten behoeve en ten laste van 

deoverigedirectaanelkaargrenzendebouwkavelsanderzijds,zullendieerfdienst-
baarhedenwordengevestigd,waardoordetoestandzalwordengehandhaafdwaarin
deopdiepercelengrondvoordeeerstemaalgestichteopstallen,zichnaafbouw
conform de bouwvergunningen ten opzichte van elkaar bevinden. 
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21.2  Het bepaalde in lid 1 geldt speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van onder-

grondseenbovengrondseleidingenenkabelsenanderevoorzieningen,deafvoervan
hemelwater,gootwaterenfecaliëndoorriolering,drainageleidingenmetdoorspoel-
puttenofanderszins,eventueleinbalkingeninankering,over-ofonderbouw,toevoer
van licht en lucht en verlichtingsmasten.

21.3  Onder een erfdienstbaarheid wordt niet verstaan een verbod om te bouwen of te 

verbouwen. De erfdienstbaarheden zullen blijven bestaan ook al mocht een heersend 

erfdoorbebouwing,verbouwingofanderszinsvanaardofbestemmingworden
veranderd,waardoorverzwaringvandeerfdienstbaarheidplaatsvindt.

Artikel 22

Kwalitatieve verplichting 

Partijen komen overeen dat de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 16 als een 

kwalitatieve verplichting rusten op de onroerende zaak en van rechtswege overgaan op 

degene(n)diedezaakonderbijzonderetitelzalrespectievelijkzullenverkrijgen,waarbij
tevens wordt bepaald dat degene(n) mede gebonden zal respectievelijk zullen zijn die van 

de rechthebbende een recht tot gebruik van de zaak zullen verkrijgen. Voornoemde 

verplichting(en) zal respectievelijk zullen overeenkomstig artikel 252 lid 2 boek 6 BW als 

kwalitatieve verplichting(en) worden vastgelegd in de notariële akte van levering en 

worden ingeschreven in de openbare registers.

Artikel 23

Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid 

Alle ten laste van de koper komende verplichtingen zijn ondeelbaar. Indien het verkochte 

doormeerderepersonenwordtgekocht,zijnzijiederhoofdelijkenvoorhetgeheel
aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen jegens de gemeente.

Artikel 24

Slotbepalingen

24.1  Op deze koopovereenkomst en haar tenuitvoerlegging is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing.

24.2  Elke handmatig aangebrachte wijziging of opmerking maakt deze overeenkomst niet 

rechtsgeldig.

24.3  Enig geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst zal ter beoordeling worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

24.4  Overal waar in dit stuk een schriftelijke kennisgeving of mededeling is voor-

geschreven,iseenaangetekendebriefmetberichtvanontvangstofeen
deurwaardersexplootvereist.

24.5  Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van 

toepassing. 
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Aldusovereengekomenengetekend,

Degemeente,    Koper,

MevrouwL.A.M.Kompier   …………………………………(naam)
waarnemend burgemeester Gemeente Langedijk     

Plaats en datum:   Plaats en datum:

………………………………………….. ………………………………………….

Bijlages:

1: Situatietekening d.d. 25 maart 2019

2: Kavelpaspoort kavelnummer ….

3:GedetailleerdbeeldkwaliteitsplanWesterdel,deelgebiedendeCentraleBuurt
en de Straatjes

4: Uitwerkingsplan Westerdel 2017
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5.3Erfpachtovereenkomst

OVEREENKOMST UITGIFTE ERFPACHT 

Vrije kavel Westerdel

Versie 25 maart 2019

De ondergetekenden:

 

1.degemeenteLangedijk,tendezeopgrondvanartikel171vandeGemeentewet
rechtsgeldigvertegenwoordigddoorhaarwaarnemendburgemeester,mevrouw
L.A.M.Kompier,handelendteruitvoeringvanhetbesluitvanburgemeesteren
wethoudersvanLangedijkdedato12maart2019, hiernaooktenoemen“gemeente”
of“eigenaar”,

en

2.     Koper  Echtgeno(o)t(e) of partner

Naam    ………………………. ………………………

Voornamen: ……………………… ………………………

Geboorteplaats: ……………………… ………………………

Geboortedatum:  ……………………… ………………………

Adres:   ……………………… ………………………

Postcode:  ……………………… ………………………

Woonplaats: ……………………… ………………………

Telefoon thuis: ……………………… ……………………… 

Telefoon mobiel: ……………………… ………………………

Emailadres: ……………………… ………………………

Burgerlijke staat: ……………………… ………………………

hiernazowelafzonderlijkalstezamentenoemen“koper”,

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1

De grond

De gemeente verbindt zich aan erfpachter te doen uitgeven en erfpachter verbindt zich 

in erfpacht te verkrijgen met inachtneming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald:

een vrije sector kavel (bekend als kavelnummer *) in het plangebied Westerdel te

BroekopLangedijkenZuid-Scharwoude,gemeenteLangedijk,kadastraalbekend
gemeenteLangedijk,sectie*F,nummer*,tergroottevan*(*a*ca),
hierna te noemen: “de zaak” of “het registergoed”.

Artikel 2 

Vergoeding, kosten die gemoeid gaan met de levering, canon, herziening

2.1  De erfpachter is aan de eigenaar geen vergoeding verschuldigd wegens de vestiging van 

het recht van erfpacht. 

2.2 Allekostenenbelastingenmetbetrekkingtotdeerfpachtsgunningenvandevestiging,
waaronderbegrepenhetkadastralerecht,endekostenvankadastraleopmeting,en
deoverdiekostenverschuldigdeomzetbelasting,zijnvoorrekeningvandeeigenaar/
de gemeente. 

2.3  Wegens de vestiging van de erfpacht is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
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2.4 Dewegensdevestigingvandeerfpachtverschuldigdeomzetbelastingad.*,berekend
overdegrondwaarde(excl.BTW)ad.*isvoorrekeningvandeerfpachter.

2.5 Allelastenenzakelijkebelastingen,welkeoverdegrondwordengeheven,komen
vanaf de datum van aktepassering voor rekening van de erfpachter en zullen door 

partijen nader in onderling overleg worden verrekend.

2.6 Canon.Betalingen,
  *(KEUZEBLOK1.CANONVOOR15OF30JAARVAST)
  a.Decanonbedraagt*perkalenderjaar,bijvooruitbetalingtevoldoen,telkensinéén

(1)termijnopéénjanuarivaniederjaar,metdienverstandeechterdatdecanon
voor het onderhavige jaar tweeduizend ** voor de periode vanaf heden tot en met 

eenendertig december tweeduizend ** door de erfpachter is voldaan door storting 

opdederdengeldenrekeningvanNotariskantoorB&LteBroekopLangedijk.
   b.  De canon bij vestiging is gelijk aan het canonpercentage bij vestiging  

 vermenigvuldigd met de grondwaarde van de zaak bij vestiging. De canon en het 

canonpercentage kunnen niet negatief zijn. 

  c.*(KEUZEBLOKCANONPERCENTAGE) 
*(keuzeblok 15 jaar vast)

   Hetcanonpercentagebijvestigingbedraagteennegen/tiendeprocent(1,9%)per
jaarenstaatvijftien(15)jaarvast,derhalvetot*.

