Twee bouwkavels in
de Straatjes (Westerdel)

U kunt aan deze brochure geen rechten ontlenen.
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De wijk Westerdel, overzichtstekening d.d. 25 maart 2019.
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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:
• Een mooie, waterrijke wijk met veel groen
• Een lage woningdichtheid, met slechts gemiddeld 17 woningen per hectare
• Een wijk met een fantastisch speeleiland voor de kinderen
• Doorgaand vaarwater met openbare steigers om uw boot aan te leggen
• Een wijk met de rustige en dorpse sfeer van Langedijk.
Kortom, een wijk om thuis te komen en u thuis te voelen!

In het deelgebied de Straatjes zijn op dit moment twee bouwkavels beschikbaar. Een
fantastische kans om uw eigen droomwoning te realiseren. U kunt zelf het ontwerp, het
aantal kamers en de indeling van uw woning bepalen. Een kavel kopen en in eigen beheer
een huis laten bouwen is een bijzondere onderneming, die u misschien maar één keer in
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:
• De kavelpaspoorten van de kavels die momenteel in de verkoop zijn. De kavel
paspoorten laten in één oogopslag zien wat de mogelijkheden zijn voor de bebouwing
van de kavel.
• In de procesbeschrijving vindt u een overzicht van de stappen met betrekking tot de
aankoop van een kavel en het ontwerp en de bouw van een woning.
• In Westerdel kunt u een kavel kopen of afnemen in erfpacht. Hier vindt u alle informatie
over erfpacht.
• Het beeldkwaliteitsplan 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.
• In het uitwerkingsplan (bestemmingsplan) staan de regels voor het bouwen op een vrije
kavel. Hierin staat onder andere waaraan uw bouwplan bij het indienen van een
omgevingsvergunningaanvraag wordt getoetst.
• Tot slot treft u de contractstukken 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, Leonie Bruin, telefoon:
Projectondersteuner, Sandra Appelman, telefoon:
Algemeen nummer gemeente Langedijk:
E-mail:

0226 - 33 45 94
0226 - 33 46 33
0226 - 33 44 33
projectteam@westerdel-langedijk.nl

Wij wensen u veel inspiratie toe en hopen u binnenkort te ontmoeten!
Harold Ebels,
projectmanager Westerdel
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doorgaand vaarwater

Impressie van de bouwkavels in de Straatjes. De woningen zijn indicatief ingetekend.
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1. Vrije kavels in Westerdel
1.1 Westerdel
Westerdel ligt in de Noord-Hollandse gemeente Langedijk, de ‘groene achtertuin’ van
de Randstad. Deze wijk met volop water en groen grenst aan de westrand van ZuidScharwoude en Broek op Langedijk. In dit waterrijke gebied verrijst een gezellige woon
wijk met zo’n 690 woningen variërend van appartementen en luxueuze rijwoningen tot
vrijstaande woningen. De woningen worden gebouwd op kleine en grotere eilanden.
De wijk heeft veel speelmogelijkheden: er is zelfs een speeleiland. Een grote waterpartij –
de Del – vormt het hart van de wijk. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten op een grote
vlonder aan het water of hun bootje aanmeren. En met de boot kunt u naar andere delen
van Langedijk varen.
Vlakbij voorzieningen
Westerdel ligt vlakbij het winkelcentrum Broekerveiling, scholen en andere voorzieningen,
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!
Deelgebied de Straatjes
Westerdel bestaat uit drie buurten: de Centrale Buurt, de Straatjes en de Eilanden.
Elke buurt heeft een eigen opbouw en sfeer. De bouw van de buurten is in verschillende
fasen opgedeeld, waarbij eerst de woningen en kavels in de Centrale Buurt zijn gereali
seerd. Inmiddels is de overstap gemaakt naar de Straatjes, dat ten noorden van de Centrale
Buurt ligt. Het deelgebied de Straatjes heeft een dorpse uitstraling en is ruim opgezet, met
veel verschillende woningtypen. In het hart van de buurt komen twee speelplekken.
Het deelgebied krijgt veel bomen en bloemrijke bermen. De Straatjes heeft veel oevers,
met de mogelijkheid om bootjes aan te leggen aan openbare steigers. De natuurlijke
oevers vormen een mooie overgang naar de achterliggende akkers.
Vrije kavels
In Westerdel komen 59 vrije kavels. Daarvan zijn er inmiddels al 39 verkocht. Sinds 23
maart 2020 zijn er opnieuw twee bouwkavels in de verkoop, waarvan één aan doorgaand
vaarwater. De kavels zijn geschikt voor de bouw van grote, vrijstaande woningen. Hier kunt
u dus uw eigen droomhuis realiseren!
• Oppervlakte bouwkavel 8: 456 m2, prijs: € 249.000
• Oppervlakte bouwkavel 12: 453 m2, prijs: € 229.000
• Een kantoor- of praktijkruimte aan huis is mogelijk binnen de regels van het
bestemmingsplan, maar ook een slaapkamer of badkamer op de begane grond.
• U heeft volop bebouwingsmogelijkheden op uw kavel.
• Kavel 8 ligt aan doorgaand vaarwater.
• U kunt een kavel kopen of afnemen in erfpacht.
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1.2 Toelichting kavelpaspoorten
Als u interesse heeft in het bouwen van een woning op een vrije kavel, wilt u uiteraard eerst
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:
• Oppervlakte van de kavel d.m.v. tekening met maten.
•	Maximale bouwvlak van het hoofdgebouw d.m.v. een tekening met lengte
en breedtemaat.
• Vloerpeil van de woning.
• Maximale goothoogte en maximale nokhoogte.
• Voorgestelde kaprichting.
• De locatie voor een verplichte opstelplaats van twee auto’s.
• Eventueel mee te ontwerpen hederahekwerk, hagen en groene erfafscheiding.
• De oriëntatie van de woning.
Behalve bovenstaande specifieke voorwaarden, gelden voor de kavels ook algemene
voorwaarden die zijn gebaseerd op het Beeldkwaliteitsplan Westerdel en het
Uitwerkingsplan Westerdel:
• De hoogtematen worden berekend ten opzichte van het vloerpeil.
• In het kavelpaspoort vindt u de maximale goot- en nokhoogte van de woning.
• Op basis van het bestemmingsplan staat in het kavelpaspoort aangegeven op
welke plek van de kavel u kunt bouwen (het bouwvlak).
•	De voorgevel van de woning staat in de rooilijn (dit is de uiterste lijn waar u uw
woning kunt situeren).
• De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen (buiten het
bouwvlak) mag niet meer dan 50 m² van het bouwperceel bedragen voor kavels
kleiner dan 500 m² en 75 m² voor kavels groter dan 500 m².
• Een garage en/of studio mag niet worden gebruikt voor woondoeleinden.
• Een vrijstaande woning heeft twee opstelplaatsen voor auto’s op de eigen kavel,
naast een eventuele garage.
• Maximaal 50 m² van het te realiseren gebouw mag in gebruik zijn voor
bedrijfsdoeleinden.
• Steigers en erfafscheidingen maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning
en daarmee van de ontwerpopgave.
• Steigers mogen maximaal 1 meter uitsteken vanaf de oeverkant.
• Maximale lengte van een steiger bedraagt 3, 4 of 5 meter, afhankelijk van de breedte
van de kavel.
• Beschoeiing minimaal 20 cm boven het waterpeil, zelf te realiseren.
• Het talud / de oever mag niet steiler zijn dan 1:2 en mag niet worden bebouwd.
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Kavel 08

NB Alle m2 en maten zijn bij benadering en aan de omgeving kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kavel 12

NB Alle m2 en maten zijn bij benadering en aan de omgeving kunnen geen rechten worden ontleend.
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1.3 Prijslijst kavels
Kavel aan het water					
Kavelnummer

Oppervlakte in m2

Verkoopprijs			

8		

456 m2		

€ 249.000,-

Reguliere bouwkavel					
Kavelnummer

Oppervlakte in m2

Verkoopprijs

12		

453 m2		

€ 229.000,-

• De koopsommen zijn inclusief 21% BTW en vrij op naam.
•	Vrij op naam betekent dat de kosten van de notaris (akte van levering) en kadasterkosten
voor rekening van de gemeente Langedijk zijn.
• Prijswijzigingen voorbehouden.
• Genoemde oppervlaktes betreffen circa maten.

Co-productie van de hele familie
Kim en Matthijs wilden eigenlijk al jaren geleden een
vrije kavel kopen in Westerdel, maar dat ging om
verschillende redenen niet door. Matthijs: “We hebben
toen gekozen voor een tweekapper in Oudkarspel. Een
mooi huis, maar we wilden toch graag ons eigen huis
bouwen.” Kim vult aan: “We wilden graag aan het water
wonen, want we houden allebei van varen. Onze zoon
Tygo heeft ook een eigen bootje.” Toen er drie kavels
aan het water beschikbaar kwamen, schreven ze zich
meteen in. Nadat zij waren ingeloot, zette het stel direct
hun huis te koop, dat vervolgens in no time was
verkocht. Kim: “Dat was wel een probleem, want ons
nieuwe huis bestond nog niet eens op papier. We
hebben daarom een tijd bij opa en oma in Mayersloot
gewoond.”

onderdeel is de hal, die een vide heeft tot aan de zolder.
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.”

Ideeën via Google en Pinterest
Hadden ze al een idee hoe het huis eruit moest komen
te zien? Matthijs: “Het enige wat we echt wilden, waren
vier slaapkamers zodat alledrie de kinderen een eigen
slaapkamer hebben. Van daaruit zijn we verder gaan
denken.” Kim: “We zagen op Funda een huis, wat we
mooi vonden. Ook hebben we rondgekeken in
Tuitjenhorn, waar meer van dit soort huizen staan.”
Een architect tekende vervolgens het huis, dat
langzamerhand steeds meer vorm kreeg. Een mooi

Kim Komen en Matthijs Ruiter met hun kinderen Yenthe, Yara en Tygo.
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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
de kavel(s) van uw keuze. Telkens als er nieuwe kavels in de verkoop gaan, vindt er een
inschrijfprocedure plaats. Via een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de makelaar
(of via www.westerdel-langedijk.nl), kunt u zich inschrijven voor de bouwkavel van uw
keuze. Voor de uitgifte van de kavels heeft de gemeente Bakker Schoon Makelaardij
ingeschakeld:
Bakker Schoon Makelaardij
Dorpsstraat 573
1723 HB Noord-Scharwoude
Telefoon: 0226 - 34 34 55
E-mail: info@bakkerschoon.nl
www.bakkerschoon.nl
Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeur voor één of beide kavels aangeven.
Let u vooral op de inschrijftermijn! U kunt het inschrijfformulier inleveren bij het
kantoor van de notaris:
B&L Notarissen
Keizelbos 1
1721 PJ Broek op Langedijk
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
meerdere geïnteresseerden zijn voor één bouwkavel, vindt er een loting plaats bij de
notaris. Als u bent ingeloot, kunt u een optie nemen op de kavel voor de duur van vier
maanden. Dit houdt in dat de gemeente de kavel gedurende deze periode voor u
reserveert. Na ondertekening van de optieovereenkomst, betaalt u binnen één week
een (verrekenbare) optievergoeding van € 1.000 (incl. btw) aan de gemeente Langedijk.
U krijgt dan ook een eerste gesprek met de accountmanager en de stedenbouwkundige
van de gemeente, waarbij u uitleg krijgt over het kavelpaspoort, de verdere procedure et
cetera. In deze vier maanden heeft u de tijd om diverse zaken uit te zoeken, zoals de
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
(incl. btw). U ondertekent de koopovereenkomst of erfpachtovereenkomst bij de
gemeente. Bij het notarieel transport wordt de optievergoeding verrekend. De optie
vergoeding vervalt aan de gemeente als de koop van de kavel (of afname in erfpacht),
om welke reden dan ook, 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
bouwen op de kavel. U heeft vast al ideeën over wat u mooi vindt en foto’s en plaatjes van
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
Langedijk en de voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De CRK is een
onafhankelijke commissie, bestaande uit architecten en stedenbouwers die uw bouwplan
toetsen aan het Beeldkwaliteitsplan Westerdel (in de volksmond ook wel ‘welstands
commissie’ genoemd).
Het kwaliteitsteam Westerdel bekijkt of uw bouwplan op hoofdlijnen voldoet aan de
voorwaarden uit het kavelpaspoort, het beeldkwaliteitsplan en het Uitwerkingsplan
Westerdel. Houdt u er rekening mee dat dit een interne en ‘informele check’ betreft!
U ontvangt een terugkoppeling van deze informele toets via de mail met eventuele open aanmerkingen. De tekening verandert tijdens het proces van een schetsontwerp naar
een voorlopig ontwerp tot het uiteindelijke definitieve ontwerp. Wanneer door het
kwaliteitsteam Westerdel en de CRK een ‘akkoord op hoofdlijnen’ wordt gegeven op
uw bouwplan, heeft u groen licht om de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.
Aanvraag omgevingsvergunning (formele toets)
De aanvraag van de omgevingsvergunning doet u via het omgevingsloket,
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www.omgevingsloketonline.nl. Meestal gebeurt dit via de aannemer of architect van
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 CRK, ditmaal
voor advies op detaillering, kleur- en materiaalgebruik. De behandeling van een
omgevingsvergunningaanvraag neemt acht weken in beslag (wettelijke termijn), met de
mogelijkheid tot verlenging van zes weken. Houdt u er bij uw officiële aanvraag rekening
mee dat de CRK ook formeel akkoord moet gaan met uw bouwplan. Als alle adviezen
positief zijn, wordt uw omgevingsvergunning uit naam van 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 2020). Jaarlijks wordt de legesverordening vastgesteld door de
gemeenteraad van Langedijk. De hoogte van de leges is afhankelijk van de hoogte van de
bouwkosten. Als de bouwkosten tussen de € 50.000 en € 500.000 bedragen, geldt op dit
moment een vast bedrag van € 1.797,85 vermeerderd met 3,83% van het bedrag waarmee
die bouwkosten de € 50.000 te boven gaan. Voor de actuele informatie kunt u kijken op
www.officielebekendmakingen.nl (zoekterm: ‘legesverordening gemeente Langedijk’).
Voorbeeldberekening woning met € 200.000 aan bouwkosten:
Vast bedrag bij bouwkosten tussen € 50.000 en € 500.000	
€ 150.000 x 3,83%	
Totaal	

