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526054
LEVERING (deel9 /2015)

Heden, één mei tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Elbert Jan 

-

Veldjesgraaf, notaris met plaats van vestiging Woudenberg:
l te Rhenen op tweeëntwintig 

-
oktober negentienhonderd tachtig te dezen woonplaats kiezende ten kantore van 

-genoemde notaris Veldjesgraaf te 3931 ES Woudenberg, Stationsweg West 32; 

-ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:
l. de heer Johannes Cornelis Jan van Wijgerden, woonplaats kiezende ten 

-
kantore van het nagemelde Bureau Beheer Landbouwgronden, geboren te 

-Brakel op dertig mei negentienhonderd vierenzeventig, houder van
Nederlands rijbewijs, nummer r'- -,
te dezen handelende als gevolmachtigde van
de te 's-Gravenhage gevestigde publiekrechtelijke rechtspersoe¡¡; Bureau 

-Beheer Landbouwgronden. Reeio West, kantoorhoudende te 3511 BT 

-Utrecht, St. Jacobsstrcat200 (postadres: Postbus 8520, 3503 RM Utrecht), 
-ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30277010;

hierna genoemd: Bureau Beheer Landbouwgronden;
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Provincie Utrecht, gevestigd te 

-
Utrecht, Archimedeslaan 6,3584 BA Utrecht, te dezen krachtens volmacht -van de waarnemend Commissaris van de Koning de heer Willibrord
Ildefonsus Ignatius van Beek rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
de heer Robartus Willem Krol, gedeputeerde van de provincie Utrecht,
geboren op viiftien juli negentienhonderd vierenzestig te Midwolda, wonende
te 3T houder van Nederlands paspoort, nummer -
NV9PKKLL9:;
te dezen inzijn hoedanigheid van gedeputeerde, handelend ter uitvoering van
het besluit van Gedeputeerde Staten van de dato eenentwintig januari 

-
tweeduizend veertien, nummer 80F21 FC9;
hierna genoemd: de Provincie.

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde het navolge¡¡ds; 

-
VOORAF
Mede in verband met de opheffing van het Bureau Beheer Landbouwgronden zullen
de navolgende registergoederen worden overgedragen aan de Provincie. Hiervan 

-blljkt uit een vaststellingsovereenkomst, de dato vijf februari tweeduizend veertien. -
LEVERING RE GISTERGOEDEREN
Bureau Beheer Landbouwgronden heeft derhalve blijkens een met de Provincie 

-aangegane overeenkomst aan de Provincie verkocht en levert op grond daarvan aan -
de Provincie, die blijkens voormelde overeenkomst van Bureau Beheer
Landbouwgronden heeft gekocht en bij deze aanvaardt;
Blok I
* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, pløatselijk bekend te Benschop, -

Benedeneind ZZ, kadastraal bekend gemeente Lopiksectie E nummer 27, groot
twaalf are (l2a) negentígcentiare (90ca)
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VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok l) zijndoor het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het voormalige -
kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht in het 

-register hypotheken 4 op acht november tweeduizend twee in deel 12903 nummer l,
van het afschrift van een akte van ruilverkaveling, op zevennovember tweeduizend -
twee verleden voor mr Anne Jacobus Blokhuis, notaris te IJsselstein.
Blok 2
* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatselijk belænd te Montþort, -

bij Mastwijkerdijk 57, kadastraal belænd gemeente Linschoten sectie D nummer
453, groot vijf hectare (Sha) twintig are (20a) vijf centiare (Sca)

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen @lok 2) zijn door het Bureau Beheer 

-

Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het voormalige -
kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht in het 

-register hypotheken 4 op zeven november tweeduizend twee in deel12904 nummer -
49,vanhet aßchrift van een akte van ruilverkaveling, op zes novembertweeduizend
twee verleden voor mr Bart van der Wilt, notaris te Utrecht.
Blok 3.
* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Abcoude, -llinlrnldijk, ksdastraal bekend gemeente Abcoude sectie D nummer 1075, groot

vijf hectare (Sha) achterueventig are (78a) vüfriç centiare (50ca);
belast met een zakelijkrecht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de