    -  Het canonpercentage is vastgesteld aan de hand van de gemiddelde rente over de 

leningenportefeuillevandegemeentethanszijndeéénvier/tiendeprocent(1,4%),
vermeerderd met een risico opslag voor renteschommelingen en administratieve 

lastenvoordegemeentethanszijndevijf/tiendeprocent(0,5%).Hetisaan
erfpachter bekend dat de risico opslag bij een vaste periode van de jaarlijkse canon 

voor dertig (30) jaar hoger is dan de risico opslag bij een vaste periode van de 

jaarlijkse canon voor vijftien (15) jaar.

    *(keuzeblok 30 jaar vast)

   Hetcanonpercentagebijvestigingbedraagttweevijfenzestig/honderdsteprocent
(2,65%)perjaarenstaatdertig(30)jaarvast,derhalvetot*.

    -   Het canonpercentage is vastgesteld aan de hand van de gemiddelde rente over 

deleningenportefeuillevandegemeentethanszijndeéénvier/tiendeprocent
(1,4%),vermeerderdmeteenrisicoopslagvoorrenteschommelingenen
administratievelastenvoordegemeenteéénvijfentwintig/éénhonderdsteprocent
(1,25%).Hetisaanerfpachterbekenddatderisicoopslagbijeenvasteperiode
van de jaarlijkse canon voor dertig (30) jaar hoger is dan de risico opslag bij een 

vaste periode van de jaarlijkse canon voor vijftien (15) jaar.

  d.Degrondwaardebedraagt*(hierdekavelprijsexclusiefbtwinvullen).Deze
grondwaardestaateeuwigdurendvastenzalderhalvenietwordengeïndexeerd. 
Ook voor de berekening van de afkoopwaarde van de canon voor vijftien (15) of 

dertig (30) jaar en voor de berekening van de jaarlijkse canon die voor vijftien (15) 

of voor dertig (30) jaar is vastgezet zal altijd worden uitgegaan van gemelde 

grondwaarde.

   Tenslottewordtookdekoopprijsvoorde(bloteeigendomvande)grond,in
verband met het hierna te vermelden ”recht tot koop bloot eigendom grond door 

erfpachter”,nuvooralsdanvastgesteldopgemeldegrondwaarde.
  e. Allebetalingendoordeerfpachteraandeeigenaartedoen,zullenmoeten

geschiedenzonderenigekorting,inhoudingofschuldvergelijkingopnaderdoor
de eigenaar aan te geven wijze. 

  *(KEUZEBLOK2.AFKOOPCANON)
  a.  De canon is door de erfpachter afgekocht voor een periode van *vijftien (15) 

*dertig(30)jaar,derhalvetot*,vooreenbedragad*(deafkoopsom).
   b. Gemelde afkoopwaarde is als volgt berekend: 
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    *Keuze afkoop voor 15 jaar:

   doordejaarlijksecanondievoorvijftien(15)jaarisvastgesteld,thanszijndeeen
jaarlijks bedrag ad * te vermenigvuldigen met de factor vijftien (15) en door die 

uitkomstvervolgenscontanttemakenmetinachtnemingvandedoordeeigenaar/
gemeentetehanterendiscontovoetvoordegrondexploitaties,thansvoorhetjaar
tweeduizendachttien(*)bedragendetwee(*)procent(2%).

    *Keuze afkoop voor 30 jaar:

   doordejaarlijksecanondievoordertig(30)jaarisvastgesteld,thanszijndeeen
jaarlijks bedrag ad * te vermenigvuldigen met de factor dertig (30) en door die 

uitkomstvervolgenscontanttemakenmetinachtnemingvandedoordeeigenaar/
gemeentetehanterendiscontovoetvoordegrondexploitaties,thansvoorhetjaar
tweeduizendzestienbedragendetweeprocent(2%).

  c.  Gemelde afkoopsom is door erfpachter voldaan door storting op een 

derdengeldenrekeningvanNotariskantoorB&LteBroekopLangedijk.
   d.   De gemeente verleent erfpachter kwitantie voor de betaling van de afkoopsom. 

2.7 Geenindexeringcanon
   Zoals hiervoor vermeld is

  *(KEUZEBLOK1,canonisafgekocht)
  hetbedragvandejaarlijksecanonafgekochtvoor*vijftien(15)jaar*dertig(30)jaar,

vanaf*,derhalvetot*.Decanonzalindezeperiodenietwordengeïndexeerd.
  *(KEUZEBLOK2,canonisvastgesteldvoor15of30jaar)
   het bedrag van de jaarlijkse canon vastgesteld voor een periode van *vijftien (15) jaar 

*dertig(30)jaarvanaf*,derhalvetot*.Decanonzalindezeperiodenietworden
geïndexeerd.

2.8  Periodieke herziening 

  a. Telkensnaverloopvandeperiodedatdejaarlijksecanonisvastgezetofafgekocht,zal
deeigenaarde(jaarlijkse)canonherzien,metinachtnemingvanhethiernabepaalde.

  b. Deerfpachterzalbijdeherzieningvandecanon,zoalshiervoorinartikel2lid8
suba.vermeld,dekeuzehebbenomdecanonvooreennieuweperiodevanvijftien
(15)ofdertig(30)jaaraftekopen,danwelomhetbedragvandejaarlijksecanon
voor vijftien (15) of dertig (30) jaar vast te zetten.

   c.  De afkoopsom voor een opvolgende periode van vijftien (15) jaar zal als volgt 

worden berekend:

    -  door de jaarlijkse canon zoals die op het moment van herziening van de 

onderhavige canon door de eigenaar is vastgesteld voor een nieuwe vaste periode 

van vijftien (15) jaar contant te maken op basis van de dan geldende interne 

gemeentelijkediscontovoet,welkeinternegemeentelijkediscontovoetalsgevolg
vanwet-enregelgevinggelijkisaanhetmaximalemeerjarigestreefpercentagevan
deEuropeseCentraleBankvoorinflatiebinnendeeurozone.

    De afkoopsom voor een opvolgende periode van dertig (30) jaar zal als volgt 

worden berekend:

    -   door de jaarlijkse canon zoals die op het moment van herziening van de 

onderhavige canon door de eigenaar is vastgesteld voor een nieuwe vaste periode 

van dertig (30) jaar contant te maken op basis van de dan geldende interne 

gemeentelijkediscontovoet,welkeinternegemeentelijkediscontovoetalsgevolg
vanwet-enregelgevinggelijkisaanhetmaximalemeerjarigestreefpercentagevan
deEuropeseCentraleBankvoorinflatiebinnendeeurozone.

  d.Hetbedragvandejaarlijksecanon,diewordtvastgesteldvooreenperiodevan
vijftien(15),zalalsvolgtwordenberekend:

    -   door het alsdan door de eigenaar geldende canonpercentage behorende bij een 

periode van vijftien (15) jaar te vermenigvuldigen met de vaststaande grondprijs ad.*.
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Hetbedragvandejaarlijksecanon,diewordtvastgesteldvooreenperiodevandertig(30),
zal als volgt worden berekend:

   -   door het alsdan door de eigenaar geldende canonpercentage behorende bij een 

periode van dertig (30) jaar te vermenigvuldigen met de vaststaande grondprijs ad.*

   Gemeld canonpercentage zal worden vastgesteld zoals hiervoor onder artikel 2 lid 6 

sub c. vermeld.