€ 1.797,85
€ 5.745,00
€ 7.542,85

Het Projectteam Westerdel zoekt graag voor u uit hoeveel u moet betalen aan bouwleges.
Vier tot zes weken nadat de omgevingsvergunning is verleend, ontvangt u een factuur van
de gemeente Langedijk (via Cocensus) voor de betaling van de leges.
Koopovereenkomst of erfpachtovereenkomst
Als u besluit tot koop of afname van de kavel in erfpacht, wordt door de accountmanager
van de gemeente de koopovereenkomst of erfpachtovereenkomst opgemaakt. Bij de
overeenkomst worden de onderstaande bijlagen gevoegd:
• Situatietekening Westerdel
• Kavelpaspoort van uw kavel
• Gedetailleerd Beeldkwaliteitsplan Westerdel, deelgebieden ‘de Centrale Buurt’ en
‘de Straatjes’
• Uitwerkingsplan Westerdel 2017.
Aanbetaling bij een getekende koopovereenkomst
Binnen acht weken na ondertekening van de koopovereenkomst moet u als koper een
waarborgsom betalen van 10% van de koopsom. Dit kan ook door uw bank worden
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’ van uw kavel zien. Daarnaast geeft de toezichthouder aan waar zich
de punten voor de afwatering bevinden.
Vervolgens gaat u naar de notaris voor de notariële overdracht. Door de juridische levering
wordt u eigenaar van de grond. De grondlevering vindt plaats op het kantoor van B&L
Notarissen. Voorafgaand ontvangt u een nota van de notaris. De notaris maakt de akte
‘van levering’ of de akte ‘vestiging recht van erfpacht’ op en u ondertekent deze bij de
notaris. De akte wordt vervolgens ingeschreven in de openbare registers voor onroerende
zaken (het Kadaster).
-	Als u een kavel koopt, betaalt u de koopsom van de kavel ook bij de notaris (eventueel
via uw hypotheek). In de nota van afrekening worden de optievergoeding van € 1.000 en
de aanbetaling van 10% van de koopsom verrekend.
-	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
termijn aan het begin van de erfpachtperiode af te kopen, moet ook dit bedrag bij de
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.
De kavels worden vrij op naam geleverd (v.o.n.). Dat betekent dat de verkopende partij,
in dit geval de gemeente, de kosten draagt van de juridische levering (notariskosten) en
de kadasterkosten.
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2.4 Bouw van uw woning
Als de omgevingsvergunning is verleend én u bent eigenaar van de grond, kunt u starten
met de bouw van uw droomhuis! Zodra u start, meldt u dit bij de gemeente en maakt
u een afspraak met de toezichthouder van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving van de gemeente Langedijk. Als het nodig is, vindt er overleg plaats met
de toezichthouder over de logistiek, bouwstroom en bouwveiligheid. Bijvoorbeeld over
het plaatsen van een bouwkeet. Op deze manier kan het bouwproces zo goed mogelijk
verlopen. Uw kavel wordt ‘bouwrijp’ geleverd door de gemeente. Bouwrijp betekent
dat het bouwterrein vrij is van obstakels en de nodige voorzieningen (nutsvoorzieningen,
bouwwegen, etc.) aanwezig zijn. Ook zorgt de gemeente voor de verdere inrichting van de
buurt, zoals de bestrating, verlichting, het groen, de speelplekken en het plaatsen van
straatnaamborden. Uiterlijk twee maanden 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 Optieperiode
• Optieovereenkomst ja/nee
(betaling € 1000 (incl. btw) optievergoeding)
• Schetsontwerp maken
	afstemming en beoordeling kwaliteitsteam
(preadvies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)
• Check financiering
• Keuze: - Koopovereenkomst tekenen bij gemeente
- Koper gaat niet verder. Optievergoeding vervalt aan gemeente.

Fase 2 Omgevingsvergunning
• Aanvraag omgevingsvergunning (inclusief definitief ontwerp)
	(binnen 12 maanden na koop) behandeling 8 weken
(behandeling in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)
• Verlening omgevingsvergunning
• Onherroepelijke omgevingsvergunning
(binnen 18 maanden na koop) bij geen bezwaar binnen
6 weken na verleende omgevingsvergunning

Fase 3 Juridische levering
• Inspectie kavel
• Juridische levering bouwkavel bij notaris
	(binnen 1 maand na onherroepelijke omgevingsvergunning)
• Betaling koopsom en verrekening optievergoeding (€ 1000)
• Beschikbaarstelling kavel

Fase 4 Bouw
• Start bouw
(binnen 2 maanden na onherroepelijke omgevingsvergunning)
• Oplevering (binnen 14 maanden na start bouw)
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 1 tot 3 jaar.
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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, onder andere vanwege de afvoer van het hemelwater. Het definitieve vloerpeil
kan worden bepaald en uitgezet na overleg met de toezichthouder van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Langedijk.

2.7 Bodemrapport
In opdracht van de gemeente Langedijk is door Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
onderzoek verricht naar de algemene bodemkwaliteit van de twee percelen (kavel 8 en 12)
in deelgebied ‘de Straatjes’ in de wijk Westerdel. Daarbij zijn niet alleen, conform de
zogenaamde NEN 5740-norm, ‘reguliere’ bodemanalyses uitgevoerd, maar zijn ook
metingen verricht naar de concentratie PFAS in de bodem. Uit de geleverde Rapportage
VO (PFAS) percelen de Straatjes plan Westerdel te Zuid-Scharwoude (6 maart 2020) blijkt dat
er geen afwijkingen zijn waargenomen die op verontreiniging zouden kunnen duiden.
Op basis van deze resultaten zijn er geen belemmeringen voor eigendomsoverdracht en
voor het realiseren van de beoogde woonbestemming. Op uw verzoek sturen wij u het
rapport per e-mail toe.

2.8 Stikstof
In 2019 werd door de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) uit 2015
ongeldig verklaard. Teveel stikstof is slecht voor de natuur en volgens de Raad biedt
PAS onvoldoende bescherming aan de zogenaamde ‘Natura 2000’-gebieden.
Door de ongeldigverklaring van PAS zijn veel bouwprojecten stil komen te liggen.
Projecten waarvan kan worden aangetoond dat zij de natuur niet raken, kunnen echter
wel doorgang vinden.
Voor de nog 264 nieuw te bouwen woningen in Westerdel is de stikstofdepositie op
de omliggende Natura 2000-gebieden berekend. Hierbij is rekening gehouden met zowel
de aanlegfase als de gebruiksfase. De conclusie is dat er geen natuurvergunning is vereist,
omdat de stikstofdepositie onder de normen blijft. Dit heeft te maken met het feit dat
de wijk gasloos wordt gebouwd.

2.9 Woonkeur Nieuwbouw
Als u zelf een huis bouwt in Westerdel, dan moet dit voldoen aan het Woonkeur
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, flexibiliteit en aanpasbaarheid bezitten. Een belangrijk
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.
Om in aanmerking te komen voor het certificaat, moet uw woning voldoen aan de eisen
in het basispakket Woonkeur. Voor meer informatie: www.woonkeur-skw.nl.
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2.10 Verwarming van uw woning
Aansluiting op warmtenet HVC
In Westerdel kunt u uw woning laten aansluiten op het warmtenet van HVC. Een warmte
net is het beste te vergelijken met een centrale verwarming, maar dan op het niveau van
een stad of een wijk. Een grote gemeenschappelijke verwarmingsketel warmt water op,
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
(tarief 2020):
• CW4: (standaard): € 4.234,68 ex. btw
• CW5: (groter volume) € 4.374,25 ex. btw.
Daarnaast betaalt u maandelijks vastrecht voor uw warmtenetaansluiting.
Meer informatie kunt u vinden op: www.hvcenergie.nl.
Zelf duurzame energie opwekken
Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om uw woning zelf van duurzame energie te voorzien.
Dit kan onder andere door gebruik te maken van een warmtepomp, zonnepanelen en
goede isolatie. Vraag uw aannemer naar de mogelijkheden of kijk op:
www.duurzaambouwloket.nl.
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2.11 Huisnummer en postcode
Als u de nutsaansluitingen wilt regelen voor uw woning, heeft u een officieel adres nodig
(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
de omgevingsvergunning is verleend, wordt het adres officieel toegekend en opgenomen in
het landelijk register: Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). U kunt de gegevens
van uw adres bekijken op: https://bagviewer.kadaster.nl.

2.12 Melden van beschoeiing en steiger
Heeft u een kavel aan het water? Dan moet u melding doen van uw beschoeiing en/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
bijvoorbeeld dat de beschoeiing op de juiste plek komt, zodat de waterloop niet wordt
versmald. Ook een steiger kan via een melding worden afgehandeld, als u aan de voor
waarden van het hoogheemraadschap voldoet. Zo moet de onderzijde van de steiger
minimaal 20 cm boven het water hangen en mag de steiger maximaal 1 meter uitsteken
vanaf de oeverkant. U kunt melding doen via www.hhnk.nl. Op de homepage kunt u
vervolgens doorklikken op ’Vergunning aanvragen’.
Daarnaast gelden er vanuit het Uitwerkingsplan Westerdel 2017 regels voor de inrichting
van de particuliere oevers en de bouw van een steiger/vlonder (zie pagina 30).

2.13 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
koper verschillend, zoals de ontwerp- en bouwkosten. Voor een onderbouwde schatting
van alle kosten die nodig zijn voor de bouw van uw woning, kunt u terecht bij een aan
nemer, architect of bouwbegeleider. Ook moet u rekening houden met de volgende kosten:
Kosten aan gemeente:
•	U betaalt een optievergoeding van € 1.000 (incl. btw) na ondertekening van de
optieovereenkomst. Dit bedrag wordt bij de notaris verrekend in de nota van afrekening.
•	Gemeentelijke legeskosten wanneer u een aanvraag omgevingsvergunning indient.
De hoogte hiervan is afhankelijk van de bouwkosten. Zie de legesverordening van
de gemeente Langedijk 2020 en/of pagina 14 van deze brochure).
Bouwkosten en overige kosten:
•	Sonderingskosten. Sonderingen worden toegepast om het draagvermogen van de
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.
• Aansluitkosten voor diverse nutsleidingen (o.a. water en elektra). Informatie hierover
kunt u vinden op www.mijnaansluiting.nl.
• Kosten voor de aanleg van het rioolstelsel op uw eigen terrein (huisaansluiting).
• Kosten voor aansluiting op het warmtenet van HVC (eventueel).
• Kosten voor het verkrijgen van het Woonkeur-certificaat.
• Kosten voor de architect en aannemer.
• Kosten voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening en de hypotheekakte.
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3. Erfpacht
3.1 Wat houdt erfpacht in?
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.
Bij erfpacht bouwt u uw woning op een vrije kavel, maar blijft de grond in eigendom
van de gemeente. U wordt eigenaar van de woning, maar niet van de grond. U betaalt
als erfpachter jaarlijks een bedrag, de canon genoemd. De kavel wordt in ‘voortdurende
erfpacht’ uitgegeven tegen een vooraf vastgesteld rentepercentage (voortdurend betekent
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
canon bedraagt bij afname van een erfpachtkavel voor 15 jaar 1,9% van de verkoopprijs
exclusief btw. Bij afname van een erfpachtkavel voor een periode van 30 jaar bedraagt de
jaarlijkse canon 2,65% van de verkoopprijs exclusief btw.
Zekerheid
•	De canon staat gedurende deze periode (15 of 30 jaar) vast. Dat biedt u zekerheid.
Na deze periode wordt de canon opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende
rentetarieven (vergelijkbaar met de renteherziening van een hypotheek).
•	De grondprijs wordt niet geïndexeerd. De oorspronkelijke kavelprijs exclusief btw
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
jaarlijkse canon (dat afhankelijk is van de verkoopprijs van de kavel én van de gekozen
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
dan het gehele bedrag aan canon voor 15 of 30 jaar in één keer. Het totale bedrag dat
u aan canon betaalt, is in dit geval lager dan dat u jaarlijks canon betaalt (zie reken
voorbeeld). U kunt dit bedrag eventueel meefinancieren bij de bank.
Op het moment van vestiging van het recht van erfpacht betaalt u éénmalig 21% btw over
de kavelprijs.
Recht op koop blijft bestaan
U kunt als erfpachtnemer de grond te allen tijde alsnog kopen tegen de eerder vastgestelde
kavelprijs. Omdat u bij de vestiging van het recht van erfpacht al btw heeft betaald over de
kavelprijs en de oorspronkelijke grondprijs niet wordt geïndexeerd, hoeft u geen btw meer
(bij) te betalen. U betaalt dan alleen nog overdrachtsbelasting over de koopsom voor de
levering van de kavel. De overdrachtsbelasting bedraagt op dit moment 2% (maar uiteraard
wordt uitgegaan van het op dat moment geldende tarief). Als u besluit alsnog de kavel te
kopen, dan wordt de afkoopsom van de canon naar 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
wordt namelijk berekend over de kavelprijs exclusief btw, de hypotheekrente wordt
berekend over de kavelprijs inclusief btw (het eventuele voordeel is afhankelijk van de
hoogte van de hypotheekrente).
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Martin van Lieshout voor zijn huis in de Straatjes

“Ons huis stond binnen een week”
Martin van Lieshout woont met zijn vrouw en
zoon van dertien jaar aan Reijerslant in de Straatjes.
Hun Scandinavische huis valt op in de wijk. Het is
geheel van hout en in een mooie grijsblauwe kleur
geschilderd. “Het is supercomfortabel, we zijn er
helemaal verliefd op geworden.”
Martin en zijn vrouw woonden voorheen in
Beverwijk, maar wilden graag rustiger en landelijker
wonen. “We kenden deze regio al. Het is een mooi,
waterrijk gebied en we houden van varen.” Het stel
had eerst naar bestaande huizen gekeken, omdat
een geschikte kavel vinden volgens hen niet zo
eenvoudig is. “Het bouwen van een eigen huis trok
ons altijd al aan, maar je moet ook een beetje geluk
hebben dat je een mooie en betaalbare kavel kunt
vinden. En die vonden we hier.”
Hoe kwam het stel uit bij een Scandinavische
woning? “Een vriend van mij woont ook in een
houten huis en was daarover heel enthousiast.
Ons huis is in Noorwegen gebouwd en in losse
delen naar Nederland gebracht. Het huis is prefab
en stond binnen een week. Binnen drie maanden
was het ook aan de binnenkant gereed. We hebben
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het geheel naar eigen wens kunnen indelen.
We hebben allebei een bedrijfje aan huis en dat
hebben we goed kunnen inpassen.”