Belemmeringemuet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van de 

-naamloze vennootschap N.V. Stedin Netten Utrecht, gevestigd te 3011 TA

Rotterdam, BlaakS,
belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de

naamloze vennootschap N.l/. Stedin Netten Utrecht, gevestigd te 301I TA

Rotterdam, BlaakS,
belast met een tweetal opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte vsn þs¡ 

-
perceel ten behoeve van de naamloze vennootschap N.V. Stedin Netten Utrecht, -

gevestigd te 3011 TA Rotterdam, BlaakS.
VOORAFGAANDE VERKRIJGTNG
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 3) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom in eigendom verkregen door de inschrijving bij het-
kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register 

-hypotheken 4 op dertig november tweeduizend negen in deel 57525 nummer 16, van
het aßchrift van een akfe van levering, houdende kwijting voor de betaling van de -koopsom en aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op dertig
november tweeduizend negen verleden voor mr hene Leonie Nijsen, notaris te 

-
Haarlem.
Blok 4
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Achterveld, -Hessenweg, kadastraal belænd gemeente Stoutenburg sectie B nummer 3065, -groot vierenzestig are (64a) vijferøestig centiare (65ca);

belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de tnamloze 

-
Hypotheken 4
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vennootschap Vitens N.V' gevestigd te 6825 MJ Arnhem, Meander 1101; 

-
belast met een opstolrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de Çsmssn¡s 

-Leusden, gevestigd te 383i, NA Leusden, 't Erf 1;

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 4) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom in eigendom verkregen door de inschrijving bij het -
voormalige kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 

-Utrecht in het register hypotheken 4 op vierentwintig november tweeduizend drie in
deel 13059 nurnmer 155, van het aßchrift van een akte van ruiling en levering,
houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en afstanddoening van de 

-
rechten ontbinding te vordereno op éénentwintig november tweeduizend drie
verleden voor mr Arend Dangremond, notaris te Barneveld
Blok 5
* het tenein (natuur) met aan- entoebehoren, kndastraal bekend gemeente Zeist -

sectie C nummer 980, groot vijftien are (15a) negentig centiare (90ca).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 5) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
zestien april tweeduizend twaalf in deel 61355 nummer l02,vanhet afschrift
een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op zestien april tweeduuend-
twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 6.
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Huis ter 

-
Heide, J Stichtingslaan, kadastraal belænd gemeente Zeist sectie C nummer 

-98 l, groot vijfiien are (1 5a) drieëndertig centiare (3 3ca)
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 6) zijndoor het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkegen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
dertien augustus tweeduizend twaalf in deel 61833 nummer 7&,vanhet afschrift van
een akfe van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-
aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op dertien augustus

tweeduizend twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok7.
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Zeist, 

-
Verlengde Slotlaan, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 983, 

-groot zeventíen are (l7a) twintig centiare (20ca);
* het terrein (nntuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Huis ter 

-
Heide, bij Zandbergenlaan 2, kndastraol bekend gemeente Zeist sectie C 

-
nummer I I 34, groot zeventien are (1 7a) negenennegentig centiare (99ca) ; 

-
* het terrein (natuur) met oan- en toebehoren, plaatselijk belænd te Huis ter 

-
Heide, Ericaweg, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 1157, 

-groot zeventien are (17a) twintig centîare (20ca)

Hypotheken 4
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VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen @lok 7) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
één augustus tweeduizend twaalf in deel 61804 nummer 44,vanhet aßchrift van een
akfe van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-

aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op één augustus tweeduizend
twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf
Blok 8.* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Zeist, 

-
Gezichtslaan, kndastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 992, groot 

-éénentwintig are (2la)
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 8) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkegen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
twee september tweeduizend elf in deel 60419 nunmer 14,vanhet afschrift van een

akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en

aßtanddoeningvanderechtenontbindingtevorderen,opéénseptember-
tweeduizend elf verleden voor een waarnemer van genoemde notaris Veldjesgraaf. -
Blok 9
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk belænd te Huis ter 

-
Heide, Gezichtslaan, kndastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 101l,
groot tweeëntwíntíg are (22a) dertig centiare Q0ca).