  e. Wordtdecanonnietvoorheteindevaneenlopendtijdvakherzien,danbestaatna
afloopvandattijdvakvoordeeigenaargeenrechtmeeropherzieningvandecanon
voor het nieuwe tijdvak. Alsdan zal de erfpachter een nieuwe keuze kunnen maken 

voor de afkoop van de canon voor vijftien (15) of dertig (30) jaar of voor een 

vastgesteldejaarlijksecanonvoorvijftien(15)ofdertig(30)jaar,zoalsdiegoldten
tijde van het moment waarop de erfpachter voor de laatste keer zijn keuze heeft 

gemaakt. Vóór het einde van dit nieuwe tijdvak zal de eigenaar de canon voor de 

opvolgendeperiodewelweerkunnenherzien,conformhetbepaaldeinhet
onderhavige artikel 2.

  f. Denieuwejaarlijksecanondanwelafkoopsomwordtdoordeeigenaarvastgesteld,
zoals hiervoor vermeld.

  g.  De eigenaar is verplicht om de erfpachter ten minste zes (6) maanden vóór het 

einde van een lopend tijdvak in kennis te stellen van de hoogte van de afkoopsom 

van de canon voor een periode van vijftien (15) en van dertig (30) jaar en de 

hoogtevandejaarlijksecanondie,conformhetbepaaldeinartikel2lid8ledenc
end,isvastgesteldvooreenperiodevanvijftien(15)envandertig(30)jaar,zodat
deerfpachterzijnkeuzevooreenopvolgendeperiode,zoalshiervoorinartikel2lid
8subbbeschreven,kanmaken.

  h.  Tot het overeengekomen moment van herziening is de erfpachter de oude canon 

verschuldigd. 

Artikel 3

Faillissement en beslag

Indien de erfpachter vóór het notariële uitgifte:

a. in staat van faillissement wordt verklaard; of

b. surseance van betaling heeft gekregen; of

c.executoriaalbeslagopzijnroerendeenonroerendezakenwordtgelegd,isdegemeente
bevoegddezeovereenkomstteontbinden,zonderdatenigeingebrekestellingof
rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

Artikel 4

Omgevingsvergunning aanvragen

4.1  Binnen twee maanden na ondertekening van deze overeenkomst dient erfpachter  

een voorlopig ontwerp van de te bouwen woning in te dienen bij de gemeente. 

Het voorlopig ontwerp dient zo nodig door de erfpachter te worden aangepast en wel 

zodanig dat binnen negen maanden na ondertekening van deze overeenkomst de 

goedkeuringkanwordenverkregenvandeCommissieRuimtelijkeKwaliteitLangedijk.
4.2  Binnen twee maanden na de goedkeuring van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Langedijkdienterfpachtereendefinitiefontwerpvandetebouwenwoninginte
dienen bij de gemeente.

4.3  De aanvraag voor een omgevingsvergunning dient binnen een jaar na ondertekening 

van deze overeenkomst te zijn ingediend

4.4  De omgevingsvergunning dient binnen anderhalf jaar na ondertekening van deze 

overeenkomst onherroepelijk te zijn.

4.5 Opgrondvangeblekenhardheid,welkebuitenverhoudingstaattothetalgemeenbelang
datmettoepassingvandezebepalingzouzijngediend,kanhetcollegevanburge-
meester en wethouders ontheffing verlenen van de hierboven gemelde termijnen.
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Artikel 5

Notariële akte van uitgifte

5.1   De akte van uitgifte wordt gepasseerd uiterlijk binnen vier (4) weken na het 

onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. 

5.2 DevoordeoverdrachtvereisteaktevanuitgiftezalwordengepasseerdbijB&L
Notarissen,gevestigdaanKeizelbos1,1721PJteBroekopLangedijk.

Artikel 6

Uitgifte

6.1 Hetregistergoedwordtuiterlijkopdedatumvandenotariëleuitgifte,zoalsvermeld
inartikel5.1,aandeerfpachterinerfpachtuitgegeveninbouwrijpestaat,metalle
daaraanverbondenlustenenlasten,rechtenenverplichtingen,zichtbareen
onzichtbaregebreken,vrijvanhuur,pachtenofgebruikvanvrijvanpandrecht,
hypotheken,beslageneninschrijvingendaarvan,alsmedevrijvanerfdienstbaarheden
en kwalitatieve verplichtingen met uitzondering van die genoemd in deze 

overeenkomst. 

6.2Erzijnaandeeigenaarmetbetrekkingtothetverkochtegeen/devolgendebijzondere
lasten en beperkingen bekend. 

  ……………………………….

  Erzijnaandeeigenaarmetbetrekkingtothetverkochte,
  naastdehiervoorgenoemdebijzonderelastenenbeperkingen,geenandere

bijzondere lasten en beperkingen bekend.

   Partijen verklaren geen opdracht te hebben gegeven voor het uitvoeren van een 

erfdienstbaarhedenonderzoek door het Kadaster. 

  Indienachterafmochtblijkendatertochbijzonderebepalingen,erfdienstbaarheden,
kettingbedingen,kwalitatieveverplichtingen,overigelastenenbeperkingenen/of
beperkte rechten (gedoogplichten) als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht 

en dergelijke mochten zijn met betrekking tot het verkochte dan is het risico daarvan 

geheel voor rekening van de erfpachter.

6.3  De gemeente garandeert ten tijde van het ondertekenen van de akte tot uitgifte 

bevoegd te zijn tot de uitgifte in erfpacht van het registergoed.

6.4   Het recht van erfpacht gaat in de dag van passeren van de akte vestiging recht van 

erfpachtenisvooronbepaaldetijd,behoudenseventuelebeëindigingopdeindeakte
dan wel de overige in de wet genoemde gronden. 

Artikel 7

Risico

7.1  Voorafgaand aan het passeren van de akte zal een schouwinspectie van het perceel 

plaatsvinden,teneindevasttestellendathetregistergoedzichbevindtindefysieke
staat zoals overeengekomen.

7.2 Hetregistergoedkomteerstvoorrisicovanerfpachter,zodradeaktevestigingrecht
vanerfpachtisgepasseerd,tenzijdefeitelijkeleveringeerderplaatsvindt,inwelkgeval
het risico met ingang van dat moment overgaat op erfpachter. 

7.3  Indien het registergoed vóór het tijdstip van risico-overgang anders dan door toedoen 

vanerfpachter,geheelofgedeeltelijkverlorengaatofinmeerdangeringematewordt
beschadigd,isdegemeenteverplichterfpachterdaarvanonverwijldinkennistestellen
enisdezeovereenkomstvanrechtswegeontbonden,tenzijbinnenvierwekennadat
erfpachterinkennisisgesteld,maariniedergevalvóórdefeitelijkelevering/vestiging
van het recht van erfpacht:

  1.erfpachternietteminuitvoeringvandeonderhavigeovereenkomstverlangt,inwelk
geval de gemeente aan erfpachter zal in erfpacht zal uitgeven het registergoed in de 
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staatwaarinhetzichalsdanbevindt,alsmede-zonderenigebijzondere
tegenprestatienaastdeovereengekomenvergoedingen-allerechten,welkede
gemeenteterzakevanvorenbedoeldeschade,hetzijuithoofdevanverzekering,
hetzij uit anderen hoofde jegens derden kan doen gelden;

  2.  de gemeente verklaart de schade vóór de in artikel 5 gemelde datum van uitgifte in 

erfpacht dan wel binnen vier weken nadat deze is ontstaan voor zijn rekening te 

zullen herstellen. De uitgifte in erfpacht zal alsdan - zo nodig - worden opgeschort 

totuiterlijkdedag,volgendeopdie,waaropdetermijnvanvierwekenis
verstreken. Indien binnen genoemde termijn het herstel niet naar behoren 

plaatsvindt,heefterfpachteralsnoghetrechtdezeovereenkomstteontbinden.
Maakterfpachtergeengebruikvanditrecht,danzaldeuitgifteinerfpachtworden
opgeschort totdat de schade naar behoren is hersteld

Artikel 8

Over- of ondermaat

8.1  Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte van de in erfpacht uitgegeven 

grond zal aan geen van partijen enig recht verlenen. 