Veel comfort
Het huis is geheel van hout, alleen de vloer is van
beton. Een houten huis heeft veel voordelen, vindt
Martin. “Een houten huis geeft veel comfort, heeft
een goed binnenklimaat en zorgt voor goede
akoestiek. De wanden zijn goed geïsoleerd met
steenwol, eigenlijk leef je in een dekbed. Het vergt
wellicht wat meer onderhoud, maar je moet zorgen
voor goede verf. Daarop moet je niet bezuinigen.”
Niet alles liep helemaal top, aldus Martin. “Het was
best veel gedoe met allerlei nutsinstanties, maar als
je er eenmaal woont, ben je dat ook weer snel
vergeten.” Hij hielp zelf ook enthousiast mee met
de bouw. “Rabatdelen plaatsen, dakpannen en
vloer leggen, schilderen, heel leuk om zelf mee te
bouwen aan je eigen huis. Nog sterker: ik heb er
zelfs mijn vak van gemaakt. Ik verkoop nu zelf deze
woningen in Noord-Holland. Op dit moment heb
ik al drie aanvragen lopen en na de bouwvak gaat
waarschijnlijk het eerste project lopen.
Heel spannend.”

Als u kiest voor erfpacht, hoeft u ook minder te lenen én af te lossen. U hoeft dan geen
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
nog in aanmerking voor de Nationale Hypotheek Garantie. Als u een woning koopt, 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 2020 vastgesteld op € 310.000. Voor woningen met energiebesparende
voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600.
Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
Het bedrag dat u jaarlijks aan canon betaalt is, evenals de hypotheekrente, aftrekbaar voor
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
Als u kiest voor erfpacht, wordt er een erfpachtovereenkomst opgemaakt (zie verder).
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
omgevingsvergunning hebt verkregen, zal de notaris de akte ‘vestiging recht van erfpacht’
opmaken. De daadwerkelijke vestiging van het erfpachtrecht vindt plaats bij B&L
Notarissen te Broek op Langedijk. Voorafgaand aan de vestiging voert de gemeente samen
met u een kavelinspectie uit. Vervolgens wordt de kavel beschikbaar gesteld en kunt u
beginnen met de bouw van uw woning.
Overdraagbaar
Het erfpachtrecht is overdraagbaar. Als u uw woning verkoopt, kan de kopende partij de
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.

3.2 Rekenvoorbeeld afname kavel in erfpacht
Kavelprijs incl. btw: € 249.000
Kavelprijs excl. btw: € 205.785 (= bedrag waarover de canon wordt berekend)		
15 jaar vast
Afkoop canon in één keer
21% btw x € 205.785 	
Als u jaarlijks canon wilt afdragen, dan betaalt u bij 15 jaar vast:
Jaarlijkse canon: 1,90% x € 205.785 
30 jaar vast
Afkoop canon in één keer
21% btw x € 205.785 	
Als u jaarlijks canon wilt afdragen, dan betaalt u bij 30 jaar vast:
Jaarlijkse canon: 2,65% x € 205.785 		

€ 51.244
€ 43.215

€ 3.910

€ 124.577
€ 43.215

€ 5.453

Pagina 23

3.3 Prijslijst erfpacht
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare bouwkavels wat betreft:
• Oppervlakte (in m²).
• Koopprijs zowel inclusief btw (v.o.n) als exclusief btw.
• Jaarlijkse canon bij afname in erfpacht voor een periode van 15 respectievelijk 30 jaar.
• Te betalen btw op het moment van afname van de kavel in erfpacht.
• Afkoop canon voor een periode van 15 respectievelijk 30 jaar.

Erfpacht periode van 15 jaar					
Kavelnr. Oppervlakte
in m2

Prijs incl.
btw (v.o.n.)

Prijs ex.
BTW
btw			

Jaarlijkse
Btw Afkoop
canon (1,9%)

8
12

249.000
229.000

205.785
189.256

3.910
3.596

456
453

43.215
39.744

51.244
47.128

Erfpacht periode van 30 jaar 					
Kavelnr. Oppervlakte
in m2

Prijs incl.
btw (v.o.n.)

Prijs ex.
BTW
btw			

Jaarlijkse
Btw Afkoop
canon (2,65%)

8
12

249.000
229.000

205.785
189.256

5.453
5.015

456
453

43.215
39.744

124.577
114.571

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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3.4 Processchema vestiging van erfpacht

Fase 1 Optieperiode
• Optieovereenkomst ja/nee (betaling € 1000 (incl. btw) optievergoeding)
• Schetsontwerp maken
afstemming en beoordeling Kwaliteitsteam
(preadvies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)
• Check financiering
• Tekenen erfpachtovereenkomst
• Kiezen: - jaarlijkse betaling van canon
		- afkoop van de canon voor 15 of 30 jaar
- erfpachter gaat niet verder: optievergoeding vervalt aan gemeente

Fase 2 Omgevingsvergunning
• Aanvraag omgevingsvergunning (inclusief definitief ontwerp)
(binnen 12 maanden na vestiging van erfpachtrecht)
behandeling 8 weken (behandeling in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)
• Verlening omgevingsvergunning
• Onherroepelijke omgevingsvergunning
(binnen 18 maanden na vestiging van erfpachtrecht)
bij geen bezwaar binnen 6 weken na verleende omgevingsvergunning

Fase 3 Juridische levering
• Inspectie kavel
• Akte vestiging van het erfpachtrecht bij notaris
	(binnen 1 maand na onherroepelijke omgevingsvergunning)
• Betaling btw-bedrag
•	Start jaarlijkse canon, betaling canon lopende jaar
of betaling totale afkoopsom
• Verrekening optievergoeding (€ 1000)
• Beschikbaarstelling kavel

Fase 4 Bouw
• Start bouw (binnen 2 maanden na onherroepelijke omgevingsvergunning)
• Oplevering (binnen 14 maanden na start bouw)

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 1 tot 3 jaar.
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4. Kaders/richtlijnen voor de bouw
In dit hoofdstuk vindt u de relevante artikelen van het Beeldkwaliteitsplan en het
‘Uitwerkingsplan Westerdel 2017’. Deze informatie is vooral van belang voor de architect
of ontwerper.

4.1 Overzicht relevante artikelen Beeldkwaliteitsplan
Westerdel is een wijk met een herkenbare identiteit, die aansluit bij het afwisselende,
dorpse karakter van Langedijk. De doelstelling voor Westerdel is het realiseren van ‘eenheid
in verscheidenheid’. Eenheid op wijkniveau, verscheidenheid op buurtniveau. De steden
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, met incidenteel lichte en antraciet kleurige woningen. Hout in donkere
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
naar de bebouwing in de Dorpsstraat van Langedijk. Naast dit palet kan ook worden
toegepast:
• Wit gekeimd of gestuukt.
• Dakbedekking: leien (grijs), begroeide daken, (behandeld) zink of riet.
• I n verband met duurzaamheid: materialen die uitlogen naar water niet gebruiken als
dakbedekking of hemelwaterafvoer. Houten geveldelen zijn gemaakt van duurzaam hout.
•B
 ergingen aan de parkeerhoven of zichtbaar vanaf de openbare straat, passen in het
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’ wil zeggen dat de bebouwing niet te hoog is, met
name een wisselende goothoogte bepaalt de dorpse uitstraling.
De volgende elementen dragen bij aan het dorpse karakter:
• Verticale gevelgeleding.
• Ondersteund door verticale raamindeling.
•	Elk gebouw heeft een kap (op bijzondere plekken kan als uitzondering wel eens
een plat dak worden toegepast).
•	Voor het gemak van de toekomstige bewoners en om een samenhangend beeld in
de straat te creëren is het advies om de op- en aanbouwopties mee te ontwerpen.
• De goothoogte van een grondgebonden woning is maximaal 6 meter.
• De maximale nokhoogte van grondgebonden woningen is 11 meter.
•	Om de woningen een individuele expressie te geven liggen de garages ten minste
3 meter achter de voorgevelrooilijn.
Sociale veiligheid
Er is een aantal aspecten, dat het gevoel van sociale veiligheid ondersteunt. ‘Ogen op straat’
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:
•	De woningen zijn georiënteerd op de openbare straat. Dit betekent dat hier een deur
of raam gesitueerd is op de begane grond en de eerste verdieping.
•	Daar waar een kavel met twee zijden grenst aan het openbaar gebied, is een overhoekse
oriëntatie aanwezig. Hoekkavels hebben in ieder geval een groot raam in de zijgevel,
ook kan de entree zich hier bevinden en/of een uitbouw met raam. Ook hebben
hoekwoningen een deur of raam op de begane grond en de eerste verdieping.
•	Een berging of lange, blinde gevels aan de openbare straat zorgen voor een anoniem
beeld, dit strookt niet met de wens voor een sociaal veilige wijk. Daarom is het advies
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
De openbare ruimte in Westerdel is heel afwisselend. Soms een brede laan, een plantsoen,
een singel of een smalle straat. Het groen op de privékavel speelt in alle gevallen een
belangrijke rol in de groene uitstraling van de openbare ruimte. Erfafscheidingen die
grenzen aan het openbaar gebied zijn groene erfafscheidingen.
Voorzijde
De toegepaste overgangen zijn: 1) een harde overgang, 2) een Delftse stoep en 3) een
voortuin.
1. E
 en 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. E
 en Delftse stoep: dit is een privé-zone van circa 1 meter breed tussen de openbare stoep
en de woning, waar mensen hun bankje of bloempotten kunnen neerzetten. Deze stoep
ligt op privéterrein, iets verhoogd ten opzichte van het straatniveau en wordt meeontworpen met de woning. De Delftse stoep komt met name voor aan de Dorpsstraat.
3. D
 e straten in Westerdel zijn smal. Het groen van de voortuinen bepaalt voor een
groot deel de groene uitstraling van de straat. Een voortuin van minimaal 3,5 meter
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.
Waar de haag/ groene erfafscheiding langs de zijgevel van de woning staat, is de haag laag
(0,8 meter hoog) zodat een raam in de zijgevel zicht heeft op het openbaar gebied, dit in
verband met sociale veiligheid. Rondom de achtertuin is de haag 1,80 meter tot een
maximum van 2 meter hoog.
Achterzijde: parkeerhoven
Waar de achterzijde van de kavel aan het openbaar gebied grenst, is een geregisseerde
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
bergingen bevinden zich mee-ontworpen, groene afscheidingen inclusief toegangspoort.
Daar waar geparkeerd wordt in de achtertuin is een pergolaconstructie of carport wenselijk.
Een parkeerhof dient als één geheel ontworpen te worden met afstemming van kleur- en
materiaalgebruik.
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Parkeren en inritten
Om het groene karakter van de voortuinen te maximaliseren, is het wenselijk de breedte
van de inrit te beperken. Elke vrijstaande woning heeft twee parkeerplaatsen op eigen
terrein, buiten de garage.
Achterzijde: oevers
Veel bewoners in de Straatjes hebben een achtertuin, die grenst aan het water.
Bewoners mogen een steiger of vlonder bouwen aan hun oever, maar dit is wel gebonden
aan bepaalde regels. De particuliere oevers hebben bewust een groene uitstraling en bieden
daardoor vanaf het water een rustige en natuurlijke aanblik. Omdat alle particuliere oevers
aan bevaarbaar water liggen, is hier gekozen voor dieper water (zonder plasberm),
zodat een boot gemakkelijk tot aan de kavelgrens kan varen. In de oever wordt over de
gehele lengte een talud gerealiseerd. De helling van het talud mag niet steiler zijn dan de
verhouding 1:2. In het Beeldkwaliteitsplan Westerdel, dat als onderlegger is gebruikt voor
de uitwerkingsplannen, wordt het talud omschreven als een langzame overgang van het
water naar de tuin, die het zicht op en de beleving van het waterrijke landschap vergroot.
Hieruit volgt dat een talud een overwegend groene uitstraling moet hebben. Het talud is
het belangrijkste kenmerk van de oever.
Toegestane breedte van steigers/vlonders
In de bestemming ‘water’ mag per bouwperceel 1 steiger/vlonder worden gebouwd.
De steiger/vlonder mag ten hoogste 1 meter uit de oever worden gebouwd. De breedte van
de steiger/vlonder is afhankelijk van de oeverlengte van een perceel:
• Voor percelen met een oeverlengte minder dan 15 meter mag de breedte van de steiger/
vlonder maximaal 3 meter bedragen.
• Voor percelen met een oeverlengte tussen de 15 en 20 meter mag de breedte van de
steiger/vlonder maximaal 4 meter bedragen.
• Voor percelen met een oeverlengte van meer dan 20 meter mag de breedte van de steiger/
vlonder maximaal 5 meter bedragen.
De steiger/vlonder mag deels worden doorgetrokken in het talud. Het doorgetrokken deel
mag echter niet breder zijn dan de steiger/vlonder (wel smaller). Het talud moet het
belangrijkste kenmerk blijven van de oever. Zo behoudt de oever een groene uitstraling en
draagt daarmee bij aan het gewenste karakter van de wijk Westerdel. Voor meer informatie
is de folder Oevers in Westerdel beschikbaar.
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Kleine korrel en blikvangers
De ‘geënsceneerde toevalligheid’ past goed bij het dorpse karakter van Langedijk.
Het kenmerk van de dorpse sfeer is de ‘kleine korrel’ en variatie in woningtypes.
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
bij kromming in weg of hoekkavel) zijn het de zogenoemde ‘blikvangers’. De blikvangers
wijken af van de omliggende bebouwing op de aspecten kleur, materiaal, kapvorm en/
of volume.