VOORAFGA,ANIDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 9) zijndoor het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
zesentwintig april tweeduizend twaalf in deel 61401 nummer 42,van het afschrift 

-van een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en -
aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op zesentwintig april
tweeduizend twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf
Blok 10.
* het tewein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Huis ter 

-
Heide, Ericaweg, kadastraal belænd gemeente Zeist sectie C nummer I130, 

-groot vierentwintig are (24a) tachtig centiare (80ca)
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen @lok l0) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
één augustus tweeduizend dertien in deel 63161nummer 62,vanhet aßchrift van 

-een akfe van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op één augustus tweeduizend
dertien verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 11
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijkbelænd te Huis ¡sv 

-Hypotheken 4
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Heide, Gezichtslaan, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 892, -groot tweeëndertig are (32a)
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 1 1) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
zesmaarttweeduizend twaalf in deel 61213 nummer 38, van het aßchrift van een 

-akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-

afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op vijf maart tweeduizend 
-twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf

BIok 12.
* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, ploatselil'k bekend te Zeist, 

-
Verlengde Slotlaan, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 882, 

-groot tw eeënveertig centiare (4 2 ca) ;* wegen met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te kist, Verlengde Slotlaan,
kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 885, groot acht are (8a) 

-z e s e nv ijft ig c ent iare (5 6 ca)
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 12) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
elf november tweeduizend dertien in deel 63541nummer 10, van het aßchrift
een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-
aßtanddoening van de rechten ontbinding te vordereno op acht november
tweeduizend dertien verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 13
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijkbekend te Huis ter 

-
Heide, Gezichtslaan, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 870, -groot zestienare (16a) ééncentiare (1ca).

VOORAT'GAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen @lok 13) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
tweeëntwintig juli trveeduizend negen in deel 56951 nunmer lS2,vanhet afschrift -
van een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en -
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op éénentwintig juli
tweeduizend negen verleden genoemde notaris Veldjesgraaf.
BIok 14.
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Huis ter 

-
Heíde, Amersfoortseweg , kadastraal bekend gemeente Zeist sectie A nummer -
4228, groot drie hectare (3ho) negenenveertig are (49a)

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 14) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
twee november tweeduizend elf in deel 60689 nurnmer 24,van het aßchrift van een

Hypotheken 4
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akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-

aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op één n6ysrnþs¡ 

-

tweeduizend elf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 15.
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk belænd te Huis ter 

-
Heide, Dolderseweg, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie A nummer 4308,
groot zes hectare (6ha) zevenare (7a) tiencentiare (I0ca).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 15) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
negenentwintig december tweeduizend elf in deel 60952 nummer 148, van het 

-
aßchrift van een akfe van levering, houdende kwijting voor de betaling van de
koopsom en afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op
negenentwintig december tweeduizend elf verleden voor genoemde notaris
Veldjesgraaf.
Blok 16.* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijkbekend te Huß ter 

-
Heide, Ericaweg , kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer I I54, 

-groot eenendertig are (3Ia) twintig centiare (20ca)
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 16) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
één juni tweeduizend elf in deel 60032 nummer 91, van het aßchrift van een akte 

-van levering, houdende kwijting voor de beøling van de koopsom en afstanddoening
van de rechten ontbinding te vorderen, op één juni tweeduizend elf verleden voor 

-genoemde notaris Veldj esgraaf.
Blok 17,
* het terrein (nntuur) met aan- en toebehoren, plaatselijkbelænd te Huis ter 

-
Heide, Ericaweg , lcadastraal bekend gemeente Zeist sectíe C nummer 1152, 

-groot negenendertig are (39a).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 17) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
twaalf mei tweeduizend negen in deel 56637 nummer 92,van het aßchrift van een -
akte van levering, houdende kwijting voor de beøling van de koopsom en 

-

afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op twaalfmei tweeduizend -negen verleden voor genoemde notaris Veldjesgraafl,
Blok 18.
* bedríjvigheid (agrarisch) terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk-

belrend te Huis ter Heide, Ericaweg,lcadastraal bekend gemeente Zeist sectie C
nummer I146, groot tweeënzestig are (62a).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok l8) zijn door het Bureau Beheer