8.2 Deerfpachtermachtigtdegemeente,namenshemdegrenzenvanhetregistergoedaan
de landmeetkundige dienst van het kadaster aan te wijzen.

Artikel 9

Garanties en verklaringen

Onverminderdhetoverigeindezeaktebepaalde,verklaartdegemeentehetvolgende:
a.  zij heeft geen kennisgeving ontvangen als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht;

b. het registergoed is niet betrokken in een ruilverkavelings- of landinrichtingsplan en is 

niet ter onteigening aangewezen;

c.  het registergoed is niet geplaatst op een door een daartoe bevoegde instantie opgemaakte 

voorlopige of definitieve monumentenlijst;

d.  het registergoed is niet gelegen in een gebied dat is aangewezen als beschermd dorps- of 

stadsgezicht of als beschermd natuurmonument of in een gebied waarop het wettelijk 

voorkeursrechtvandegemeentevantoepassingis,nochisaanvraaggedaantot
aanwijzing van het registergoed als zodanig;

e.haarisnietbekendnochheeftzijaanwijzingen,datindebodemvanhetregistergoed
oudheidkundige schatten aanwezig zijn;

f. aan het registergoed is geen mandeligheid verbonden;

g.  ter zake het registergoed bestaat geen verplichting krachtens de Huisvestingswet en de 

uit die wet voortvloeiende regelingen;

h.deverschenentermijnenvanzakelijkelasten/belastingendievanhetregistergoed
geheven worden zijn alle betaald;

i.tenopzichtevanderdenbestaanmetbetrekkingtothetregistergoedgeenverplichtingen,
uithoofdevaneenvoorkeursrecht,optierecht,rechtvanwederinkoop,huurkoop,
leasing,economischeoverdracht;

De gemeente is verplicht erfpachter terstond te informeren indien zich ten aanzien van de 

hiervoor vermelde onderwerpen na heden een wijziging voordoet.

De gemeente zal ter zake die wijziging met erfpachter overleggen alvorens enige maatregel 

en/of(rechts)handelingteverrichten,tenzijredelijkerwijsgeenuitstelmogelijkis.

Artikel 10

Milieubepaling

10.1  Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of 

nietaanvaardbarestoffenindeteverkopengrond,iseenbodemonderzoekverricht.
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Deresultatenvanditonderzoekzijnvastgelegdinhetrapport‘Bodemkwaliteitskaart
MayerslootWestIIteBroekopLangedijk’vanHBAdvies,nummer5821-A1-2,d.d.
11april2008.Inditrapportisdetoestandvandegrondomschreven,waaruitblijkt
datdegrondgeschiktisvoorhetbeoogdegebruik,bebouwingmeteenwoning.
De gemeente heeft gezien het (voorafgaande) gebruik van de grond geen reden om 

aantenemendatzichindegrondofhetgrondwaterstoffenzoudenbevindendie,
naarhuidigemaatstavenschadelijkzijnteachtenvoorhetmilieu,ofdieanderszins
onaanvaardbaar zijn. Gelet op het feit dat er zich sinds 2008 geen (bijzondere) 

ontwikkelingen op of in de grond hebben plaatsgevonden en de grond niet geroerd 

isgeweest,heefthetcollegevanB&WvanLangedijkop13september2016besloten
dat het niet opportuun is het genoemde bodemrapport te actualiseren op basis van 

aanvullend of hernieuwd bodemonderzoek.

10.2  Indien tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het op de grond 

terealiserenbouwplan,dochvoorhetmomentvanhetondertekenenvandenotariële
aktevestigingrechtvanerfpacht,zoublijkenvandeaanwezigheidvanvoorhetmilieu
gevaarlijkeofnietaanvaardbarestoffen,dievanzodanigeconcentratieenaardzijndat
vandeerfpachterinredelijkheidnietkanwordengevergddathij,zondertotsanering
overtegaan,aanzijnbouwplichtvoldoet,heeftdeerfpachterhetrechteenzijdigdeze
overeenkomst te ontbinden en de grond ter vrije beschikking van de gemeente te 

stellen,voorzoverredelijkerwijzemogelijkindetoestandwaarindezezichbevondbij
het aangaan van de overeenkomst.

10.3  Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan: 

funderingsrestanten,puinofandererestantenvanbouwkundigeaard,stobbenvan
bomenen/ofstruikenofomstandighedendiededraagkrachtvandegrond
beïnvloeden.

Artikel 11

Bestemming en gebruik 

11.1Dezaakisbestemdvoordebouwvaneenwoning,metbijbehorenderf,tuin,garage
en/ofparkeerplaats(en).

11.2  De erfpachter is verplicht het registergoed overeenkomstig de hierboven genoemde 

bestemming te gebruiken. Mitsdien is het de erfpachter niet geoorloofd het 

registergoed geheel of gedeeltelijk niet of nagenoeg niet te gebruiken. 

11.3  Het is de erfpachter niet geoorloofd het registergoed zodanig in te richten of te 

gebruiken dat zulks uit oogpunt van welstand bezwaar oplevert. 

11.4  Evenmin is het de erfpachter geoorloofd door het gebruik van de grond en  opstallen 

aan derden hinder of overlast te bezorgen. 

11.5  De erfpachter dient voor zijn rekening zorg te dragen voor het volledig onderhoud 

vanzaakmettoebehoren,medeteneindedittegenheteindevandeerfpachtaande
eigenaar te kunnen opleveren in een goede staat van onderhoud

 

Artikel 12

Bouwplicht

12.1  Erfpachter verplicht zich het registergoed te (doen) bebouwen met een woning met 

tenminste2parkeerplaatsenopeigenterrein,overeenkomstigeendoorburgemeester
en wethouders goed te keuren bouwplan. Het bouwplan dient te passen in de door de 

gemeentegestelderandvoorwaarden/beeldkwaliteitsplan,enhetbestemmingsplan
Westerdel. Erfpachter dient (vooraf) met de gemeente te overleggen over het bouwplan 

en de inhoud van de door erfpachter in te dienen aanvraag voor de omgevingsvergunning. 

12.2  De start van de bouw dient binnen 8 weken na het onherroepelijk worden van de 

omgevingsvergunning plaats te vinden. Binnen 14 maanden na de start van de bouw 

moet de op het registergoed te stichten bebouwing gereed zijn. 
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12.3Inbijzonderegevallen,teharerbeoordeling,kandegemeentedetermijnen,
genoemdinlid2vanditartikel,meteendoorhaartebepalentermijnverlengen.