Detaillering
Detaillering zegt veel over de gekozen architectonische sfeer/stijl. Deze is niet vastgelegd
in dit beeldkwaliteitsplan. De richtlijnen voor de detaillering zijn:
• Elk hoofdgebouw heeft een kap.
•	De gevels die grenzen aan het openbaar gebied (voorzijde van de woning en soms de
zijgevel) kennen een ritmische, kleinschalige indeling, samenhangend in compositie.
In de gevels worden voornamelijk staande raamopeningen toegepast. Incidenteel kan
een liggend venster voorkomen.
• Bel, brievenbus, verlichting worden mee-ontworpen.
•	Voor vrijstaande woningen geldt in principe dat de nok van de kap in het verlengde
van de zichtlijn ligt (dit is meestal haaks op de weg).
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4.2. Relevante artikelen Uitwerkingsplan Westerdel
In deze paragraaf vindt u de artikelen van het ‘Uitwerkingsplan Westerdel 2017’ (bestem
mingsplan), die relevant zijn voor de bebouwing van de vrije kavels. Hierin staan de
bouwregels waaraan uw bouwplan wordt getoetst bij het indienen van een omgevings
vergunning, zoals het bouwvlak, de bouwhoogtes van de woningen en bijgebouwen en
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.	de goothoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q.
de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
c.	de inhoud van een bouwwerk: tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de
buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van
daken en dakkapellen;
d.	de bouwhoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een
gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen;
e.	de oppervlakte van een bouwwerk: tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart
van de scheidsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het
afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
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Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken,
worden buiten beschouwing gelaten:
a.	galerijen, balkons en luifels, mits de afwijking van de plaatsingseisen niet meer dan
2 m bedraagt;
b.	(brand)trappen en trappenhuizen.
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als goot- en dakoverstekken,
plinten, pilasters, kozijnen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten buiten
beschouwing gelaten, mits de afwijking van de plaatsingseisen niet meer dan 1 m bedraagt.
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
artikel 2 onder b worden bouwdelen als dakkapellen, dakopbouwen en wolfseinden niet
meegerekend.
Artikel 3 - Groen
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.	plantsoen, groenstroken, bermen en overige groenvoorzieningen;
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. de oppervlakte per gebouw niet meer dan 15 m² bedragen;
3. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.
b.	Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m
bedragen.
Artikel 4 Verkeer - Verblijf
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Verkeer - Verblijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.	wegen;
b.	voet- en fietspaden;
c.	parkeervoorzieningen;
d.	groenvoorzieningen;
e.	water en oeverstroken;
f.	bruggen;
g.	abri’s, nutsvoorzieningen waaronder gasdrukregelstations en voor de geleiding van het
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. de oppervlakte per gebouw mag niet eer dan 8 m² bedragen;
3. de afstand van een gebouw tot de rijbaan mag niet minder dan 1,5 m bedragen.
c.	Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van gebouwen mag ten hoogste 3 m bedragen, met uitzondering van
bruggen met dien verstande dat voor lichtmasten geldt dat de bouwhoogte niet meer
dan 9 m mag bedragen;
2. de vrije doorvaarhoogte onder bruggen dient ten minste 1,5 m te bedragen.
Artikel 5 - Water
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.	waterberging;
b.	waterhuishouding;
c.	waterlopen en oevers;
d.	vaarwater;
e.	groenvoorzieningen;
f.	bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, stuwen, duikers,
beschoeiingen en steigers.
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5.2 Bouwregels
a.	Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
b.	Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. d
 e bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m
bedragen, gerekend vanaf het aansluitende maaiveld, met uitzondering van bruggen;
2. de vrije doorvaarthoogte onder bruggen dient ten minste 1,5 m te bedragen;
3. p
 er bouwperceel mag maximaal 1 steiger worden gebouwd waarvoor geldt dat deze
ten hoogste 1 m uit de oever mag worden gebouwd en dat de breedte van de steiger
gemeten vanuit de oever niet meer dan 3 m mag bedragen, met dien verstande dat:
		 • voor percelen met een oeverlengte tussen 15 en 20 m de breedte van een steiger niet
meer dan 4 m mag bedragen;
		 • voor percelen met een oeverlengte groter dan 20 m geldt dat de breedte van een
steiger niet meer dan 5 m mag bedragen;
4. v oor het overige zijn uitsluitend omgevingsvergunningvrije bouwwerken, geen ge
bouwen zijnde, als bedoeld in artikel 2, bijlage II Besluit omgevingsrecht toegestaan.
5.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve
van afwijking van:
a.	het bepaalde in lid 5.2, sub a voor het bouwen van een vast terras behorende bij een
woning op gronden ter plaatse van de aanduiding ‘oever’, met dien verstande dat
toetsing vindt plaats aan de beleidsregel ‘Woning met vast terras in uitbreidingsplan
Westerdel’ in het Uitwerkingsplan Westerdel 2017.
b.	het afgeven van een omgevingsvergunning als bedoeld onder a mag niet leiden tot
een onevenredige aantasting van:
• de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
• het straat- en/of bebouwingsbeeld;
• de verkeersveiligheid;
• de milieusituatie;
• de sociale veiligheid.
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5.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
• het gebruik van gronden ten behoeve van ligplaatsen voor woonschepen.
• het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding ‘oever’ voor het realiseren
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
plaatse van de aanduiding ‘oever’ de volgende werken, geen bouwwerken zijnde,
en werkzaamheden uit te voeren:
1. het wijzigen en/of dempen van waterlopen;
2. het wijzigen of plaatsen van oorspronkelijke reeds bij de aanleg gerealiseerde
beschoeiingen;
3. het opwerpen van grond.
b.	Het verbod als bedoeld onder a is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken
zijnde, en werkzaamheden die:
• reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
• het normale beheer en onderhoud betreffen.
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
het Beeldkwaliteitplan, zoals dat geldt op het tijdstip van indiening van de aanvraag om
een omgevingsvergunning.
Artikel 6 - Wonen
6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.	wonen, al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden beroepen en/ of bedrijven,
b.	tuinen en erven;
c.	verkeer- en verblijfsvoorzieningen;
d.	groenvoorzieningen;
e.	water en oeverstroken, alsmede bruggen, stuwen, duikers, beschoeiingen en steigers;
f.	openbare nutsvoorzieningen, en tevens voor:
g.	wonen al dan niet in combinatie met een bedrijf, met dien verstande dat:
• deze functie uitsluitend is toegestaan op gronden ter plaatse van de aanduiding
‘bedrijf ’;
• uitsluitend bedrijvigheid als bedoeld in die vallen binnen de van deze regels deel
uitmakende als bijlage 1 opgenomen ‘Staat van Bedrijven – Aan huis verbonden
bedrijven’, dan wel daarmee is gelijk te stellen voor wat betreft de milieugevolgen voor
de omgeving;
• de ruimtelijke uitwerking en/of uitstraling van de bedrijvigheid met de woonfunctie
in overeenstemming is;
• het geen detailhandel en/of horeca betreft, anders dan genoemd in de van deze regels
deel uitmakende als bijlage 1 opgenomen ‘Staat van Bedrijven – Aan huis verbonden
bedrijven’;
• op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen
ten behoeve van de bedrijvigheid plaatsvindt;
• in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de
verkeers- en parkeerdruk optreedt;
• de bedrijvigheid geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de omgeving.
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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
gebruikt voor aan huis verbonden beroepen en/of bedrijven, mits:
1.	de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 50 m²;
2.	de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt;
3.	de ruimtelijke uitwerking en/of uitstraling van een aan huis verbonden beroep of
bedrijf met de woonfunctie in overeenstemming is;
4.	het geen detailhandel en/of horeca betreft, anders dan genoemd in de van deze regels
deel uitmakende als bijlage 1 opgenomen ‘Staat van Bedrijven – Aan huis verbonden
bedrijven’;
5.	op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen
ten behoeve van de aan huis verbonden beroepen en/of bedrijven plaatsvindt;
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:
• passen binnen de in artikel 1 sub e genoemde omschrijving;
9.	het aan huis verbonden bedrijven betreft die vallen binnen de van deze regels deel
uitmakende als bijlage 1 opgenomen ‘Staat van Bedrijven – Aan huis verbonden
bedrijven’, dan wel daarmee is gelijk te stellen voor wat betreft de milieugevolgen
voor de omgeving.
6.2 Bouwregels
a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
1. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woningen worden gebouwd;
2. woningen mogen worden gebouwd als vrijstaande, dubbele en rijenwoningen;
3. i ndien een bouwvlak is aangegeven dient een hoofdgebouw in het bouwvlak te
worden gebouwd;
4. o
 p gronden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - woningbouw
uitgesloten’ mogen geen hoofdgebouwen worden gebouwd;
5. d
 e 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. d
 e afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan
3 m bedragen, met uitzondering van aaneengebouwde zijden.
b.	Voor het bouwen van gebouwen vóór de voorgevel van hoofdgebouwen gelden de
volgende regels:
1. v oor de voorgevel van een hoofdgebouw mogen geen gebouwen worden gebouwd,
met uitzondering van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk, met dien verstande
dat:
		 • de diepte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk niet meer dan 1,5 m mag
bedragen;
		 • de breedte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk maximaal 2/3e deel van de
bestaande gevelbreedte mag bedragen, tot een maximum van 4 m;
		 • de bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk ten hoogste gelijk is
aan die van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw tot een maximum van 3,5 m;
		 • de afstand van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk tot de grens met de
openbare weg ten minste 1,5 m bedraagt.
c.	Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, geldt de volgende regel:
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• de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, mag niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel
bedragen, met dien verstande dat de oppervlakte van het oorspronkelijke
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
m² per bouwperceel bedragen, met dien verstande dat indien het bouwperceel groter
is dan 500 m2 de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag
worden vermeerderd tot een maximum van 75 m²;
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
bedragen tot een maximum van 3,5 m;
4. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 6,5 m bedragen,
met dien verstande dat:
		 a. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken ten minste 1 m lager
is dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
		 b. d
 e bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken die binnen een
afstand van 3 m tot de bouwperceelgrens worden gebouwd, niet meer dan 5 m mag
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. de oppervlakte bedraagt niet meer dan 15 m² per gebouw;
2. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.
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f.	Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. d
 e 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. d
 e bouwhoogte van overige erf- en perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 m
bedragen;
3. d
 e bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen;
4. p
 er bouwperceel mag ten hoogste 1 overkapping met een oppervlakte van maximaal
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. p
 er bouwperceel mag niet meer dan één zwembad worden gerealiseerd, met dien
verstande dat:
		 a. de oppervlakte van het zwembad niet meer dan 40 m² mag bedragen;
		 b. h
 et 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.	per bouwperceel mag maximaal 1 steiger worden gebouwd waarvoor geldt dat deze
ten hoogste 1 m uit de oever mag worden gebouwd en dat de breedte van de steiger
gemeten vanuit de oever niet meer dan 3 m mag bedragen, met dien verstande dat:
		 • voor percelen met een oeverlengte tussen 15 en 20 m de breedte van een steiger niet
meer dan 4 m mag bedragen;
		 • voor percelen met een oeverlengte groter dan 20 m geldt dat de breedte van een
steiger niet meer dan 5 m mag bedragen;
9.	de vrije doorvaarthoogte onder bruggen dient ten minste 1,5 m te bedragen;
10.de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en bruggen zijnde, mag
niet meer dan 3 m bedragen.
6.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:
a.	de plaats van hoofdgebouwen, in die zin dat de voorgevel moet worden gebouwd in de
naar de weg gekeerde zijde van het bouwvlak;
b. de plaats van bijgebouwen buiten het bouwvlak;
c.	de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter bevordering van de samenhang
van het stedenbouwkundige beeld en met het oog op het voorkomen van onevenredige
aantasting van:
• de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
• het straat- en/of bebouwingsbeeld;
• de verkeersveiligheid;
• de milieusituatie;
• de sociale veiligheid.
6.4 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van
afwijking van:
a.	het bepaalde in lid 6.2, sub b, onder 1 voor een bijbehorend bouwwerk aan de voorzijde
van een hoofdgebouw, met dien verstande dat:
1. h
 et bijbehorend bouwwerk mag ten hoogste 1,5 m uitsteken ten opzichte van de
voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw;
2. h
 et bijbehorend bouwwerk heeft een raam aan de zijde gekeerd naar de openbare weg
of is begroeid;
3. h
 et 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:
• de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
• het straat- en/of bebouwingsbeeld;
• de verkeersveiligheid;
• de milieusituatie;
• de sociale veiligheid.
6.5 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
• het gebruik van gronden en bouwwerken anders dan voor recreatieve bewoning;
• het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor zelfstandige bewoning;
• het bedrijfsmatig exploiteren van het zwembad (het zwembad is bestemd voor
eigen gebruik).
Artikel 9 Algemene bouwregels
9.1 Aantal woningen in het plangebied
Het gezamenlijk maximum aantal woningen in de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Wonen Appartementengebouw’ mag niet meer bedragen dan 435 woningen, met dien verstande
dat op gronden ter plaatse van de aanduiding “maximum aantal wooneenheden” 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. de hoogte van een dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, mag niet meer
dan 2 m bedragen;
2. de afstand tussen de onderzijde van een dakkapel en de dakvoet mag niet minder dan
0,5 m en niet meer dan 1 m bedragen;
3. de afstand tussen de bovenzijde van een dakkapel en de daknok mag niet minder dan
0,5 m bedragen;
4. de afstand van zijkanten van de dakkapel tot de zijkanten van het dakvlak mag niet
minder dan 0,5 m bedragen.
b.	Voor het bouwen van dakkapellen op het zijdakvlak van woningen gelden de
volgende regels:
1. de hoogte van een dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, mag niet meer
dan 2 m bedragen;
2. de afstand tussen de onderzijde van een dakkapel en de dakvoet mag niet minder dan
0,5 m en niet meer dan 1 m bedragen;
3. de afstand tussen de bovenzijde van een dakkapel en de daknok mag niet minder dan
0,5 m bedragen;
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. de hoogte van een dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, mag niet meer
dan 1,5 m bedragen;
2. de afstand tussen de onderzijde van een dakkapel en de dakvoet mag niet minder dan
0,5 m en niet meer dan 1 m bedragen;
3. de afstand tussen de bovenzijde van een dakkapel en de daknok mag niet minder dan
0,5 m bedragen;
4. de afstand van zijkanten van de dakkapel tot de zijkanten van het dakvlak mag niet
minder dan 1 m bedragen.

