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Geachte mevrouw Turtboer.

Hierbrl doe ik u het toegezegde volledig onclertekend archieferemplaar toekomen
van de overeenkolnst tlrssen de genreente Zi-ipe en uw vereniging, waarin nadere
regelingen zijn getrofÍèrl over de verbourv en het gebruik van uw kleedacconlmodatie
ten behoeve van cle spoftzaal nlet ntultifLlnctiollele ruimte.

I



OVEREENTKONTST

De ondergetekenden:

1. de eemeente Ziine, waaryan de zetel is gevestigd te Schagerbrug, gemeente Zljpe,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, mevrouw A.M.
van Apeldoorn-Pruijt die handelt ter uitvoering van het besluit van de raad van de

gemeente Zljpe van 24 april 2001
nader te noemen: de eemeente

en

2. de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Sportverenisins Petten,waaÍvaÍr
de zetel is gevestigd te Petten, gemeente Zijpe,ten deze rechtsgeldig vertegen-
woordigd door: de heer Pieter Breed (voorziuer), mevrouw Angelina Turfboer (se-

cretaris) en de heer Cornelis Minne Hessel Boschma (penningmeester)
nader te noemen: de vereniging

leggen in deze overeenkomst de nadere regeling vast die zij hebben getroffen in ver-
band met de door de gemeente gewenste aanpassing van de sportaccommodatie te Pet-
ten die eigendom is van de vereniging en ten behoeve waaryan door de gemeente aan

de vereniging een recht van opstal is verleend, nate hebben overwogen

tussen de gemeente en de vereniging bestaat de overeenkomst die parttjen op 14

maart 1986 hebben gesloten.

de gemeente heeft een plan laten ontwikkelen voor aanpassen van de sportaccom-
modatie van de vereniging voor de aan te bouwen sportzaal met multifunctionele
ruimte,
als gevolg van de door de gemeente voorgestane ontwikkelingzal de sportaccom-
modatie die eigendom is van de vereniging aangepast worden,
de vereniging met die aanpassing bereid is in te stemmen

enzljn overeengekomen als volgt:

artikel 1.: samenhans met de overeenkomst van 14 maart 1986.

1. Behoudens voor zoveel de gemeente en de vereniging in deze overeenkomst een

nadere regeling treffen voor hun onderlinge rechtsverhouding, blijft de overeen-
komst van 14 maart 1986 volledig van kracht.



artikel2.: aanpassingvandesnortaccomodatie.

1. De vereniging stemt ermee in dat de gemeente voor eigen rekening en risico de

sportaccommodatie die eigendom is van de vereniging aanpast en uitbreidt met
een sportzaal en een multifunctionele ruimte overeenkomstig de plannen van Ar-
chitectenburo Jan Kramer B.V. die beide partijen genoegzaam bekend zijn.

2. De vereniging stemt er mee in dat de gemeente, vanaf het moment dat de Stichting
Exploitatie Beheer Accommodaties Petten (SEBAP) de exploitatie en/of het be-
heer beëindigd, in de rechte treedt die SEBAP aan de overeenkomst met de vere-
niging heeft ontleend.

artikel 3": aanpassing recht van opstal.

1. Als gevolg van de realisering van de gemeentelijke plannen zalhet recht van op-
stal van de vereniging wijziging ondergaan. Op de tekening, die als bijlage l, aan
deze overeenkomst is gehecht, is de bestaande toestand aangegeven. Op de teke-
ning die als bijlage 2, aafl deze overeenkomst is gehecht, is de nieuwe toestand

aangegeven.
2. De gemeente draagt er zorg voor dat zakenrechtelijk het recht van opstal van de

vereniging in overeenstemming wordt gebracht met de nieuwe toestand. De ge-

meente zal daartoe, zodra de voorzieningen zljn gerealiseerd, aan notaris H. Vrie-
ling opdracht geven.

artikel4.: waardebenalins van de opstallen die eisendom ziin van de vereni-
sins.

l. Indien de overeenkomst van 14 maart 1986 eindig! zonder dat partijen overeen-
stemming hebben bereikt over verlenging ervan, zal de waardebepaling van de op-
stallen die eigendom zijn van de vereniging en die dan overgaan in eigendom van
de gemeente, geschieden overeenkomstig de toestand, aangegeven op de tekening
die als bijlage l, aan deze overeenkomst is gehecht. Partijen komen uitdrukkehjk
overeen dat bij die waardebepalingen de veranderingen buiten beschouwing blij-
ven en dat geen waarde wordt toegekend aan de betekenis van de opstallen voor de

sportzaal en multifunctionele ruimte die eigendomzljn van de gemeente.

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te Sch g, gemeente Zljpe op
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