Artikel 13

Bepalingen verband houdend met de bouw

13.1  Erfpachter dient bij de planvorming en realisering van de onroerende zaak de 

voorschriften van het Basispakket Woonkeur na te komen.

13.2  Alle aansluitingen op de nutsvoorzieningen zijn voor rekening van erfpachter en  

dienen door de erfpachter zelf bij de betreffende bedrijven te worden aangevraagd. 

Voorzoverdeaanlegplaatsvindtinopenbaargebied,dientditinoverlegmetde
gemeente te geschieden.

13.3Ophetregistergoedkangeengasneten/ofgasaansluitingwordengerealiseerd.
De erfpachter en de eventuele opvolgende verkrijgers kunnen gebruik maken van 

het warmtenet van N.V. HVC te Alkmaar.

13.4  De gemeente zorgt voor de aanleg van het openbare rioolstelsel. Op circa 50 

centimeter binnen de erfgrens zal door de gemeente een controle inspectieput op het 

vuilewatereneenontstoppingsstukophetschonewaterwordenaangebracht,welke
eigendomworden/zijnvandeerfpachter.Deaanlegopheteigenterreindientdooren
voor rekening van erfpachter te worden uitgevoerd.

13.5Allebinnendegrensvanhetregistergoedvallendeverhardingenenanderewerken,
zullen door erfpachter voor zijn rekening worden aangebracht. Ter zake van de 

uitvoering van de aan de openbare weg aansluitende terreinverhardingen dient overleg 

te worden gepleegd met de gemeente.

13.6Gronden/ofzanddatvrijkomtbijeventueleontgravingenophetregistergoeddient
te worden afgevoerd op kosten van erfpachter. Erfpachter dient alsdan zelf zorg te 

dragenvoordebenodigdevergunningen/meldingen/ontheffingen.
13.7Eventueeltekortkomendgronden/ofzandophetregistergoeddientopkostenvande

erfpachtertewordengekocht,vervoerdenverwerkt.Erfpachterdientalsdanzelfzorg
tedragenvoordebenodigdevergunningen/meldingen/ontheffingen.

13.8  Indien bij de bouw van een woning een afwijkend vloerpeil wordt aangehouden in 

afwijkingvanhetgeendoordeGemeentewordtaangegeven,dientdoorerfpachtereen
voorzieningtewordengetroffentervoorkomingvanwateroverlastaandekavels/
woningen/verdereopstallenbehorendtothetregistergoeden/ofaandekavels/
woningen/verdereopstallenvanderden.

13.9  Alle bouwactiviteiten dienen binnen het registergoed te geschieden en een eventuele 

bouwkeet (derhalve geen tijdelijke woning) dient op het registergoed te worden geplaatst.

13.10 Erfpachter verplicht zich jegens de gemeente om ter gelegenheid van de bouw van

  dewoning,geenschadetoetebrengenofteveroorzakenaandeaandegemeentein
eigendomtoebehorendezakengelegeninhetplanWesterdel,waaronderbegrepende
infrastructuurzoalswegen,voetpadenenbeplantingsvakkene.d..Deschadeaanlaatst
bedoelde eigendommen zou bijvoorbeeld kunnen ontstaan bij het vervoer van 

materiaal naar de bouwlocatie of het gebruik van zware vervoersmiddelen zoals 

vrachtwagens of bouwmachines zoals bijvoorbeeld hei-installaties of hijskranen. 

De erfpachter verplicht zich in dat kader de aannemer die de bouw van de woning 

heeftaangenomen,metdegemeentecontactoptelatennemenomnamenshemzijn
eventuele onderaannemers duidelijk te maken welke activiteiten hij ter zake van die 

bouw gaat ondernemen en op welke wijze voorkomen gaat worden dat dergelijke 

schade ontstaat. De aannemer is verplicht zich strikt te houden aan door de gemeente 

ter zake eventueel op te stellen richtlijnen en zich te onderwerpen aan de controle op 

naleving hiervan.

13.11Deerfpachterisverplicht,ombijontstaneschadeaanderdenenaangemeentelijke
  eigendommen,dekostenvoorhersteltevergoeden.
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Artikel 14

Instandhouding van de opstallen en parkeerplaatsen 

14.1  De erfpachter is verplicht de grond met opstallen en parkeerplaatsen in zodanige 

technische staat te houden dat deze de in deze overeenkomst aangegeven bestemming 

op behoorlijke wijze kan dienen. 

   Daartoe dient de erfpachter de grond met opstallen in alle opzichten goed te 

onderhouden en waar nodig tijdig geheel of gedeeltelijk te vernieuwen. 

14.2Hetisdeerfpachternietgeoorloofddeopstallenen/ofdeparkeerplaatsengeheelof
gedeeltelijkteslopen,teverwijderenofhetbouwvolumevandeopstallenen/ofde
grootte van de parkeerplaatsen te wijzigen. 

14.3  De erfpachter is verplicht tot gehele of gedeeltelijke herbouw van de opstallen over te 

gaan,indiendezedoorwelkeoorzaakookzijntenietgegaan.Deerfpachteris
verplicht de opstallen tegen brand- en stormschade te verzekeren. 

14.4Hetisdeerfpachternietgeoorloofdin,opofaandegrondmetopstallen
werkzaamheden of handelingen te verrichten of na te laten dan wel een bedrijf uit te 

oefenen,waardoorgevaar,schadeofhinder,danwelaantastingvande
volksgezondheiden/ofhetmilieuwaaronderdievandebodem-wordtveroorzaakt.
Alle schade die niettemin door handelen of nalaten door of vanwege de erfpachter 

ontstaat - waaronder de kosten van eventueel noodzakelijke bodemsanering - is voor 

rekening van de erfpachter. 

14.5  De eigenaar kan ontheffing verlenen van de in de leden 1 tot en met 4 genoemde 

verplichtingen en verboden op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de 

erfpachter.Indiendeeigenaarontheffingvaneenverbodofverplichtingverleent,
kanhijhieraanvoorwaardenverbinden,waaronderdeherzieningvandecanon.

   Deze herziening laat onverlet de periodieke herziening op grond van artikel 2 lid 8. 

Artikel 15

Overdracht, toedeling, splitsing, ondererfpacht en verhuur 

15.1 Het erfpachtrecht is vrij overdraagbaar. 

15.2 Het recht van erfpacht kan niet zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar: 

  a. wordentoebedeeld,metdienverstandeechterdatheterfpachtrechtwelzonder
schriftelijketoestemmingkanwordentoegedeeldaanéénvandedeelgenotenin
geval van een verdeling en levering van het erfpachtrecht als gevolg van de 

beëindigingvaneen(voorgenomen)samenleving,debeëindigingvaneenhuwelijk
ofgeregistreerdpartnerschapvaneenerfpachter,danwelalsgevolgvanhet
overlijdenvandeerfpachter,hierondermedeteverstaandeleveringvanhet
erfpachtrecht aan een legataris in de nalatenschap van de erfpachter; 

   b.  worden gesplitst door overdracht of toedeling van het recht van erfpacht op een 

gedeelte van de zaak; 

  c. wordengesplitst,wordensamengevoegdmeteenanderrechtvanerfpachtof
wordengesplitstinappartementsrechten,waarondertevenstebegrijpenhetdoor
de erfpachter verlenen van deelnemings- en lidmaatschapsrechten die betrekking 

hebbenophetgebruikvandegronden/ofdeopstallen.
15.3  Indien het recht van erfpacht door de erfpachter in appartementsrechten wordt 

gesplitst geldt dat overdracht en toedeling van de appartementsrechten kan geschieden 

zonder toestemming van de eigenaar. (De erfpachter verplicht zich een daartoe 

strekkend beding in de akte van splitsing op te nemen). 