Pagina 41

9.3 Dakopbouwen
a.	Voor het bouwen van dakopbouwen aan de achterzijde van woningen gelden de
volgende regels:
1. d
 e bouwhoogte van een woning voorzien van een dakopbouw mag niet meer dan
11 m bedragen;
2. d
 e afstand tussen de onderzijde van een dakopbouw en de dakvoet mag niet minder
dan 0,5 m en niet meer dan 1 m bedragen;
3. d
 e afstand tussen de zijkanten van een dakopbouw en de zijkanten van de buitenen/of tussenmuur dient mag niet minder dan 1 m bedragen;
4. d
 e 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. d
 e dakopbouw heeft een kap met een kaprichting haaks op het dakvlak van het
hoofdgebouw;
3. de dakopbouw is symmetrisch aangebracht op het dakvlak;
4. d
 e breedte van de dakopbouw dient niet meer dan 1/3 van de gevelbreedte te
bedragen;
5. d
 e hoogte van de dakopbouw is ten minste 1 m lager dan de bouwhoogte van het
hoofdgebouw.
6. d
 e afstand van de zijkant van de dakopbouw tot de hoekkeper dient ten minste 1 m
te bedragen.

Pagina 42

c.	Voor het bouwen van een dakopbouw, door het verhogen van de nok, met zowel een
kozijn in het voordakvlak als in het achterdakvlak (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
dan 1 m en niet meer dan 1,5 m bedragen;
5. de afstand tussen de zijkanten van de dakopbouw en de zijkanten van de buitenen/of tussenmuur mag niet minder dan 1 m bedragen;
6. de hoogte van het kozijn in de dakopbouw in het achter- en/of voordakvlak mag
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
Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
• een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
• de verkeersveiligheid;
• de sociale veiligheid;
• de milieusituatie;
•	de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, een omgevingsvergunning
verlenen ten behoeve van afwijking van het in het plan bepaalde voor:
a. indien sprake is van een nieuwbouw situatie: de bij recht in de regels gegeven maten,
afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en
percentages;
b. i ndien sprake is van een gerealiseerde situatie: de in het plan gegeven maten,
afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen
en percentages, teneinde deze bij de definitieve uitmeting van het plan in
overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie;
c. indien sprake is van een nieuwbouw situatie of een gerealiseerde situatie: een
overschrijding van bestemmingsgrenzen van de bestemming ‘Groen’, uitsluitend
ten behoeve van het woongenot;
d. de bouw van utilitaire bouwwerken waaronder transformatorhuisjes, gemalen,
gasdrukregelen meetstations en een centrale antenne-inrichting, met dien verstande,
dat de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 25 m² mag bedragen en de
bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
e. h
 et plaatsen van kunstwerken, telecommunicatievoorzieningen en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, in alle openbare ruimten, met dien verstande dat de bouwhoogte
van kunstwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m mag
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
richting van een straat, de vorm van een plein en van de dienovereenkomstig
vastgestelde vorm van een bouwvlak, indien bij definitieve meting blijkt, dat een
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
gebruiksverandering moet, indien de omvang of de bestemming van ee gebouw daartoe
aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s, (motor)fietsen of
andere voertuigen in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het
gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend bouwperceel.
b.	Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte
aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende
mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend
bouwperceel.
c.	Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a en b, dienen na de realisering in stand
te worden gehouden.
d.	Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in sub a en b:
1. i ndien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op
overwegende bezwaren stuit; of
2. v oor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laadof 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
5.1 Optieovereenkomst
OPTIEOVEREENKOMST
Vrije kavel Westerdel

KAVELNUMMER:

De ondergetekenden,
1. De gemeente Langedijk, ten deze op grond van artikel 171 van de Gemeentewet
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar waarnemend burgemeester, mevrouw
L.A.M. Kompier, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en
wethouders van Langedijk d.d. 21 januari 2020, hierna te noemen “de gemeente”,
en
2.			
Naam 		
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Adres:		
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon thuis:
Telefoon mobiel:
Emailadres:
Burgerlijke staat:

Optienemer		
……………………….
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

Echtgeno(o)t(e) of partner
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen “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) ter zake van kavelnummer ……., gelegen in Westerdel, groot circa …. 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
gedurende de optietermijn advies in te winnen inzake de financiering, 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
ondertekening van deze overeenkomst, is er een mogelijkheid tot verlenging van
de optie (tegen wederom een verrekenbare optievergoeding van € 1.000 (incl. btw)
voor vier maanden), in overleg met de accountmanager.
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3. B
 ij het ondertekenen van deze optieovereenkomst is optienemer een eenmalige
optievergoeding verschuldigd van € 1.000 (inclusief btw). Over de optievergoeding
wordt geen rente vergoed. Binnen 1 week over te maken op IBAN NL 18 BNGH
02850.04.751 t.n.v. de gemeente Langedijk onder vermelding van ‘optie kavelnummer
… Westerdel’. Als optienemer tot koop overgaat wordt dit bedrag verrekend met de
koopsom. In geval van uitgifte onder erfpacht zal verrekening van de optievergoeding
plaatsvinden op het moment van vestiging van het erfpachtrecht. De aanbetaling vervalt
geheel aan de gemeente als de optienemer besluit om niet tot koop/erfpacht over te gaan.
4. N
 a afloop van de optie door tijdsverloop is deze overeenkomst van rechtswege
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.
Aldus overeengekomen en getekend,
De gemeente,			

Koper,

Mevrouw L.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: G
 edetailleerd Beeldkwaliteitsplan Westerdel, deelgebieden de Centrale Buurt en
de Straatjes
4: Uitwerkingsplan Westerdel 2017
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5.2 Koopovereenkomst
STANDAARD KOOPOVEREENKOMST
Vrije kavel Westerdel

De ondergetekenden:
			
De gemeente Langedijk, ten deze op grond van artikel 171 van de Gemeentewet
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar waarnemend burgemeester, mevrouw
L.A.M. Kompier, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders
van Langedijk d.d. 21 januari 2020, hierna te noemen “de gemeente” of “verkoper”,

en
			
Naam 		
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Adres:		
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon thuis:
Telefoon mobiel:
Emailadres:
Burgerlijke staat:

Koper		
……………………….
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

Echtgeno(o)t(e) of partner
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen “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
Westerdel te Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude, ter grootte van ca. ……m²,
aangeduid als kavelnummer …….., gelegen te ………….. , kadastraal bekend gemeente
………., sectie …, nummer ……(gedeeltelijk), een en ander zoals schetsmatig aangegeven
op de als bijlage 1 bij deze overeenkomst gevoegde situatietekening, hierna te noemen:
“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),vrij op naam, inclusief 21% btw.
2.2 De betaalde optievergoeding wordt verrekend met de koopprijs zoals genoemd in
artikel 2.1. (artikel is optioneel!)
2.3 Alle kosten en belastingen met betrekking tot de overeenkomst van verkoop en koop,
van de overdracht en de aflevering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale
inmeting van het verkochte zijn voor rekening van de verkoper.
2.4 Alle lasten en belastingen, welke over de grond worden geheven, komen vanaf de
datum van aktepassering voor rekening van de koper.
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Artikel 3
Waarborgsom/bankgarantie
3.1 T
 ot meerdere zekerheid voor nakoming van zijn verplichting tot medewerking aan het
passeren van de notariële akte en voor betaling van de koopprijs, dient de koper
binnen 8 (acht) weken na ondertekening van de verkoopovereenkomst te zijner keuze:
a. een waarborgsom te doen, ter grootte van 10% (zegge: tien procent) van de koopprijs,
door storting of overmaking op een kwaliteitsrekening van B&L Notarissen te Broek op
Langedijk, IBAN NL 68 RABO 034.66.80.808 van de Rabobank, onder vermelding van
‘Waarborgsom kavelnummer …….. Westerdel’, of,
b. e en door een in Nederland gevestigde bankinstelling afgegeven bankgarantie tot een
bedrag, groot 10% van de koopprijs, te deponeren. Deze bankgarantie dient
onvoorwaardelijk te zijn, voortduren tot tenminste 18 maanden na de datum van
ondertekening van deze overeenkomst, en de clausule bevatten dat de desbetreffende
bankinstelling op eerst verzoek van de notaris het bedrag van de garantie aan de
notaris zal uitkeren.
3.2 B
 ij levering van de grond zal de waarborgsom met de te betalen koopprijs worden
verrekend.
3.3 O
 ver de waarborgsom wordt door verkoper geen rente vergoed. Indien de notaris over
de waarborgsom rente vergoedt, komt deze rente aan koper toe.
3.4 I ndien na verloop van de in artikel 3.1 genoemde termijn geen waarborgsom of
schriftelijke bankgarantie is gesteld, kan deze overeenkomst door de gemeente worden
ontbonden. De koper stemt nu voor alsdan in met ontbinding van de overeenkomst op
grond van het in dit artikel bepaalde.
3.5 D
 e waarborgsom vervalt geheel als boete aan de gemeente, indien de koper geen
medewerking verleent aan het passeren van de notariële akte en de koper in gebreke
is gesteld, een en ander onverminderd het recht van de verkoper op verdere
schadevergoeding en/of tot ontbinding van de overeenkomst.
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. e xecutoriaal beslag op zijn roerende en onroerende zaken wordt gelegd, is de gemeente
bevoegd de verkoopovereenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.
2. R
 eeds 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 B
 innen 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
goedkeuring kan worden verkregen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Langedijk.
5.2 B
 innen twee maanden na de goedkeuring van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Langedijk dient koper een definitief ontwerp van de te bouwen woning in te dienen bij
de gemeente.
5.3 D
 e aanvraag voor een omgevingsvergunning dient binnen een jaar na ondertekening
van deze koopovereenkomst te zijn ingediend
5.4 D
 e omgevingsvergunning dient binnen anderhalf jaar na ondertekening van deze
koopovereenkomst onherroepelijk te zijn.
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5.5 Op grond van gebleken hardheid, welke buiten verhouding staat tot het algemeen
belang dat met toepassing van deze bepaling zou zijn gediend, kan het college van
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, is koper in verzuim en zal hij daarover, overeenkomstig het bepaalde in artikel
6:83 van het Burgerlijk Wetboek zonder ingebrekestelling, over de periode vanaf die
datum tot aan de datum van betaling de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119
van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn.
6.3 De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden gepasseerd bij B&L
Notarissen, welke gevestigd is aan de Keizelbos 1, 1721 PJ te Broek op Langedijk.
Artikel 7
Levering
7.1 Het verkochte wordt uiterlijk op de datum van de notariële overdracht, zoals vermeld
in artikel 6.1, aan de koper in eigendom overgedragen in bouwrijpe staat, met alle
daaraan verbonden lusten en lasten, rechten en verplichtingen, zichtbare en
onzichtbare gebreken, vrij van huur, pacht en of gebruik van vrij van pandrecht,
hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan, alsmede vrij van erfdienstbaarheden
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, teneinde vast te stellen dat het verkochte zich bevindt in de fysieke staat
zoals overeengekomen.
8.2 Het verkochte komt eerst voor risico van koper, zodra de akte tot levering is gepasseerd,
tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang van
dat moment overgaat op koper.
8.3 Indien het verkochte vóór het tijdstip van risico-overgang anders dan door toedoen van
koper, geheel of gedeeltelijk verloren gaat of in meer dan geringe mate wordt
beschadigd, is de gemeente verplicht koper daarvan onverwijld in kennis te stellen en is
deze overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen 4 weken nadat koper in
kennis is gesteld, maar in ieder geval vóór de feitelijke levering:
1. koper niettemin uitvoering van de onderhavige overeenkomst verlangt, in welk geval
de gemeente aan koper zal overdragen het verkochte in de staat waarin het zich alsdan
bevindt, alsmede - zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de overeengekomen
koopprijs - alle rechten, welke de gemeente ter zake van vorenbedoelde schade, hetzij
uit hoofde van verzekering, hetzij uit anderen hoofde jegens derden kan doen gelden;
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.
De levering zal alsdan – zo nodig – worden opgeschort tot uiterlijk de dag, volgende
op die, waarop de termijn van vier weken is verstreken. Indien binnen genoemde
termijn het herstel niet naar behoren plaatsvindt, heeft koper alsnog het recht deze
overeenkomst te ontbinden. Maakt koper geen gebruik van dit recht, dan zal de
levering worden opgeschort totdat de schade naar behoren is hersteld.
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Artikel 9
Over- of ondermaat
9.1 V
 erschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte van het verkochte zal aan geen
van partijen enig recht verlenen, tenzij dit verschil groter is dan vijf procent, in welk
geval er verrekening zal plaatsvinden op basis van de m²-prijs die bij de koopsom is
gehanteerd.
9.2 D
 e koper machtigt de verkoper, namens hem de grenzen van het verkochte aan de
landmeetkundige dienst van het kadaster aan te wijzen.
Artikel 10
Garanties en verklaringen
Onverminderd het overige in deze akte bepaalde, verklaart de gemeente het volgende:
a. zij heeft geen kennisgeving ontvangen als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht;
b. h
 et verkochte is niet betrokken in een ruilverkavelings- of landinrichtingsplan en is niet
ter onteigening aangewezen;
c. h
 et 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
voorkeursrecht van de gemeente van toepassing is, noch is aanvraag gedaan tot
aanwijzing van het verkochte als zodanig;
e. h
 aar is niet bekend noch heeft zij aanwijzingen, dat in de bodem van het verkochte
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. d
 e verschenen termijnen van zakelijke lasten/belastingen die van het verkochte geheven
worden zijn alle betaald;
i. t en opzichte van derden bestaan met betrekking tot het verkochte geen verplichtingen,
uit hoofde van een voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop, huurkoop,
leasing, economische overdracht;
De gemeente is verplicht koper 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 koper overleggen alvorens enige maatregel en/
of (rechts) handeling te verrichten, tenzij redelijkerwijs geen uitstel mogelijk is.
Artikel 11
Milieubepaling
11.1 Omtrent

