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Vestlgi-ng recht van opst?I .

De gerneente Zi3pe, in deze vertegenwoordigheid door de
meester, handelende ter uitvoering van het besluit van
d . d. 2! februari 1985 i

De verenip,rnE: Sportverenigrng Petten te Petten

ter urtvoering van het beslurt va.:'i diens bestuur d.C. 1] ma€rt
in oeze rechtsgeldig vertegenwoordl-gd dcor de voorzitter, de
taris en de pennrngmeeEter.

burge-
de raad

1985

2.

Verklaren te zi.jn overeengekonen als volgt;

De gemeente verleent het recht van opstal a?m: Sportverentgrng
Petten te Fetten,
dj"e verklaart dit recht aan te nBmen, op het perceel plaatseJ-r';k
bekeni; nabi; Zijperweg te Petten an kadastraal bekend gemeente
Petten, sectre B nr. 930, oppervlakte ongeveer 490m2, conform het-
gaen rs vermeld op de hierbiJ behorende sltuatj-ekaart met rode om-
Iijning; voor de duur van 25 achteroenvolgende Jaren, ingaa.nie op
de darum vBJl de notariëIe akte terzake en onder de voJ-gende be-
paltngen en bedingen:

Opstalho,lder is verplicht jaarli;ks op de datum van de uj.ï dlt
beslurt voortvJoelende akte aan de gemeente te voldoen btJ voor-
uitbetalrng een vergoeding van f AO,=; b1: nÍe'b of nÍet-ti,rdige
betaling van deze vergoeding heeft de gemecnte de bevoegdhe:-d
daciel j,Sk het opstalrecht te doen beërndigen , zonder dst enige
rngebrekeste]ling of rechterlijke uitspraak zal zijn vereist;

Opstalhouder kar-r het onroerend goed 1n eigen gebruik en genot
aanvaarden op de onder I gemelde datum, Ín de staat, waarin het
z:-ch dan bevÍndt, met alle daaraan verbonden heersende en ]i:-
dende erfdienstbaanhecien, rechten en laster; de geneente waa-r -
borgt de opstal-houder het rustig en r,reedzaam bezit van zijn
recht van opstal: zrj ze\ het onroerend goed niet verder met
erfdj.enstbaarheoen of ar,rdere zakel-ijke rechten mogen belasten;
verschil tussen de werkelijke en de hiervoor opgegeven grootte
zal geen aanleldinE geven tot enlgerle:- rechtsvordering, hoe ook
genaamd;

Opstalhouder Ís gerechtigd op het onroerend goeC die gebouuren,
wer^ken of beplantlng6n op be richten, u/aarvan de omvang, de aard
en de bestemrning vooraf zi;n goedgekeurd dcor burgemeester en
wethouders;

A11e zakel r. jke .Iasten , v/el,ke van het onroereno goed worden ge-
heven, komen voor rekenlng van de op6talhouder met ingarrg van
I _ianuarl aansta&rde, en bli3ven te zijnen }aste tot cie eerste
Januari na het einde van het opstaJrecht;

De onder 1 ger",eIde vergoedÍng moet worden voldaan zonder enrge
koeten, inhouding of vergell;king;

Bi: het einde van het opstalrecht kan drt worden verlengd; a]]e
rechten en verplichtingen enz. worden dan opnÍeuw gerege)J;

).

A

-2-

3,

b.



a2 /a r' /ó-
-J/ 09. Ca 13:22 1=v==, -tr -' -l:. - -?.--=' -- .?-c

E= ==. E a-t L -^ :J--rJLJ

-2-

?. Bi; het eÍndigen van het recht van opsta)-zo geen verlenging heer-t
plaatsgevonden- treeit de gemeente van recht*ege in de eigendom van

de opstallen, onder verplichtrng voor haar om blnnen zeS maanden

daarna aan Ce alsdan geu'ezen opstalhouder te belalen de waarde van

de opstallen vast te steLlen in onderling overleg en b1J gebreke
daarvan niddels taxatÍe door dri.e deSkunCigeri, welke als vclgt
daartoe zuJJen worclen bencemC, één door de gemeente, één door de

opstalhouden En éÉn door de aldus benoemde tuee deskundi-gen tezamen
Als grondslag der taxatÍe zal dÍenen de gangbare verkoopwaarde vail
het percee), met inachtneming van de bÍjzondere bestemming tot
sportvoorzj-ening, verminderd met de waardB van de grond en ver-
minderd met de eventuele bijdragen van de gemeente verleend br; de

bouw van de akkommodatie;

8, Voor de dlur van het recht van opsta) word: aan de Verenlging Ce

erfdienstbaarhej-d van rreg verleend, om te komen van en te gaax naar
de op enb are weg ;

9, Partl3en doen afÉtanC van het nacht om op grond van het bepaalCe
i-n de artikelen 13C2 en 1303 van het Burgerlijk VJetboek ontb:-nding
dezer overeenkomst te vorderen;

10. Doze over-eenkomet wordt geacht be zijn ontbonden, inCien het niet
de goedkeuring verkrr-jgt van Gedeputeerde Staten vax NH;

1L. AIle lasten en rechten van de ui.t deze overeenkonst voortvlceiende
akte, alsmede van de tenurtvoerlegglng daarvan, komen voor rekentng
van opstalhouder; met dj-en ve:stande dat de kosten'ran de notariëie
akte zelf voor rekening van de gemeenle zi3n.
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Aldus overeengekomen te Schagerbrug er
getekenci in tweevoud op 1{ naa:ct 1!86
Gemeente, ) burgeneester '

I

Voor de verenigt4g,

, voorzltter

'' , secretaris

penn lngrnee s t9

r !.
' \-4



La. 0é i=l'lE=\TE Z'.i2= , +1i725134325 !a. 2-i3

TEKEN I \]G GIJiIÀ§V EÈKT }.] IEESIJ ÍEHUG

DZ4z3/24/72

\Y Hq
)?=K
--Eii=J]--
-,. ..'r

QA'f zc'"Z z'oc

De raad van de gemeente ZIJPe;

gelezen het voorstel
bruarÍ 1986;

overwegende, oat het noodzake]Ijk is een overeenkomst aan te gaa

rnet de Sportvereniging Petten inzake ei'gendom' beheer en onderhou

vandeaccommodatieophetspo:tveldencomplextePetten;

gelet op Ce artikeien 171- en 228 van cie Gemeentewet;

tot het aangaan van een overeenkomst tot vestigÍng van het rec

van opstal- met de SportverenÍgtng Petten "" YtIl:^-t::1"# 
";ï:"rï:"ïïo"'J,iou*=.,;;:;;-;;;""!"xl.'t, waarb!j de canon wordt l
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comp}extePetten.,*oo.t,ntsymboiischebe.iragVarlfl,=,terwr
burgemeeeter en wethouders worden gemachtlgd zonooig gewl-l zig

"n/Zt 
ganvullende voorwaarcen te stellen'

van burgemeester en wethouders d'd' 14 ie

besluit:

25 februari 198Schagerbrug,
De raad voornoe
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0bodgsKeurd b! pqsluit van hedan nr. J d
HaaítoÍn, 3b l{il$ï 1988

Ogdepul€srdB Stat€n ran Nogq-HollBnd
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