15.4  De erfpachter zal bij zijn verzoek om toestemming voor splitsing van het recht van 

erfpachtinappartementsrechten,indientoestemmingisvereist,deeigenaar
afschriften toezenden van de conceptakte van splitsing en het daarbij behorende 

splitsingsreglement. 

15.5  De erfpachter is niet zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar bevoegd 

op de grond geheel of ten dele het recht van ondererfpacht te vestigen. 
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15.6  De erfpachter is niet zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar bevoegd 

degrondgeheeloftendeleteverhuren,teverpachtenofanderszinsaanderdenin
gebruik te geven. 

15.7Deeigenaarkandeindevorigeleden2,3en4vanditartikelbedoeldetoestemming,
indiendezeisvereist,nietzonderredelijkegrondenweigeren.

15.8Aandeinditartikelbedoeldetoestemming,indiendezeisvereist,kunnendoorde
eigenaarvoorwaardenwordenverbonden,welkegeenfinanciëleverzwaringvoorde
erfpachter mogen inhouden. 

15.9  Van overgang of overdracht van het recht van erfpacht moet de erfpachter binnen een maand 

na de dag van de overgang of overdracht daarvan aan de eigenaar schriftelijk kennis 

gevenmetoverleggingvandebewijsstukken,waaruitdeovergangofoverdrachtblijkt.

Artikel 16

Einde recht van erfpacht 

16.1  Opzegging 

   a. De erfpachter is niet bevoegd het recht van erfpacht op te zeggen. 

   b.  De eigenaar kan het recht van erfpacht opzeggen indien de erfpachter in verzuim is 

de canon over twee achtereenvolgende jaren te betalen of in ernstige mate te kort 

schiet in de nakoming van zijn andere verplichtingen. 

   De opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht dagen worden betekend aan 

degenen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op het recht van erfpacht in de 

openbare registers staan ingeschreven. 

  Deeigenaarsteltdaarbijtevensdedagvast,waarophetrechtgeëindigdzalzijnende
grondendeopstallentezijnervrijebeschikkingmoetwordengesteld,welkedagten
minstezesmaandennadedagtekeningvanhetexplootzaldienenteliggen.
Gedurende deze periode wordt  de hypotheekhouder in de gelegenheid gesteld voor 

zover mogelijk  aan de verplichtingen van de erfpachter te voldoen. 

   Indien vóór de door de eigenaar vastgestelde dag van eindiging van het recht van 

erfpacht,deoorzaakvandeopzeggingsbevoegdheidnaarhetoordeelvandeeigenaar
isweggenomenenvóórdiedagbovendienaandeeigenaardekostenvandeexploiten
vergoedzijn,zaldeopzeggingnietinwerkingtredenenmitsdienhetrechtvan
erfpachtongewijzigdblijvenvoortbestaan.Isdietermijnongebruiktvoorbijgegaan,
dan is het recht van erfpacht geëindigd op de daarvoor vastgestelde dag. 

16.2 Bodemonderzoek 

  a. Nahetbeëindigenvanhetrechtvanerfpacht,opwelkewijzedanook,heeftde
eigenaarhetrechtbinnentwaalfmaandeninzijnopdracht,dochvoorgezamenlijke
rekening van de eigenaar en de erfpachter door een   na gemeenschappelijk overleg 

te bepalen   ter zake deskundig onderzoeksbureau een onderzoek naar eventuele 

verontreinigingvandegronden/ofhetgrondwatertelatenuitvoeren.
  b.Deeigenaarkan,wanneerdeerfpachterweigertzijnmedewerkingalsbedoeld

ondera.teverlenen,mitsditgeschiedtbinnendriemaandennadeondera.
genoemdetermijn,eendeskundigonderzoeksbureauinschakelenomhetondera.
bedoelde onderzoek te laten verrichten. Dit laat onverlet dat de kosten van het 

onderzoek voor de helft voor rekening van de erfpachter komen. 

Artikel 17

Wegnemingsrecht/retentierecht 

17.1Deerfpachterheeft,zoweltijdensdeduurvandeerfpachtalsbijheteindedaarvan,
debevoegdheidgebouwen,werkenenbeplantingen,diedoorhemzelfofeen
rechtsvoorganger onverplicht zijn aangebracht of van de eigenaar tegen vergoeding 

derwaardezijnovergenomen,wegtenemen,mitshijdeinerfpachtgegevenzaakin
de oude toestand terugbrengt. 

17.2  De eigenaar heeft een retentierecht op hetgeen de erfpachter mocht hebben is voldaan. 
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Artikel 18

Vergoedingsrecht bij einde recht van erfpacht 

18.1  Behoudens bij beëindiging op grond van artikel 5:97 van het Burgerlijk Wetboek is de 

eigenaarbijbeëindigingverplichtdewaardediedeerfpachtdanheeft,tevergoeden
aandeerfpachter,naaftrekvanhetgeenhijuithoofdevandeerfpachttevorderen
heeft,kostendaaronderbegrepen.Dewaardevandeerfpacht,zulksindezinvan
artikel5:87lid2vanhetBurgerlijkWetboek,isdewaardeinhetvrijeeconomische
verkeer. 

18.2  De waarde van de erfpacht wordt in onderling overleg vastgesteld door de eigenaar en 

de erfpachter. Indien zij daarover in onderling overleg geen overeenstemming kunnen 

bereiken,vindtdezevaststellingplaatsdooreendeskundige.Dezedeskundigewordt
in gemeenschappelijk overleg door de eigenaar en de erfpachter aangewezen. Indien 

zijookhieromtrentgeen9vereenstemmingkunnenbereiken,wijstiederéén
deskundige aan. Beide aldus aangewezen deskundigen wijzen vervolgens samen een 

derde deskundige aan. 

18.3Indieninhethiervoorbedoeldegeval,datdeeigenaareenvergoedingaande
erfpachterverschuldigdis,blijktdatdeopleveringdoordeerfpachteraandeeigenaar
niettijdig,nietvrijvanhuurofanderenietdirectopzegbaregebruiksrechtenofniet
leegenontruimdisgeschied,isdeeigenaarbevoegdhetbetalenvandevergoeding–
renteloos – op te schorten totdat de oplevering vrij van huur of vrij van bedoelde 

gebruiksrechten,leegenontruimdisgeschied.Deeigenaarisdaarenbovenbevoegd
eendeelvanofhetgehelebedragalshierbedoeldaantewenden,inminderingopde
aansprakenvandeerfpachter,tothetzelfhuurvrijmakencasuquodoenontruimen
van de bedoelde opstallen. 