de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of
niet-aanvaardbare stoffen in de te verkopen grond heeft Bodemvisie Milieu &
Veiligheid BV in opdracht van de gemeente Langedijk onderzoek verricht naar de
algemene bodemkwaliteit van twee percelen (kavel 8 en 12) in deelgebied ‘de
Straatjes’ in de wijk Westerdel. Daarbij zijn niet alleen, conform de zogenaamde NEN
5740-norm, ‘reguliere’ bodemanalyses uitgevoerd, maar zijn ook metingen verricht
naar de concentratie PFAS in de bodem. Uit de geleverde Rapportage VO (PFAS)
percelen de Straatjes plan Westerdel te Zuid-Scharwoude (6 maart 2020) blijkt dat er geen
afwijkingen zijn waargenomen die op verontreiniging zouden kunnen duiden. Op
basis van deze resultaten zijn er geen belemmeringen voor eigendomsoverdracht en
voor het realiseren van de beoogde woonbestemming.
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11.2 Indien tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het op de grond
te realiseren bouwplan, doch voor het moment van het ondertekenen van de notariële
akte, zou blijken van de aanwezigheid van voor het milieu gevaarlijke of niet
aanvaardbare stoffen, die van zodanige concentratie en aard zijn dat van de koper in
redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij, zonder tot sanering over te gaan, aan
zijn bouwplicht voldoet, heeft de koper het recht eenzijdig deze overeenkomst te
ontbinden en de grond ter vrije beschikking van de verkoper te stellen, voor zover
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, puin of andere restanten van bouwkundige aard, stobben van
bomen en/of struiken of omstandigheden die de draagkracht van de grond
beïnvloeden.
Artikel 12
Bouwplicht
12.1 Koper verplicht zich het verkochte te (doen) bebouwen met een woning met
tenminste 2 parkeerplaats(en) op eigen terrein, overeenkomstig een door
burgemeester en wethouders goed te keuren bouwplan. Het bouwplan dient te passen
in de door de gemeente gestelde randvoorwaarden/ beeldkwaliteitsplan en het
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.
12.3 In bijzondere gevallen, te harer beoordeling, kan de gemeente de termijnen, genoemd
in lid 2 van dit artikel, met een door haar te bepalen termijn verlengen.
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 aanleg
plaatsvindt in openbaar gebied, dient dit in overleg met de gemeente te geschieden.
13.2 Op het verkochte kan geen gasnet en/of gasaansluiting worden gerealiseerd. De koper
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
vuile water en een ontstoppingsstuk op het schone water worden aangebracht, welke
eigendom worden/zijn van de koper. De aanleg op het eigen terrein dient door en
voor rekening van koper te worden uitgevoerd.
13.4 Alle binnen de grens van het verkochte vallende verhardingen en andere werken,
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.
13.5 Grond en/of zand dat vrijkomt bij eventuele ontgravingen op het verkochte dient te
worden afgevoerd op kosten van koper. Koper dient alsdan zelf zorg te dragen voor de
benodigde vergunningen/meldingen/ontheffingen.
13.6 Eventueel tekortkomend grond en/of zand op het verkochte dient op kosten van
de koper te worden gekocht, vervoerd en verwerkt. Koper dient alsdan zelf zorg
te dragen voor de benodigde vergunningen/meldingen/ontheffingen.
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13.7 I ndien bij de bouw van een woning een afwijkend vloerpeil wordt aangehouden in
afwijking van hetgeen door de Gemeente wordt aangegeven, dient door koper een
voorziening te worden getroffen ter voorkoming van wateroverlast aan de kavels/
woningen/verdere opstallen behorend tot het verkochte en/of aan de kavels/
woningen/verdere opstallen van derden.
13.8 A
 lle bouwactiviteiten dienen binnen het verkochte te geschieden en een eventuele
bouwkeet (derhalve geen tijdelijke woning) dient op het verkochte te worden
geplaatst.
13.9 K
 oper verplicht zich jegens de gemeente om ter gelegenheid van de bouw van de
woning, geen schade toe te brengen of te veroorzaken aan de aan de gemeente in
eigendom toebehorende zaken gelegen in het plan Westerdel, waaronder begrepen de
infrastructuur zoals wegen, voetpaden en beplantingsvakken e.d.. De schade aan laatst
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, met de gemeente contact op te laten nemen om namens hem zijn
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.
13.10 D
 e koper is verplicht, om bij ontstane schade aan derden en aan gemeentelijke
eigendommen, de kosten voor herstel te vergoeden.
13.11 K
 oper 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 D
 e 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)
aan de koper ter hand gesteld is. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of
algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende
dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd
wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die
niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn;
14.2 D
 eze 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, met dien verstande dat voor beroep op het niet verkrijgen van hypothecaire
financiering minimaal twee afwijzingen nodig zijn. Deze mededeling dient uiterlijk
op de eerste werkdag na de desbetreffende datum in het bezit van de notaris te zijn,
bij gebreke waarvan de eventueel vervulde voorwaarden haar ontbindende werking
mist/missen. Indien de bedoelde ontbindende voorwaarde rechtsgeldig wordt
ingeroepen, is de onderhavige koopovereenkomst van rechtswege ontbonden zonder
dat de Gemeente of koper tot het vergoeden van enige aanspraak, hoe ook genaamd,
jegens de wederpartij is gehouden.
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Artikel 15
Splitsingsverbod
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gemeente Langedijk mag het
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, zoals straatnaamborden, verlichting, verlichtingshaakjes, kabels,
leidingen en dergelijke op, in of boven het verkochte worden onderhouden en dat al
hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven het
verkochte zal worden aangebracht en onderhouden indien het niet mogelijk is deze
in openbare grond te plaatsen c.q. het plan hierin voorziet.
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).
16.4 Alle schade welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen
of vernieuwen van de in het eerste lid bedoelde zaken, zal door de gemeente op haar
kosten worden hersteld, of, indien de koper dit wenst, aan de koper worden vergoed.
16.5 De koper is verplicht, voor zover in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op zijn
kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken,
omschreven in het eerste lid, welke de gemeente of de eigenaar van die zaken
noodzakelijk acht.
16.6 De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging van
de aanwezige zaken, zoals bedoeld in het eerste lid, door zijn toedoen of nalaten
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.
17.2 Koper is verplicht om, voor zijn rekening en risico, de erfgrens met de waterpartij in
stand te houden en het talud in goede staat te houden, te onderhouden.
17.3 Het is verboden om zonder toestemming van zowel de gemeente als de
desbetreffende waterbeheerder water te dempen.
17.4 De helling van het talud mag niet steiler zijn dan 1:2 (conform de bepalingen in het
bestemmingsplan).
17.5 Per bouwperceel mag 1 steiger/vlonder worden gebouwd.
17.6 De steiger/vlonder mag ten hoogste 1 meter uit de oever worden gebouwd en mag ten
hoogste 3 – 5 meter bedragen afhankelijk van de lengte van de oever.
17.7 De steiger/vlonder mag worden doorgetrokken in het talud. Het doorgetrokken deel
mag echter niet breder zijn dan de steiger.
Artikel 18
Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en schadevergoeding
18.1 Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld,
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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18.2 W
 anneer een partij in verzuim is, is deze verplicht de schade die de wederpartij
dientengevolge lijdt te vergoeden en kan deze de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst ontbinden.
18.3 V
 oor zover de wederpartij meer schade lijdt, heeft hij, naast de in artikel 19 bedoelde
boete, recht op aanvullende schadevergoeding.
Artikel 19
Boetebepaling
19.1 D
 e gemeente kan bij niet nakoming of overtreding van het in deze overeenkomst
bepaalde, nadat koper daartoe is aangemaand, een boete – onverminderd het recht
van de gemeente om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen –
opleggen, te weten bij niet nakoming of overtreding van de artikelen 5, 12, 13, 15 en
17 per geval van niet nakoming of overtreding een boete van € 2.000,00 voor elke dag
of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt of het aanbrengen of onderhouden
verhinderd of niet toegestaan wordt, tenzij in enig ander artikel waarvan het verbod
wordt overtreden, een andere boete is bepaald.
19.2 D
 e boete is opeisbaar en wordt verbeurd na schriftelijke aanmaning. Onverminderd
het in het vorige lid bepaalde zal wanneer aan de eis van de Gemeente tot herstel,
verandering of verwijdering binnen de door de Gemeente gestelde termijn niet wordt
voldaan, het geëiste herstel casu quo de geëiste verandering of verwijdering door of
vanwege de gemeente kunnen geschieden op kosten van de koper of diens rechts
opvolger(s).
19.3 H
 et gestelde in dit artikel dient overeenkomstig artikel 20 opgenomen te worden als
kettingbeding in iedere opvolgende overeenkomst.
Artikel 20
Kettingbeding
20.1 D
 e koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt,
de in de koopovereenkomst van toepassing verklaarde bepalingen, voor zover deze
een blijvend karakter hebben bij elke vervreemding van het geheel of een gedeelte van
het verkochte, dan wel bij het vestigen van een zakelijk recht op het verkochte, aan de
nieuwe verkrijger in eigendom of zakelijk gerechtigde op te leggen en om de
betreffende bepalingen woordelijk in de notariële akte van levering op te nemen,
zulks bij niet nakoming op verbeurde van een onmiddellijk opeisbare éénmalige
boete ten behoeve van de gemeente van € 20.000,00 (zegge: twintigduizend euro).
20.2 O
 p dezelfde wijze als onder het eerste lid is bepaald, verbindt de koper zich jegens de
gemeente tot het bedingen, bij wijze van derdenbeding, van de nieuwe 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 21
Erfdienstbaarheden
21.1 T
 en behoeve en ten laste van het verkochte enerzijds en ten behoeve en ten laste van
de overige direct aan elkaar grenzende bouwkavels anderzijds, zullen die erfdienst
baarheden worden gevestigd, waardoor de toestand zal worden gehandhaafd waarin
de op die percelen grond voor de eerste maal gestichte opstallen, zich na afbouw
conform de bouwvergunningen ten opzichte van elkaar bevinden.
21.2 H
 et bepaalde in lid 1 geldt speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van onder
grondse en bovengrondse leidingen en kabels en andere voorzieningen, de afvoer van
hemelwater, gootwater en fecaliën door riolering, drainageleidingen met doorspoel
putten of anderszins, eventuele inbalking en inankering, over- of onderbouw, toevoer
van licht en lucht en verlichtingsmasten.
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21.3 O
 nder een erfdienstbaarheid wordt niet verstaan een verbod om te bouwen of te
verbouwen. De erfdienstbaarheden zullen blijven bestaan ook al mocht een heersend
erf door bebouwing, verbouwing of anderszins van aard of bestemming worden
veranderd, waardoor verzwaring van de erfdienstbaarheid plaatsvindt.
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) die de zaak onder bijzondere titel zal respectievelijk zullen verkrijgen, 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
door meerdere personen wordt gekocht, zijn zij ieder hoofdelijk en voor het geheel
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, is een aangetekende brief met bericht van ontvangst of een
deurwaardersexploot vereist.
24.5 Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van
toepassing.
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Aldus overeengekomen en getekend,

De gemeente,				 Koper,

Mevrouw L.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: G
 edetailleerd Beeldkwaliteitsplan Westerdel, deelgebieden de Centrale Buurt
en de Straatjes
4: Uitwerkingsplan Westerdel 2017
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5.3 Erfpachtovereenkomst
OVEREENKOMST UITGIFTE ERFPACHT
Vrije kavel Westerdel

De ondergetekenden:
1.	de gemeente Langedijk, ten deze op grond van artikel 171 van de Gemeentewet
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar waarnemend burgemeester, mevrouw
L.A.M. Kompier, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en
wethouders van Langedijk de dato 21 januari 2020, hierna ook te noemen “gemeente”
of “eigenaar”,
en
2.					
Naam 		
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Adres:			
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon thuis:
Telefoon mobiel:
Emailadres:
Burgerlijke staat:

Koper		
……………………….
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

Echtgeno(o)t(e) of partner
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen “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
Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude, gemeente Langedijk, kadastraal bekend
gemeente Langedijk, sectie *F, nummer *, ter grootte van * (* 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	Alle kosten en belastingen met betrekking tot de erfpachtsgunning en van de vestiging,
waaronder begrepen het kadastrale recht, en de kosten van kadastrale opmeting, en
de over die kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn voor rekening van de eigenaar/
de gemeente.
2.3	Wegens de vestiging van de erfpacht is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
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2.4	De wegens de vestiging van de erfpacht verschuldigde omzetbelasting ad.*, berekend
over de grondwaarde (excl. BTW) ad.* is voor rekening van de erfpachter.
2.5	Alle lasten en zakelijke belastingen, welke over de grond worden geheven, 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,
		*(KEUZE BLOK 1. CANON VOOR 15 OF 30 JAAR VAST)
		 a. De canon bedraagt * per kalenderjaar, bij vooruitbetaling te voldoen, telkens in één
(1) termijn op één januari van ieder jaar, met dien verstande echter dat de canon
voor het onderhavige jaar tweeduizend ** voor de periode vanaf heden tot en met
eenendertig december tweeduizend ** door de erfpachter is voldaan door storting
op de derdengeldenrekening van Notariskantoor B&L te Broek op Langedijk.
		 b. D
 e 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. *(KEUZE BLOK CANONPERCENTAGE)
*(keuzeblok 15 jaar vast)
			Het canonpercentage bij vestiging bedraagt een negen/tiende procent (1,9 %) per
jaar en staat vijftien (15) jaar vast, derhalve tot *.
			 - Het canonpercentage is vastgesteld aan de hand van de gemiddelde rente over de
leningenportefeuille van de gemeente thans zijnde één vier/tiende procent (1,4%),
vermeerderd met een risico opslag voor renteschommelingen en administratieve
lasten voor de gemeente thans zijnde vijf/tiende procent (0,5%). Het is aan
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)
			Het canonpercentage bij vestiging bedraagt twee vijf en zestig/honderdste procent
(2,65 %) per jaar en staat dertig (30) jaar vast, derhalve tot *.
			- Het canonpercentage is vastgesteld aan de hand van de gemiddelde rente over
de leningenportefeuille van de gemeente thans zijnde één vier/tiende procent
(1,4%), vermeerderd met een risico opslag voor renteschommelingen en
administratieve lasten voor de gemeente één vijfentwintig/éénhonderdste procent
(1,25%). Het is aan 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.
		d.	De grondwaarde bedraagt * (hier de kavelprijs exclusief btw invullen). Deze
grondwaarde staat eeuwigdurend vast en zal derhalve niet worden geïndexeerd.
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.
			Tenslotte wordt ook de koopprijs voor de (blote eigendom van de) grond, in
verband met het hierna te vermelden ”recht tot koop bloot eigendom grond door
erfpachter”, nu voor alsdan vastgesteld op gemelde grondwaarde.
		e.	Alle betalingen door de erfpachter aan de eigenaar te doen, zullen moeten
geschieden zonder enige korting, inhouding of schuldvergelijking op nader door
de eigenaar aan te geven wijze.
		*(KEUZE BLOK 2. AFKOOP CANON)
		 a.	De canon is door de erfpachter afgekocht voor een periode van *vijftien (15)
*dertig (30) jaar, derhalve tot *, voor een bedrag ad * (de afkoopsom).
		b. Gemelde afkoopwaarde is als volgt berekend:
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			 *Keuze afkoop voor 15 jaar:
			door de jaarlijkse canon die voor vijftien (15) jaar is vastgesteld, thans zijnde een
jaarlijks bedrag ad * te vermenigvuldigen met de factor vijftien (15) en door die
uitkomst vervolgens contant te maken met inachtneming van de door de eigenaar/
gemeente te hanteren discontovoet voor de grondexploitaties, thans voor het jaar
tweeduizend achttien(*) bedragende twee(*) procent (2%).
			 *Keuze afkoop voor 30 jaar:
			door de jaarlijkse canon die voor dertig (30) jaar is vastgesteld, thans zijnde een
jaarlijks bedrag ad * te vermenigvuldigen met de factor dertig (30) en door die
uitkomst vervolgens contant te maken met inachtneming van de door de eigenaar/
gemeente te hanteren discontovoet voor de grondexploitaties, thans voor het jaar
tweeduizend zestien bedragende twee procent (2%).
		 c.	Gemelde afkoopsom is door erfpachter voldaan door storting op een
derdengeldenrekening van Notariskantoor B&L te Broek op Langedijk.
		d.	De gemeente verleent erfpachter kwitantie voor de betaling van de afkoopsom.
2.7	Geen indexering canon
		Zoals hiervoor vermeld is
		 *(KEUZE BLOK 1, canon is afgekocht)
		het bedrag van de jaarlijkse canon afgekocht voor *vijftien (15) jaar *dertig (30) jaar,
vanaf *, derhalve tot *. De canon zal in deze periode niet worden geïndexeerd.
		 *(KEUZE BLOK 2, canon is vastgesteld voor 15 of 30 jaar)
		het bedrag van de jaarlijkse canon vastgesteld voor een periode van *vijftien (15) jaar
*dertig (30) jaar vanaf *, derhalve tot *. De canon zal in deze periode niet worden
geïndexeerd.
2.8	Periodieke herziening
		a.	Telkens na verloop van de periode dat de jaarlijkse canon is vastgezet of afgekocht, zal
de eigenaar de (jaarlijkse) canon herzien, met inachtneming van het hierna bepaalde.
		b.	De erfpachter zal bij de herziening van de canon, zoals hiervoor in artikel 2 lid 8
sub a. vermeld, de keuze hebben om de canon voor een nieuwe periode van vijftien
(15) of dertig (30) jaar af te kopen, danwel om het bedrag van de jaarlijkse canon
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
gemeentelijke discontovoet, welke interne gemeentelijke discontovoet als gevolg
van wet- en regelgeving gelijk is aan het maximale meerjarige streefpercentage van
de Europese Centrale Bank voor inflatie binnen de eurozone.
			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
gemeentelijke discontovoet, welke interne gemeentelijke discontovoet als gevolg
van wet- en regelgeving gelijk is aan het maximale meerjarige streefpercentage van
de Europese Centrale Bank voor inflatie binnen de eurozone.
		 d.	Het bedrag van de jaarlijkse canon, die wordt vastgesteld voor een periode van
vijftien (15), zal als volgt worden berekend:
			- 	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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 et bedrag van de jaarlijkse canon, die wordt vastgesteld voor een periode van dertig (30),
H
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.	Wordt de canon niet voor het einde van een lopend tijdvak herzien, dan bestaat na
afloop van dat tijdvak voor de eigenaar geen recht meer op herziening van de canon
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
vastgestelde jaarlijkse canon voor vijftien (15) of dertig (30) jaar, zoals die gold ten
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
opvolgende periode wel weer kunnen herzien, conform het bepaalde in het
onderhavige artikel 2.
		 f.	De nieuwe jaarlijkse canon danwel afkoopsom wordt door de eigenaar vastgesteld,
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
hoogte van de jaarlijkse canon die, conform het bepaalde in artikel 2 lid 8 leden c
en d, is vastgesteld voor een periode van vijftien (15) en van dertig (30) jaar, zodat
de erfpachter zijn keuze voor een opvolgende periode, zoals hiervoor in artikel 2 lid
8 sub b beschreven, kan maken.
		 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.	executoriaal beslag op zijn roerende en onroerende zaken wordt gelegd, is de gemeente
bevoegd deze overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of
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
goedkeuring kan worden verkregen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Langedijk.
4.2	Binnen twee maanden na de goedkeuring van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Langedijk dient erfpachter een definitief ontwerp van de te bouwen woning in te
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	Op grond van gebleken hardheid, welke buiten verhouding staat tot het algemeen belang
dat met toepassing van deze bepaling zou zijn gediend, kan het college van burge
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	De voor de overdracht vereiste akte van uitgifte zal worden gepasseerd bij B&L
Notarissen, gevestigd aan Keizelbos 1, 1721 PJ te Broek op Langedijk.
Artikel 6
Uitgifte
6.1	Het registergoed wordt uiterlijk op de datum van de notariële uitgifte, zoals vermeld
in artikel 5.1, aan de erfpachter in erfpacht uitgegeven in bouwrijpe staat, met alle
daaraan verbonden lusten en lasten, rechten en verplichtingen, zichtbare en
onzichtbare gebreken, vrij van huur, pacht en of gebruik van vrij van pandrecht,
hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan, alsmede vrij van erfdienstbaarheden
en kwalitatieve verplichtingen met uitzondering van die genoemd in deze
overeenkomst.
6.2 Er zijn aan de eigenaar met betrekking tot het verkochte geen/de volgende bijzondere
lasten en beperkingen bekend.
		 ……………………………….
		Er zijn aan de eigenaar met betrekking tot het verkochte,
		naast de hiervoor genoemde bijzondere lasten en beperkingen, geen andere
bijzondere lasten en beperkingen bekend.
		Partijen verklaren geen opdracht te hebben gegeven voor het uitvoeren van een
erfdienstbaarhedenonderzoek door het Kadaster.
		Indien achteraf mocht blijken dat er toch bijzondere bepalingen, erfdienstbaarheden,
kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen, overige lasten en beperkingen en/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
erfpacht en is voor onbepaalde tijd, behoudens eventuele beëindiging op de in de akte
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, teneinde vast te stellen dat het registergoed zich bevindt in de fysieke
staat zoals overeengekomen.
7.2	Het registergoed komt eerst voor risico van erfpachter, zodra de akte vestiging recht
van erfpacht is gepasseerd, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval
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
van erfpachter, geheel of gedeeltelijk verloren gaat of in meer dan geringe mate wordt
beschadigd, is de gemeente verplicht erfpachter daarvan onverwijld in kennis te stellen
en is deze overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken nadat
erfpachter in kennis is gesteld, maar in ieder geval vóór de feitelijke levering/vestiging
van het recht van erfpacht:
		 1.	erfpachter niettemin uitvoering van de onderhavige overeenkomst verlangt, in welk
geval de gemeente aan erfpachter zal in erfpacht zal uitgeven het registergoed in de
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staat waarin het zich alsdan bevindt, alsmede - zonder enige bijzondere
tegenprestatie naast de overeengekomen vergoedingen - alle rechten, welke de
gemeente ter zake van vorenbedoelde schade, hetzij uit hoofde van verzekering,
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
tot uiterlijk de dag, volgende op die, waarop de termijn van vier weken is
verstreken. Indien binnen genoemde termijn het herstel niet naar behoren
plaatsvindt, heeft erfpachter alsnog het recht deze overeenkomst te ontbinden.
Maakt erfpachter geen gebruik van dit recht, dan zal de uitgifte in erfpacht worden
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 	De erfpachter machtigt de gemeente, namens hem de grenzen van het registergoed aan
de landmeetkundige dienst van het kadaster aan te wijzen.
Artikel 9
Garanties en verklaringen
Onverminderd het overige in deze akte bepaalde, verklaart de gemeente het volgende:
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
voorkeursrecht van de gemeente van toepassing is, noch is aanvraag gedaan tot
aanwijzing van het registergoed als zodanig;
e.	haar is niet bekend noch heeft zij aanwijzingen, dat in de bodem van het registergoed
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.	de verschenen termijnen van zakelijke lasten/belastingen die van het registergoed
geheven worden zijn alle betaald;
i.	ten opzichte van derden bestaan met betrekking tot het registergoed geen verplichtingen,
uit hoofde van een voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop, huurkoop,
leasing, economische overdracht;
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) handeling te verrichten, tenzij redelijkerwijs geen uitstel mogelijk is.
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Artikel 10
Milieubepaling
10.1 Omtrent