Hypotheken 4
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Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
dertig maart tweeduizend twaalf in deel 61298 nummer 69, van het aßchrift van een

akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en

aßtanddoening van de rechten ontbinding te vordereno op dertig maart tweeduizend -
twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 19.
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Huis ter 

-
Heide, Ericaweg , kadastraal belænd gemeente Zeist sectie C nummer I I32, 

-groot drieëntwintig are (23ø) vijfentwintig centiare (25ca);
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 19) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op
tweeëntwintig juli tweeduizend negen in deel 56951 nwnmer 182, van het aßchrift -
van een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en -
aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op éénentwintig juli
tweeduizend negen verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 20.
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijkbekend te Zeist, 

-
Verlengde Slotlaan, kndastraal bekznd gemeente kist sectie C nummer 959, -groot vijfiig are (50a) vüfriç centiare (50ca)

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 20) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkegen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
dertig maart tweeduizend twaalf in deel 61298 nummer 77,van het aßchrift van een

akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-

afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op dertig maart tweeduuend -
twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 21
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, pløatselijk bekend te Huis ter 

-
Heide, Gezichtslaan, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 944, -
groot vijftien are (15a);

* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Huis ter 

-
Heide, Gezichtslaan, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 1002,
groot zeven are (7a) twintig centiare (20ca);

VOORAFGA,T{NDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 2l) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
veertien december tweeduizend twaalf in deel62304 nummer 106, van het aßchrift -
van een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en -
afstanddoening van de rechten ontbinding te vordereno op veertien december
tweeduizend twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
BIok 22.

Hypotheken 4
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* wegen met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Soesterberg,

Sterrenbergweg , kndastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 931, groot
twintig are (20a)

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 22) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
vijftien augustus tweeduizend twaalf in deel 61833 nummer 161, van het aßchrift 

-van een akfe van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en -
aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op vijftien augustus
tweeduizend twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
BIok 23.
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Huis ter 

-
Heíde, Gezichtslaan , lcadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 923, -
groot negenenveertig are (49a) twintig centiare (20ca);

VOORAFGAANDE VERKRIJGI\G
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 23) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
dertig november tweeduizend twaalf in deel 62235 nummer 102, van het aßchrift 

-van een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en -
aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op dertig ¡çvs¡¡þs¡ 

-

tweeduizend twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
BIok 24.
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Zeist, 

-
Verlengde Slotlaan, kødastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 903, -groot drieëntwintig are (23a) vierentwintig centiare (24ca);

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 24) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
éénentwintig januari tweeduizend dertien in deel 62491nummer 25,van het aßchrift
van een akte van levering, houdende kwlting voor de betaling van de koopsom en -
aßtanddoening van de rechten ontbinding te vordereno op achttienjanuari
tweeduizend dertien verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 25
* het terrein (rntuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk belcend te Huís ter 

-
Heide, Gezichtslaan , kndastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 893, -
groot zestien are (l6a);

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 25) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
twee juli tweeduizend twaalf in deel 61699 nummer 74,vanhet aßchrift van een 

-akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-

aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op twee juli tweeduizend 

-
Hypotheken 4
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twaalf verleden voor een w¿arnemer van genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 26.
* het terreín (natuur) met aon- en toebehoren, kndostraal belænd gemeente Zeist -

sectie C nummer 890, groot veertig are (40a) viifentwintig centiare (25ca); 

-* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, kadastraal bekend gemeente Zeist -
sectie C nummer 900, groot achtentwintig are (28a) vijferueventig centiare 

-(75ca)
VOORAFGAú{NDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 26) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
drie september tweeduizend dertien in deel 63280 nummer 7l,van het afschrift van -
een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-
afstanddoeningvanderechtenontbindingtevorderen,opdrieseptember-
tweeduizend dertien verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 27,
* het terrein (aklrerbouw) met aan- en toebehoren, lcadastraal bekend gemeente -

IJsselstein sectie D nummer 86, groot één hectare (lha) twee are (2a) vUfriS-
centiare (50ca);

* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, kadastraal belænd gemeente 

-
IJsselstein sectíe D nummer I185, groot drieënveertig are (43a)

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen @lok 26) zijn door het Bureau þsþss¡ 

-
Landbouwgronden in eigendom verkegen door de inschrijving bij het voormalige -
kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht in þs1-
register hypotheken 4 op acht maart tweeduizend zes in deel 13446 nummer 165, 

-van het aßchrift van een akte van ruiling en levering, houdende kwijting vqs¡ ds 

-betaling van de koopsom en aßtanddoening van de rechten ontbinding te vordereno -
op zeven maart tweeduizend zes verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf. 

