
Overcenkomst ter ¡aldering in het kader van de "regellng ruimþ voor ruimtå,'

Ondergetakenden partijen:

Everhage B.V. (h/k. 172U123r, statutair gevestigd Venhoûstraat I te 53Bt SZ Heesch,
vertegênwoordigd <loor A.W. Evers, verder te noemen 'Everhage 8.V."

en

De heer G.J. van Herk geboren te Almkerk op 26-12-1969 en mevrouw M.L.H. Sigmans geboren te
Oss op 12-æí972 beide wonende Buitenlust 13 ta 4254 XS Sleeuwijk, verder te noemen "kope/

11{ OVERWEGIilG NEXEXDE:

Dat per woning welke in de provincie Noord-Brabant wordt gebouwd in het kader van de Beleidsregel
"ruimte voor ruimte 2006" elders in de provincic Noord-Brabant 1.000 m2 bedrijfsgebouw uit de
intensicve veehouderij gtsloopt dient te worden tenrijl bovendien per te bouwen woning 3.500 kg
mestproductierechten (fosfaten), geregistreerd bij het Dienst Regelingen, doorgehaald dienen te
worden;

Dat koper een perceel ter beschikking heeft te Sleeuwijk, kadastraal bekend gemeente Werkendam
sectic S nummer 134"4, pleetselijk bekend Zandpad, verder te noemen "het perceel". Koper wenst op
het perceel 1 (één) woning tc realiseren, op grond van de regeling "ruimte voor ruimte" en daarbij
conform de beleidsregels gebruik te maken van de salderingsregeling.

Dat Everhage B.V. handelt tussen koper en veshouders wonende in Noord Brabant (verder te
noemcn "de veehouder") waarbij koper de door de veehouder te slopen bcdrijfsgcbouwcn eal
toepassên in het kader van de regeling ruimte voor ruimte. Bedrijfsgebouwen zijn afkomstig van
intensieve veehouderijtakken, Everhage B.V. zal daarbij gebruik maken van de salderingsregeling.

ì,ERKLAREI{ TE ZUI{ OVEREENGEKOUET.I ALS VOLGT:

Art¡k l I
Partijen stellen de navolgende definitie vast:
Bouwtitel:
1.000 vierkante meter bedriifsgebouw die in het kader van de rcaeling "Ruimte voor Ruimte' wordt
gesloopt of reeds is gesloopt alsmede de doorhaling van 3.500 kilogram mestproductierechten
(fosfaten), waarbij voldaan wordt aan de "beleidsregel ruimte voor ruimte 2006', zoals vastgestelct op
20 december 2005 door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant.

Artik¡!2
Everhage B.V. en koper komen overêen dat Everhage B.V. zich verplicht 1 (zegge één) bouwtitel
samen tc stellen welke door koper toegepast kan worden in het kader van de regeling 'ruimte voor
ruimte'voor de realisedng van 1 woning(en) op het perc€cl. De bouwtitelwordt door Everhage B.V.
aangeleverd middcls een (digitaal) dossier met alle benodigde relevante documenten alsmede het
to€tsingsbrmulier en goedkeuring van de provincie Noord-Brabant (via behandelend ambtenaar de
hcer J. Callemeijn of diens plaatsvervanger).



Artlkcl S

Everhage B.V. draagt er ¿org voor dat de door de Provincie Noord-Brabant goedgekeurde bouwtitel
op 15 september 2014 of een nader overeen te komen datum aan de Gemeente Werkendam en aan
koper geleverd wordt.

AÉlkcl {
Koper komt met het
aån B.

euro (inbegrepen omzetbelasting bedraagt:
ro)

Aililcl5
Betaling van de koopsom vindt plaats binnen I dagen na levering van de bouwtitel.
Ter zekcrstelling verplicht koper zich uíterlijk 5 dagen voor het moment van levering aan de Gemeente
r/vemenoam ner In arûKer 4 vemoemoe (oeaþeorag ,-

. te betalen op de derdengelden rekening nummer NL28 RABO 0148.0100.08 van Van Kaam
Netwerk Notarissen te Someren waarbij geldt dat de kosten voor de bijbehorende depotakte
voor rckening ven verkoper zijn. Kosten voor een gelegal¡seerde handtekening voor eventuele
volmacht van koper is voor rekening van kopers:

of

een schriftelijke bankgarantie in handen van Everhage B.V. te stellen voor het voornoemde
totaalbeclrag, welke bankgarantie :

o onvoorwaardelijk is,

o voortduurt tot tenminste 31-12-2A14.
o de clausule bevat dat de desbeteffende bankinstelling op oerste verzoek van Everhage

B.V. het bedrag van de garantie zal uitkeren indien koper niet voldoet aan de
betalingsverpl ichting omschreven i n artikel 4 van deze overeen ko mst.

o De bankgarantie komt te vervallen bij nakoming van de betalingsverplichting door koper
Everhage B.V. verplicht zich alsdan de bankgarantie retour te zenden naar de
bankinstelling.

a

Añlk¡|6
Koper verplicht zich met betrekking tot het perceel alle medewerking te verlenen en alle handelingen
te vcnichten of doen venichten ter verkrijging van planologische medewerking en wijziging van het
bestemmingsplan door het bevoegcte gezag.