18.4  De door de eigenaar te betalen vergoeding zal door deze moeten worden voldaan 

binnen twee (2) maanden nadat daarover overeenstemming bestaat dan wel het 

taxatierapportdoordedeskundige(n)isuitgebracht.Devergoedingisiniedergeval
pas opeisbaar nadat het erfpachtrecht is geëindigd. 

18.5  De eigenaar is bevoegd om aan eventuele hypotheekhouders tot ten hoogste het 

bedrag van de aldus vastgestelde waarde hun hypothecaire vordering geheel of 

gedeeltelijk te voldoen tot aan het bedrag dat zij in geval van een openbare of 

onderhandseexecutorialeverkoopkrachtensartikel3:268vanhetBurgerlijkWetboek
zouden ontvangen. Dit bedrag wordt afgetrokken van de vergoeding aan de erfpachter. 

18.6  Bij opheffing van het recht van erfpacht door de rechter op grond van artikel 5:97 

Burgerlijk Wetboek dient een eventueel vergoedingsrecht door de rechter te worden 

vastgesteld.

Artikel 19

Recht tot koop bloot eigendom grond door erfpachter 

19.1  De erfpachter heeft te allen tijde het recht om het registergoed (de blote eigendom van 

de grond) te kopen.

  Deaktevanleveringwordtverledenvoordenotaris,bewaardervandezeminuut,of
zijn plaatsvervanger of opvolger.

   In de akte van levering zullen alle voor koopovereenkomsten van registergoederen 

gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Voorts zullen de aan erfpachter bij deze 

akte opgenomen bepalingen en bedingen aan hem als koper (en toekomstig eigenaar) 

van het registergoed worden opgelegd. De verschuldigde koopprijs zal bij het verlijden 

der akte van levering voldaan moeten worden. De kosten (waaronder de verschuldigde 

belastingen) van de eigendomsverkrijging van de blote eigendom van de grond door 

deerfpachterzijnvoorrekeningvandeverkrijger(erfpachter),metdienverstande
echterdatdekostenvandeaktevanlevering,dekostenvanhetonderzoekbijhet
kadaster,dekostenvaninschrijvingvandieaktevanleveringinhetdaartoebestemde
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registervanhetkadasterendeoverdezekostenverschuldigdeomzetbelasting,voor
rekening van de gemeente (eigenaar) zullen komen.

   In de akte van levering zal worden opgenomen dat het erfpachtsrecht door 

vermengingtenietgaatendatdegemeenteLangedijkgeenenkelevergoedingaande
verkrijger verschuldigd is wegens de beëindiging van het erfpachtsrecht.

19.2Deverkoopprijszalgelijkzijnaandehuidigewaardevandekavel,zijndeeenbedrag
ad.*,exclusiefomzetbelastingen/ofoverdrachtsbelasting.

19.3  Indien de akte van levering inzake de koop van het registergoed (de blote eigendom 

vandegrond)doordeerfpachternietopéénjanuarivaneenjaargepasseerdwordt,
danzaldeperéénjanuarivandatjaardoorerfpachteraandegemeente
(daadwerkelijk) betaalde canon (lopende termijn) tussen de gemeente en erfpachter 

per de datum van passeren van de akte van levering worden verrekend.

Artikel 20

Gedoogplicht openbare voorzieningen 

20.1  Erfpachter en zijn rechtsopvolgers(s) zijn verplicht te gedogen dat de aanwezige 

openbarenutsvoorzieningen,zoalsstraatnaamborden,verlichting,verlichtingshaakjes,
kabels,leidingenendergelijkeop,inofbovenhetregistergoedwordenonderhouden
endatalhetgeennoodzakelijkistenbehoevevanopenbarevoorzieningenop,inof
boven het registergoed zal worden aangebracht en onderhouden  indien het niet 

mogelijkisdezeinopenbaregrondteplaatsenc.q.hetplanhierinvoorziet.
20.2  De erfpachter is verplicht al hetgeen ingevolge het eerste lid is aangebracht bevestigd te 

laten.

20.3  Deze voorzieningen en hun werking mogen niet worden belemmerd door handelen 

of nalaten van de erfpachter of zijn rechtsopvolger(s).

20.4Alleschadewelkeeenonmiddellijkgevolgisvanhetaanbrengen,bestaan,herstellen
ofvernieuwenvandeinheteerstelidbedoeldezaken,zaldoordegemeenteophaar
kostenwordenhersteld,of,indiendeerfpachterditwenst,aandeerfpachterworden
vergoed.

20.5Deerfpachterisverplicht,voorzoverinredelijkheidvanhemgevergdkanworden,op
zijn kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige 

zaken,omschreveninheteerstelid,welkedegemeenteofdeeigenaarvandiezaken
noodzakelijk acht.

20.6  De erfpachter is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging 

vandeaanwezigezaken,zoalsbedoeldinheteerstelid,doorzijntoedoenofnalaten
wordt veroorzaakt.

20.7  De verplichtingen zoals vermeld in dit artikel dienen als kwalitatieve verplichtingen 

zoals bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek aan opvolgende erfpachters 

te worden opgelegd.

Artikel 21

Talud aan openbaar water

21.1  Tot het registergoed zal -waar het registergoed grenst aan openbaar water- ook het 

talud behoren.

21.2Erfpachterisverplichtom,voorzijnrekeningenrisico,deerfgrensmetdewaterpartij
instandtehoudenenhettaludingoedestaattehouden,teonderhouden.

21.3  Het is verboden om zonder toestemming van zowel de gemeente als de desbetreffende 

waterbeheerder water te dempen.

21.4  De erfpachter is verplicht de hellingshoek van het talud in stand te laten conform de 

bepalingen in het vigerende bestemmingsplan.

21.5  Het is verboden om zonder toestemming van zowel de gemeente als de desbetreffende 

waterbeheerder palen en steigers in en boven het water te plaatsen.
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Artikel 22

Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en schadevergoeding

22.1Eenpartijisinverzuimjegensdewederpartijalshij,naingebreketezijngesteld,
nalatigisofblijftaanzijnverplichtingenuithoofdevandezeovereenkomsten/of
aanzijnverplichtingenvoortvloeienduithetrechtvanerfpacht,tevoldoen.
Ingebrekestelling moet schriftelijk geschieden bij aangetekend schrijven met bericht 

handtekening retour en met inachtneming van een termijn van acht dagen.

22.2  Wanneer een partij met betrekking tot de overeenkomst uitgifte erfpacht in verzuim 

is,isdeze(behoudenseventueleoverigeverschuldigdeboetes)eenonmiddellijk
opeisbareboetevantienprocent(10%)vandegrondwaardead*euro(€ *),aan
de wederpartij verschuldigd. De wederpartij kan de overeenkomst uitgifte erfpacht 

bovendien zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. 

22.3Bijniet-nakomingvanenigeverplichting,voortvloeiendeuithetrechtvanerfpacht,
verbeurtdeerfpachterdanweldeeigenaar,naingebrekestellingennaverloopvan
dedaaringesteldetermijn,tenbehoevevandeeigenaarrespectievelijkdeerfpachter,
behoudenseventueleoverigeverschuldigdeboetes,eenonmiddellijkopeisbareboete
vantienprocent(10%)vandegrondwaardead*euro(€ *). 

22.4Voorzoverdewederpartijmeerschadelijdt,heefthij,naastdeindezeovereenkomst
bedoeldeboetes,rechtopaanvullendeschadevergoeding.