-BIok 28.
* het terrein (teelt-h,tteek) met aan- en toebehoren, plaatseliik bekend te

IJsselstein, Noord lJsseldijk, kadastraal bekend gemeente lJsselstein sectie D -
nummer 1184, groot éénhectare (Lha) eenentachtig are (81a) twintig centiare -
(20ca)

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 28) zijn door het Bureau þsþss¡ 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het voormalige -
kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht i¡ þs1-
register hypotheken 4 op dertig mei tweeduizendzes in deel 13485 nummer 38, van
het aßchrift van een a}fe van ruiling en levering, houdende kwijting voor de betaling
van de koopsom en aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op 

-
negenentwintig mei tweeduizend zes verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf. -
Blok 29.
* het terrein (grasland) met øan- en toebehoren, plaatselijk bekend te lJsselstein, -

Noord lJsseldijk, kndastraal bekend gemeente lJsselstein sectie D nummer 

-2945, groot vijfhectare (5ha) zesenzeventig are (76ø) tachtig centiare (80ca). -
Hypotheken 4
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VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 29) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
negen december tweeduizend vier in deel13227 nummer 185, van het aßchrift van -
een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom
aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op acht december
tweeduizend vier verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
BIok 30.
* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te lJsselstein, -

Noord lJsseldfi'þ kødastraol bekend gemeente lJsselsteín sectie D nummer 

-2943, groot één hectare (1ha)
VOORAFGA\T{NDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 30) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
dertien september tweeduizend zes in deel 50600 nummer 113, van het aßchrift van
een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-
aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op twaalf september
tweeduizend zes verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 31
* het terrein (akkerbou,u) met aan- en toebehoren, plaatselijkbelænd te

Usselstein, Noord lJsseldijk, kndastraal bekend gemeente Usselstein sectie D -
nummer 85, groot zevenennegentíg are (97a) negentig centiare (90ca);

* het terrein (akkerbouw) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te
IJsselstein, Noord lJsseldfrk, kadastraol bekend gemeente lJsselstein sectie D -
nummer 87, groot één hectare ([ha) achtentachtig are (88a) zestig çsnlisys 

-(60ca),
* het terrein (akkerbouw) met aan- en toebehorea plaatselijk belcend te

IJsselstein, Noord lJsseldijk, kadastraal belænd gemeente lJsselstein sectie D -
nummer 1161, groot éën hectare (Lha) achtentachtig are (88a) negentig 

-
centiare (90ca);

* het terrein (grosland) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te lJsselstein, -
Noord lJsseldijk, lØdastraal bekend gemeente lJsselstein sectie þ nvTnTnsv 

-4190, groot twee hectare (2ho) acht are (8a).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 3l) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het voormalige -
kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht in het 

-register hypotheken 4 op vijftien april trveeduizend vijf in deel 13287 nurnmer 79, -van het aßchrift van een akte van ruiling en levering, houdende kwijting yse¡ ds 

-betaling van de koopsom en aßtanddoening van de rechten ontbinding, op veertien -
april tweeduizend vijf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf
Blok 32.
* het tenein (natuur) met oan- en toebehoren, plaatselijkbekend te Rhenen,

Utrechtsestraatweg, kndastraal bekend gemeente Rhenen sectie I nummer 961, -

Hypotheken 4
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groot dertien are (1 3 a) vijfendertig centiare (3 5ca) ;* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Rheræn,
Utrechtsestraatweg, kadastraal belænd gemeente Rhenen sectie I nummer 965, -
groot vijfendertig are (3 5a) tochtig centiare (80ca).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 32) zijn door het Bureau Ssþss¡ 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
achtentwintig april tweeduizend acht in deel54542 nummer 76, van het aßchrift van
een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-
aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op vijfentwintig april
tweeduizend acht verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 33.
* het terrein (grasland) met aan- en toebeharen, plaatselijk bekend te Rhenen, 