de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of
niet-aanvaardbare stoffen in de te verkopen grond heeft Bodemvisie Milieu &
Veiligheid BV in opdracht van de gemeente Langedijk onderzoek verricht naar de
algemene bodemkwaliteit van twee percelen (kavel 8 en 12) in deelgebied ‘de
Straatjes’ in de wijk Westerdel. Daarbij zijn niet alleen, conform de zogenaamde NEN
5740-norm, ‘reguliere’ bodemanalyses uitgevoerd, maar zijn ook metingen verricht
naar de concentratie PFAS in de bodem. Uit de geleverde Rapportage VO (PFAS)
percelen de Straatjes plan Westerdel te Zuid-Scharwoude (6 maart 2020) blijkt dat er geen
afwijkingen zijn waargenomen die op verontreiniging zouden kunnen duiden. Op
basis van deze resultaten zijn er geen belemmeringen voor eigendomsoverdracht en
voor het realiseren van de beoogde woonbestemming.
10.2 I ndien tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het op de grond
te realiseren bouwplan, doch voor het moment van het ondertekenen van de notariële
akte, zou blijken van de aanwezigheid van voor het milieu gevaarlijke of niet
aanvaardbare stoffen, die van zodanige concentratie en aard zijn dat van de koper in
redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij, zonder tot sanering over te gaan, aan
zijn bouwplicht voldoet, heeft de koper het recht eenzijdig deze overeenkomst te
ontbinden en de grond ter vrije beschikking van de verkoper te stellen, voor zover
redelijkerwijze mogelijk in de toestand waarin deze zich bevond bij het aangaan van
de overeenkomst.
10.3 O
 nder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan:
funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, stobben van
bomen en/of struiken of omstandigheden die de draagkracht van de grond beïnvloeden.
Artikel 11
Bestemming en gebruik
11.1	De zaak is bestemd voor de bouw van een woning, met bijbehorend erf, tuin, garage
en/of parkeerplaats(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
van zaak met toebehoren, mede teneinde dit tegen het einde van de erfpacht aan de
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
tenminste 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, overeenkomstig een door burgemeester
en wethouders goed te keuren bouwplan. Het bouwplan dient te passen in de door de
gemeente gestelde randvoorwaarden / beeldkwaliteitsplan, en het bestemmingsplan
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.
12.3	In bijzondere gevallen, te harer beoordeling, kan de gemeente de termijnen,
genoemd in lid 2 van dit artikel, met een door haar te bepalen termijn verlengen.
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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.
Voor zover de aanleg plaatsvindt in openbaar gebied, dient dit in overleg met de
gemeente te geschieden.
13.3	Op het registergoed kan geen gasnet en/of gasaansluiting worden gerealiseerd.
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
vuile water en een ontstoppingsstuk op het schone water worden aangebracht, welke
eigendom worden/zijn van de erfpachter. De aanleg op het eigen terrein dient door en
voor rekening van erfpachter te worden uitgevoerd.
13.5	Alle binnen de grens van het registergoed vallende verhardingen en andere werken,
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.
13.6 G
 rond en/of zand dat vrijkomt bij eventuele ontgravingen op het registergoed dient
te worden afgevoerd op kosten van erfpachter. Erfpachter dient alsdan zelf zorg te
dragen voor de benodigde vergunningen/meldingen/ontheffingen.
13.7 E
 ventueel tekortkomend grond en/of zand op het registergoed dient op kosten van de
erfpachter te worden gekocht, vervoerd en verwerkt. Erfpachter dient alsdan zelf zorg
te dragen voor de benodigde vergunningen/meldingen/ ontheffingen.
13.8	Indien bij de bouw van een woning een afwijkend vloerpeil wordt aangehouden in
afwijking van hetgeen door de Gemeente wordt aangegeven, dient door erfpachter een
voorziening te worden getroffen ter voorkoming van wateroverlast aan de kavels/
woningen/verdere opstallen behorend tot het registergoed en/of aan de kavels/
woningen/verdere opstallen van derden.
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
		de woning, geen schade toe te brengen of te veroorzaken aan de aan de gemeente in
eigendom toebehorende zaken gelegen in het plan Westerdel, waaronder begrepen de
infrastructuur zoals wegen, voetpaden en beplantingsvakken e.d.. De schade aan laatst
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
heeft aangenomen, met de gemeente contact op te laten nemen om namens hem zijn
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.
13.11 De erfpachter is verplicht, om bij ontstane schade aan derden en aan gemeentelijke
		 eigendommen, de kosten voor herstel te vergoeden.
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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.
14.2	Het is de erfpachter niet geoorloofd de opstallen en/of de parkeerplaatsen geheel of
gedeeltelijk te slopen, te verwijderen of het bouwvolume van de opstallen en/of de
grootte van de parkeerplaatsen te wijzigen.
14.3	De erfpachter is verplicht tot gehele of gedeeltelijke herbouw van de opstallen over te
gaan, indien deze door welke oorzaak ook zijn te niet gegaan. De erfpachter is
verplicht de opstallen tegen brand- en stormschade te verzekeren.
14.4	Het is de erfpachter niet geoorloofd in, op of aan de grond met opstallen
werkzaamheden of handelingen te verrichten of na te laten dan wel een bedrijf uit te
oefenen, waardoor gevaar, schade of hinder, dan wel aantasting van de
volksgezondheid en/of het milieu waaronder die van de bodem- wordt veroorzaakt.
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. Indien de eigenaar ontheffing van een verbod of verplichting verleent,
kan hij hieraan voorwaarden verbinden, waaronder de herziening van de canon.
		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.	worden toebedeeld, met dien verstande echter dat het erfpachtrecht wel zonder
schriftelijke toestemming kan worden toegedeeld aan één van de deelgenoten in
geval van een verdeling en levering van het erfpachtrecht als gevolg van de
beëindiging van een (voorgenomen) samenleving, de beëindiging van een huwelijk
of geregistreerd partnerschap van een erfpachter, danwel als gevolg van het
overlijden van de erfpachter, hieronder mede te verstaan de levering van het
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.	worden gesplitst, worden samengevoegd met een ander recht van erfpacht of
worden gesplitst in appartementsrechten, waaronder tevens te begrijpen het door
de erfpachter verlenen van deelnemings- en lidmaatschapsrechten die betrekking
hebben op het gebruik van de grond en/of de opstallen.
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
erfpacht in appartementsrechten, indien toestemming is vereist, de eigenaar
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
de grond geheel of ten dele te verhuren, te verpachten of anderszins aan derden in
gebruik te geven.
15.7	De eigenaar kan de in de vorige leden 2, 3 en 4 van dit artikel bedoelde toestemming,
indien deze is vereist, niet zonder redelijke gronden weigeren.
15.8	Aan de in dit artikel bedoelde toestemming, indien deze is vereist, kunnen door de
eigenaar voorwaarden worden verbonden, welke geen financiële verzwaring voor de
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
geven met overlegging van de bewijsstukken, waaruit de overgang of overdracht blijkt.
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.
		De eigenaar stelt daarbij tevens de dag vast, waarop het recht geëindigd zal zijn en de
grond en de opstallen te zijner vrije beschikking moet worden gesteld, welke dag ten
minste zes maanden na de dagtekening van het exploot zal dienen te liggen.
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, de oorzaak van de opzeggingsbevoegdheid naar het oordeel van de eigenaar
is weggenomen en vóór die dag bovendien aan de eigenaar de kosten van de exploiten
vergoed zijn, zal de opzegging niet in werking treden en mitsdien het recht van
erfpacht ongewijzigd blijven voortbestaan. Is die termijn ongebruikt voorbijgegaan,
dan is het recht van erfpacht geëindigd op de daarvoor vastgestelde dag.
16.2 Bodemonderzoek
		a.	Na het beëindigen van het recht van erfpacht, op welke wijze dan ook, heeft de
eigenaar het recht binnen twaalf maanden in zijn opdracht, doch voor gezamenlijke
rekening van de eigenaar en de erfpachter door een na gemeenschappelijk overleg
te bepalen ter zake deskundig onderzoeksbureau een onderzoek naar eventuele
verontreiniging van de grond en/of het grondwater te laten uitvoeren.
		b. De eigenaar kan, wanneer de erfpachter weigert zijn medewerking als bedoeld
onder a. te verlenen, mits dit geschiedt binnen drie maanden na de onder a.
genoemde termijn, een deskundig onderzoeksbureau inschakelen om het onder a.
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
17.1 D
 e erfpachter heeft, zowel tijdens de duur van de erfpacht als bij het einde daarvan,
de bevoegdheid gebouwen, werken en beplantingen, die door hemzelf of een
rechtsvoorganger onverplicht zijn aangebracht of van de eigenaar tegen vergoeding
der waarde zijn overgenomen, weg te nemen, mits hij de in erfpacht gegeven zaak in
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
eigenaar bij beëindiging verplicht de waarde die de erfpacht dan heeft, te vergoeden
aan de erfpachter, na aftrek van hetgeen hij uit hoofde van de erfpacht te vorderen
heeft, kosten daaronder begrepen. De waarde van de erfpacht, zulks in de zin van
artikel 5:87 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, is de waarde in het vrije economische
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, vindt deze vaststelling plaats door een deskundige. Deze deskundige wordt
in gemeenschappelijk overleg door de eigenaar en de erfpachter aangewezen. Indien
zij ook hieromtrent geen 9vereenstemming kunnen bereiken, wijst ieder één
deskundige aan. Beide aldus aangewezen deskundigen wijzen vervolgens samen een
derde deskundige aan.
18.3	Indien in het hiervoor bedoelde geval, dat de eigenaar een vergoeding aan de
erfpachter verschuldigd is, blijkt dat de oplevering door de erfpachter aan de eigenaar
niet tijdig, niet vrij van huur of andere niet direct opzegbare gebruiksrechten of niet
leeg en ontruimd is geschied, is de eigenaar bevoegd het betalen van de vergoeding –
renteloos – op te schorten totdat de oplevering vrij van huur of vrij van bedoelde
gebruiksrechten, leeg en ontruimd is geschied. De eigenaar is daarenboven bevoegd
een deel van of het gehele bedrag als hier bedoeld aan te wenden, in mindering op de
aanspraken van de erfpachter, tot het zelf huurvrij maken casu quo doen ontruimen
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
taxatierapport door de deskundige(n) is uitgebracht. De vergoeding is in ieder geval
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
onderhandse executoriale verkoop krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek
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.
		De akte van levering wordt verleden voor de notaris, bewaarder van deze minuut, 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
de erfpachter zijn voor rekening van de verkrijger (erfpachter), met dien verstande
echter dat de kosten van de akte van levering, de kosten van het onderzoek bij het
kadaster, de kosten van inschrijving van die akte van levering in het daartoe bestemde
register van het kadaster en de over deze kosten verschuldigde omzetbelasting, voor
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rekening van de gemeente (eigenaar) zullen komen.
		In de akte van levering zal worden opgenomen dat het erfpachtsrecht door
vermenging teniet gaat en dat de gemeente Langedijk geen enkele vergoeding aan de
verkrijger verschuldigd is wegens de beëindiging van het erfpachtsrecht.
19.2	De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de huidige waarde van de kavel, zijnde een bedrag
ad. *, exclusief omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting.
19.3	Indien de akte van levering inzake de koop van het registergoed (de blote eigendom
van de grond) door de erfpachter niet op één januari van een jaar gepasseerd wordt,
dan zal de per één januari van dat jaar door erfpachter aan de gemeente
(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
openbare nutsvoorzieningen, zoals straatnaamborden, verlichting, verlichtingshaakjes,
kabels, leidingen en dergelijke op, in of boven het registergoed worden onderhouden
en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of
boven het registergoed zal worden aangebracht en onderhouden indien het niet
mogelijk is deze in openbare grond te plaatsen c.q. het plan hierin voorziet.
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).
20.4	Alle schade welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen
of vernieuwen van de in het eerste lid bedoelde zaken, zal door de gemeente op haar
kosten worden hersteld, of, indien de erfpachter dit wenst, aan de erfpachter worden
vergoed.
20.5	De erfpachter is verplicht, voor zover in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op
zijn kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige
zaken, omschreven in het eerste lid, welke de gemeente of de eigenaar van die zaken
noodzakelijk acht.
20.6	De erfpachter is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging
van de aanwezige zaken, zoals bedoeld in het eerste lid, door zijn toedoen of nalaten
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 verkochte zal -waar het verkochte grenst aan openbaar water- ook het talud
behoren.
21.2 K
 oper is verplicht om, voor zijn rekening en risico, de erfgrens met de waterpartij in
stand te houden en het talud in goede staat te houden, te onderhouden.
21.3 H
 et is verboden om zonder toestemming van zowel de gemeente als de desbetreffende
waterbeheerder water te dempen.
21.4 D
 e helling van het talud mag niet steiler zijn dan 1:2 (conform de bepalingen in het
bestemmingsplan).
21.5 P
 er bouwperceel mag 1 steiger/vlonder worden gebouwd.
21.6 D
 e steiger/vlonder mag ten hoogste 1 meter uit de oever worden gebouwd en mag ten
hoogste 3 - 5 meter bedragen afhankelijk van de lengte van de oever.
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21.7 D
 e steiger/vlonder mag worden doorgetrokken in het talud. Het doorgetrokken deel
mag echter niet breder zijn dan de steiger.
Artikel 22
Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en schadevergoeding
22.1	Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld,
nalatig is of blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en/of
aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit het recht van erfpacht, te voldoen.
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, is deze (behoudens eventuele overige verschuldigde boetes) een onmiddellijk
opeisbare boete van tien procent (10%) van de grondwaarde ad * euro (€ *), aan
de wederpartij verschuldigd. De wederpartij kan de overeenkomst uitgifte erfpacht
bovendien zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.
22.3	Bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit het recht van erfpacht,
verbeurt de erfpachter dan wel de eigenaar, na ingebrekestelling en na verloop van
de daarin gestelde termijn, ten behoeve van de eigenaar respectievelijk de erfpachter,
behoudens eventuele overige verschuldigde boetes, een onmiddellijk opeisbare boete
van tien procent (10%) van de grondwaarde ad *euro (€ *).
22.4	Voor zover de wederpartij meer schade lijdt, heeft hij, naast de in deze overeenkomst
bedoelde boetes, recht op aanvullende schadevergoeding.
Artikel 23
Boetebepaling
23.1	De gemeente kan bij niet nakoming of overtreding van het in deze overeenkomst
bepaalde, nadat erfpachter daartoe is aangemaand, een boete – onverminderd het
recht van de gemeente om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen –
opleggen, te weten bij niet nakoming of overtreding van de artikelen 4, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 20 en 21 per geval van niet nakoming of overtreding een boete van €
2.000,00 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt of het
aanbrengen of onderhouden verhinderd of niet toegestaan wordt, tenzij in enig ander
artikel waarvan het verbod wordt overtreden, een andere boete is bepaald.
23.2	De boete is opeisbaar en wordt verbeurd na schriftelijke aanmaning. Onverminderd
het in het vorige lid bepaalde zal wanneer aan de eis van de Gemeente tot herstel,
verandering of verwijdering binnen de door de Gemeente gestelde termijn niet wordt
voldaan, het geëiste herstel casu quo de geëiste verandering of verwijdering door of
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
24.1	De erfpachter is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aan
vaardt, de in deze overeenkomst van toepassing verklaarde bepalingen, voor zover
deze een blijvend karakter hebben bij elke vervreemding van het geheel of een gedeelte
van het registergoed, dan wel bij het vestigen van een zakelijk recht op het registergoed,
aan de nieuwe verkrijger in eigendom of zakelijk gerechtigde op te leggen en om de
betreffende bepalingen woordelijk in de notariële akte van levering op te nemen, zulks
bij niet nakoming op verbeurde van een onmiddellijk opeisbare éénmalige boete ten
behoeve van de gemeente van € 20.000,00 (zegge: twintigduizend euro).
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24.2	Op dezelfde wijze als onder het eerste lid is bepaald, verbindt de erfpachter zich
jegens de gemeente tot het bedingen, bij wijze van derdenbeding, van de nieuwe
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) die de zaak onder bijzondere titel zal respectievelijk zullen verkrijgen, 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) aan de erfpachter ter hand gesteld is. Indien de bedenktijd op een zaterdag,
zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de
eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen
voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.
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, alsmede alle kosten en belastingen die verband houden met de
onderhavige uitgifte in erfpacht, voor een totaalbedrag ter hoogte van
………………….…………………………..… 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
overlegging van de afwijzing, met dien verstande dat voor beroep op het niet
verkrijgen van hypothecaire financiering minimaal twee afwijzingen nodig zijn. Deze
mededeling dient uiterlijk op de eerste werkdag na de desbetreffende datum in het
bezit van de notaris te zijn, bij gebreke waarvan de eventueel vervulde voorwaarden
haar ontbindende werking mist/missen. Indien de bedoelde ontbindende voorwaarde
rechtsgeldig wordt ingeroepen, is de onderhavige overeenkomst van rechtswege
ontbonden zonder dat de Gemeente of erfpachter tot het vergoeden van enige
aanspraak, hoe ook genaamd, jegens de wederpartij is gehouden.
Artikel 27
Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
Alle ten laste van de erfpachter komende verplichtingen zijn ondeelbaar. Indien het
registergoed door meerdere personen wordt gepacht, zijn zij ieder hoofdelijk en voor
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.
28.4	Overal waar in dit stuk een schriftelijke kennisgeving of mededeling is voorgeschreven,
is een aangetekende brief met bericht van ontvangst of een deurwaardersexploot
vereist.
28.5	Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van
toepassing.
Aldus overeengekomen en getekend,

te ………………………………………… op ……………………………………,

De gemeente:

Mevrouw L.A.M. (Leontien) Kompier		
Waarnemend burgemeester gemeente Langedijk			

te ………………………………………… op ……………………………………,
Erfpachter:

………………………………..		………………………………………
		

Bijlages:
1: Situatietekening 25 maart 2019
2: Kavelpaspoort
3:	Gedetailleerd Beeldkwaliteitsplan Westerdel, deelgebieden de Centrale Buurt
en de Straatjes
4: Uitwerkingsplan Westerdel 2017
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