 

Artikel 23

Boetebepaling 

23.1  De gemeente kan bij niet nakoming of overtreding van het in deze overeenkomst 

bepaalde,nadaterfpachterdaartoeisaangemaand,eenboete–onverminderdhet
rechtvandegemeenteomnakomingen/ofvolledigeschadevergoedingtevorderen–
opleggen,tewetenbijnietnakomingofovertredingvandeartikelen4,11,12,13,14,
15,16,18,20en21pergevalvannietnakomingofovertredingeenboetevan€ 

2.000,00voorelkedagofgedeeltedaarvandatdeovertredingvoortduurtofhet
aanbrengenofonderhoudenverhinderdofniettoegestaanwordt,tenzijinenigander
artikelwaarvanhetverbodwordtovertreden,eenandereboeteisbepaald.

23.2  De boete is opeisbaar en wordt verbeurd na schriftelijke aanmaning. Onverminderd 

hetinhetvorigelidbepaaldezalwanneeraandeeisvandeGemeentetotherstel,
verandering of verwijdering binnen de door de Gemeente gestelde termijn niet wordt 

voldaan,hetgeëisteherstelcasuquodegeëisteveranderingofverwijderingdoorof
vanwege de gemeente kunnen geschieden op kosten van de erfpachter of diens 

rechtsopvolger(s). 

23.3  Het gestelde in dit artikel dient overeenkomstig artikel 24 opgenomen te worden als 

kettingbeding in iedere opvolgende overeenkomst. 

Artikel 24

Kettingbeding 

24.1Deerfpachterisverplichtenverbindtzichjegensdegemeente,dieditvoorzich
aanvaardt,deindezeovereenkomstvantoepassingverklaardebepalingen,voor
zover deze een blijvend karakter hebben bij elke vervreemding van het geheel of een 

gedeeltevanhetregistergoed,danwelbijhetvestigenvaneenzakelijkrechtophet
registergoed,aandenieuweverkrijgerineigendomofzakelijkgerechtigdeopteleggen
en om de betreffende bepalingen woordelijk in de notariële akte van levering op te 

nemen,zulksbijnietnakomingopverbeurdevaneenonmiddellijkopeisbare
éénmaligeboetetenbehoevevandegemeentevan€20.000,00(zegge:
twintigduizend euro). 

24.2Opdezelfdewijzealsonderheteerstelidisbepaald,verbindtdeerfpachterzich
jegensdegemeentetothetbedingen,bijwijzevanderdenbeding,vandenieuwe
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verkrijger in eigendom of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in het 

eerste lid en in dit lid opgenomen verplichting oplegt aan diens rechtsopvolger(s) 

respectievelijk zakelijk gerechtigde. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij 

namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.

Artikel 25

Kwalitatieve verplichting 

Partijen komen overeen dat de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 20 als een 

kwalitatieve verplichting rusten op de onroerende zaak en van rechtswege overgaan op 

degene(n)diedezaakonderbijzonderetitelzalrespectievelijkzullenverkrijgen,waarbij
tevens wordt bepaald dat degene(n) mede gebonden zal respectievelijk zullen zijn die van 

de rechthebbende een recht tot gebruik van de zaak zullen verkrijgen. Voornoemde 

verplichting(en) zal respectievelijk zullen overeenkomstig artikel 252 lid 2 boek 6 BW als 

kwalitatieve verplichting(en) worden vastgelegd in de notariële akte van levering en 

worden ingeschreven in de openbare registers.

Artikel 26

Bedenktijd en ontbindende voorwaarde 

26.1  De erfpachter heeft een bedenktijd van drie dagen en begint om 0:00 uur van de dag 

die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte erfpachtovereenkomst (in 

kopie)aandeerfpachterterhandgesteldis.Indiendebedenktijdopeenzaterdag,
zondagofalgemeenerkendefeestdageindigt,wordtdezeverlengdtotenmetde
eerstvolgendedagdienieteenzaterdag,zondagofalgemeenerkendefeestdagis.
Debedenktijdwordt,zonodig,zoveelverlengd,datdaarintenminstetweedagen
voorkomendienieteenzaterdag,zondagofalgemeenerkendefeestdagzijn.

26.2  Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat 

erfpachter uiterlijk binnen vier (4) weken na ondertekening van deze overeenkomst 

voor de financiering van de kosten van de bouw van het te stichten woonhuis met 

toebehoren,alsmedeallekostenenbelastingendieverbandhoudenmetde
onderhavigeuitgifteinerfpacht,vooreentotaalbedragterhoogtevan
………………….…………………………..… euro (€ ………..…………………….…….) 

geen hypothecaire geldlening of het aanbod daartoe van een erkende 

geldverstrekkende instelling heeft verkregen.

   Erfpachter zal ter verkrijging van de financiering alle redelijkerwijs van hem te 

verlangen inspanningen verrichten. Slechts erfpachter kan zich op de vervulling van 

voormelde voorwaarden beroepen op basis van schriftelijke afwijzing. Dit beroep 

moet geschieden door middel van een schriftelijke mededeling aan de notaris onder 

overleggingvandeafwijzing,metdienverstandedatvoorberoepophetniet
verkrijgen van hypothecaire financiering minimaal twee afwijzingen nodig zijn. Deze 

mededeling dient uiterlijk op de eerste werkdag na de desbetreffende datum in het 

bezitvandenotaristezijn,bijgebrekewaarvandeeventueelvervuldevoorwaarden
haarontbindendewerkingmist/missen.Indiendebedoeldeontbindendevoorwaarde
rechtsgeldigwordtingeroepen,isdeonderhavigeovereenkomstvanrechtswege
ontbonden zonder dat de Gemeente of erfpachter tot het vergoeden van enige 

aanspraak,hoeookgenaamd,jegensdewederpartijisgehouden.

Artikel 27

Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid 

Alle ten laste van de erfpachter komende verplichtingen zijn ondeelbaar. Indien het 

registergoeddoormeerderepersonenwordtgepacht,zijnzijiederhoofdelijkenvoor
het geheel aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen jegens de gemeente.
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Artikel 28

Slotbepalingen

28.1  Op deze overeenkomst en haar tenuitvoerlegging is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing.

28.2  Elke handmatig aangebrachte wijziging of opmerking maakt deze overeenkomst niet 

rechtsgeldig.

28.3  Enig geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst zal ter beoordeling worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

28.4Overalwaarinditstukeenschriftelijkekennisgevingofmededelingisvoorgeschreven,
iseenaangetekendebriefmetberichtvanontvangstofeendeurwaardersexploot
vereist.

28.5  Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van 

toepassing.

Aldusovereengekomenengetekend,

te…………………………………………op……………………………………,

De gemeente:

MevrouwL.A.M.(Leontien)Kompier 
Waarnemend burgemeester gemeente Langedijk     

te…………………………………………op……………………………………,

Erfpachter:

………………………………..    ……………………………………… 

        

Bijlages:

1: Situatietekening 25 maart 2019

2: Kavelpaspoort 

3:GedetailleerdbeeldkwaliteitsplanWesterdel,deelgebiedendeCentraleBuurt
en de Straatjes

4: Uitwerkingsplan Westerdel 2017







Uitgave gemeente Langedijk, maart 2019