-Remmerden, kadastraal bekend gemeente Rhenen sectie I nummer 791, groot 
-zeven hectare (7ha) éénentwintig are (21a),

* het terrein (gasland) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Rhenen, 

-Remmerden, kadastraal bekend gemeente Rhenen sectie I nummer 847, groot 
-vijfentwintig are (25a) vijfentachtig centiare (85ca);

belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de 

-
Belemmeringenwet Privoatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van de 

-noamloze ventnotschap Vitens N.V., gevestigd te 6825 MJ Arnhem, Meander 
-101t;

* wegen met aan- en toebeharen, plaatselijkbekend te Rhenen, Remmerden,

kadasnaal belænd gemeente Rhenen sectie I nummer 848, groot zesendertig are
(3 6 a) vtjfew ijfi ig centiare (5 5 ca),
belast met eenzal@lijkrecht als bedoeld in añikel 5 lid 3 onder B van de
Belemmeringetwet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van de 

-naamloze vennootschap Vitetw N.V., gevestigd te 6825 MJ Arnhem, Meander 
-IMI;

* het tewein (grasland) met qan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Rhenen, 

-Remmerden, kadastraal bekend gemeente Rhenen sectie I nummer 849, groot 
-zeventig are (7 0a) tachtig centiare (80ca) ;

belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de
Belemmeringemnet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van de 

-naamloze vennootschap Vitens N.V., gevestigd te 6825 MJ Arnhem, Meander 
-101r;

* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekBnd te Rhenen, 

-Remmerden, kndastraal bekend gemeente Rhenen sectie I nummer 851, groot 
-twee hectare (2ha) acht are (8a) twintig centiare (20ca);

* het terrein (akkerbouw) met aan- en toebehoren, plaatselijkbelænd te Elst W, -
Ríjlrsstraatweg, kadastraal belænd gemeente Rhenen sectie I nummer 790, groot
vijf hectare (5ho) achtentachtig are (88a) negentig centiare (90ca),

* het terrein (aL*erborw) met aan- en toebehoren, plaaßelijk bekend te Elst W, -
Rijlrsstraatweg, kadastraal bekend gemeente Rhenen sectie I nummer 793, groot
vijf hectare (5ha) zeveneruestíg are (67a) dertig centiare (30ca),
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blad -12-

belast met een zakelijkrecht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de
Belemmeríngercwet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van de 

-naamloze vennootschap Vitens N.V., gevestigd te 6825 MJ Arnhem, Meander 
-101 1,

belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten 

-
behoeve van Hoogheemraadschap De Stichtse Ríjnlanden, gevestigd te 3994 

-DD Houten, Poldermolen 2;
* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, ploatselijk bekend te Rhenen, 

-Veenweg, kadastraal belænd gemeente Rhenen sectie K nummer 683, groot vier
hectare (4ha) achterueventig are (78a) negentig centíare (90ca),
belost met een zakelijk recht als bedoeld in artíkel 5 lid 3 onder B van de
Belemmeringem,yet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van de 

-beslotenvennootschap met beperWe aanspralælfrkheid TenneT TSO 8.V., 

-
gevestigdte 6812 ARArnhem, Urechtseweg 310.

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen @lok 33) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
negentien december tweeduizend twaalf in deel 62328 nummer 149, van het 

-
aßchrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de
koopsom en aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op negentien 

-december tweeduizend twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 34.
* het terrein (nieøttbomu-bedrijvigheid) met aan- en toebehoren, plaatsel¡¡-

belrend te Rhenen, Cuneralaan, kadastraal belænd gemeente Rhenen sectie E 
-nummer 3370, groot achttien are (I&a) zevenendertig centiare (37ca);

* het terrein (nietnubouw-bedrijvigheid) met oan- en toebehoren, plaatselijlç-
belænd te Rhenen, Cuneralaan, kndastraal bekend gemeente Rhenen sectie E 