Artlkol T
Koper verbindt zich om bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het perceel een e'en derde partij,
alsmede bij elke verlening van enig goederenrechtelijk of persoonl$k gebruiks- of genotsrecht, aan de
nieuun eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker middels een kettingbeding de verplichting op te
leggen om ten opzichte van Everhage B.V. onvoorwaardelijk te handelen op basis van het gestelde in
de onderhavige overeenkomst.

vÊrtopct van ¡¡



Artlk¡|8
Verkoper heeft een terugkoopverplichting indien vast is komen te staan dat de gemeente Werkendam
geen planologische medewcrking verleent aan de ontwikkeling van de bouwkavcl mits dit feit niet aan
koper toe te rekenen is. De terugkoopverplichting geldt tot en met het raadsbesluit tot vaststelling van
het bestemmingsplan. lndien van toepassing zal els ondeÍstâand gehandeld worden:

1. Koper zal Everhage B.V. hieromtrent informeren onder overlegging van de schriftelijke
bewijsstukken waaronder de afuvþende reactie van de Gemecnte Werkendam en/of de
provincie Noord-Brabant.

2. Everhage B.V. verplicht zich de bouwtitel t€rug te kopen van koper voor een bedrag van €

-ruseT 

orrEerrrerasúng- Ëvenruerg rente woror n rGr v€rgo€o-
3. De terug-FEling door Everhage B.V. aan koper vindt plaats binnen 10 dagen nadat Everhage

B.V. door koper schriftel¡jk ¡s geÏntormeerd als onder 1 genoemd en de gemeente Werkendam
schrifrelijk heeft bevestigd dat de bestemmingsplanprocedure voor het perceel is
ingebokken/beéindigd en de bouwtitel(s) nbt of niet langer op het perceel rust(en).

4. Na terugb€tâling door Everhage B.V, aan koper kan koper geen rechten meer ontþnen aan
de bouwtitel.

Attlk.l9
lndian het bestemmingsplan voor het perceel niet onhenoepelijk wordt (biivoorbeeld na sucoesvol
beroep bij de Raad van State) zal verkoper voor koper kosteloos bemiddelen bij de verkæp van de
dan vrijgevallen bouwtitel. Verkoper is alsdan niet vcrantwoorctelijk of aansprakelijk voor
waardestiþing en/of {aling van de bouwtitel.

AÉtk l lO
lndien éên van de parliþn, na in gebrekc tc zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig is of blijft in de
nakoning van één of meer van haar uit deze overeônkomst voortvloeiende verplichtingen zal de
nalatige partij ten behoeve van de andere partij een niet voor rechterlijke matiging vatbare en direct
opeisbare boete verschuldigd zijn ter hoogte van 10 procent (10%) van het in artikel4 vernoemde
totaalbeclrag inclusþf omzetbclasting onverminderd het recht om daamaast nakoming van de
ovelcenkomst te vofder€n en/of de eventueel meer geleden schade op de andere partij te verhalen.

Artlt l ll
De onderiavige overcenkomgt zal van rechtswege onmiddellijk en zonder enige opzegging en recht
op schadevergoeding eindigen na vaststelling van het b€stemmingsplan voor het perceel door de raad
van de gemeeente Wcrkendam of og 31-12-2015 mits de bouwtitel is geleverd en betaald danwel,
indien artikelS van toepassing is, is teruggeleverd en terugbetaaH.

Attlt l 12
De uit deze overeenkomst voor beide partijen jegens elkaar voortvlocþnde verbintenissen zijn
ondeelbaar en hoofdelijk. Koper en Everhage B.V garanderen ten opzichte van elkaar dat zij bevocgd
zijn tot het aangaan en ondert¿kenen van deze overeenkomst.

Art¡lcl 13

Op dc onderhavige overecnkomst is Nederlands rccht van toepassing. Geschillen zullen worden
voorgelegd aan de bevocgde rechtbank te 's-Hertogenbosch.
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Aldus overeengekomen en in dricvoud ondertekend te Sleeuwijk op 11 aprit 2014

+
¡1,

G.J. van Herk

¿-"

Everhage B.V
A.W. Evers

M.L H. Sigmans
(handtekening)
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