-nummer 3372, groot tweeëntwintig are (22a) vijrtig centiare (50ca);
* het terrein (niem,vbowv-bedrijvigheid) met aen- en toebehoren, plaatsel¡lç-

belrend te 3911 AB Rhenen, Cuneralaan 65, kadastraal bekend gemeente 

-
Rhenen sectie E nummer 3842, groot vier hectare (4ha) tweeënnegentig are 

-(92a) achtentachtig centiare (88ca) ;

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 34) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
drie december tweeduizend twaalf in deel 62235 nummer 174, van het aßchrift van -
een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-
aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op dertig novsrnþe¡ 

-

tweeduizend twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
BIok 35.
* het terreín (natuur) met aan- en toebehoren, plaotselijk bekend te Achterveld, -Emelaarseweg, kndastraal bekend gemeente Stoutenburg sectie fr uu¡pvn¿v 

-3064, groot één hectare (lha) vijrtien are (15a) vijferueventig centiare (75ca). -
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VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 35) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
vier decembertweeduizend zes in deel51113 nummer 151, van het afschrift van een
akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op één december
tweeduizend zes verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 36.* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Bunniþ 

-Marsdijk, kadastraal bekend gemeente Bunník sectie B nummer 95/,, groot vijf -
hectare (5ho) negenentwintig are (29a) vierendertig centiare (34ca).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 36) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het voormalige -
kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht in het 

-register hypotheken 4 op vier november negentienhonderd zevenennegentig in deel -
9891 nummer l2,vanhet afschrift van een akfe van ruiling en levering, houdende -kwijting voor de betaling van de koopsom en afstanddoening van de rechten
ontbinding te vorderen, op eenendertig oktober negentienhonderd zevenennegentig -
verleden voor mr Adrianus Theresia Maria van den Heuvel, notaris te Doesburg. 

-Blok 37
* het terrein (natuur) met aan- entoebehoren, plaatselijkbekend te Houten,

Fectiopad, kadastraal belænd gemeente Houten sectie E nummer 3589, groot -
één hectare (lha) vijfenveertíg are (45a) vijfentachtig centiare (85ca);
belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten
vennootschap met beperløe aansprakelijkheid Gasunie Transport Services 8.V.,
gevestigd te 9727 KC Groningen, Concourslaan 17,

belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte vanperceel ten
behoeve van de naamloze vennootschap N.V. Stedin Netten Utrecht, gevestigd te

301I TA Rotterdam, Blaak 8,

belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten 

-
behoeve van de beslotenvenrnotschap met beperlde aanspralælíjkheid Verizon -
Nederland 8.V., gevestigd te 1096 AMAmsterdam, lVenckebaclnueg 123.

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 37) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het voormalige -
kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht in het 

-register hypotheken 4 op twee novembertweeduizend vijf in deel 13382 nummer-
107, van het aßchrift van een akte van ruiling en levering, houdende kwijting voor -
de betaling van de koopsom en afstanddoening van de rechten ontbinding te 

-
vorderen, op één november tweeduizend vijf verleden voor genoemde notaris
Veldjesgraaf
Blok 38
* het terrein (grasland) met qqn- en toebehoren, plaatselijk bekend te Eemnes, Te

Veerweg Zuid, kndastraal bekend gemeente Eemnes sectie Knummer 18, groot
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één hectare ([ha) drie are (3a) vijfendertig centiore (3Sca);
* het terrein (grasland) met aan- en toebeharen, plaatselijk bekend te Eemnes, 

-Meentweg, kadastraol bekend gemeente Eemnes sectie Knummer 80, groot 
-achttien are (18a) twintig centiare (20ca).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 38) zijn door het Bureau þsþee¡ 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
zes december tweeduizend tien in deel 59194 nummer 189, van het afschrift van een
akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-

aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op drie december
tweeduizend tien verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf
Blok 39
* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Hoogland, -

Mgr van de \leteringstr, kndastraal belænd gemeente Hoogland sectie N 

-
nummer 544, groot éénhectare (lha) zevenenveertigare (47a) negentig-
centiare (90ca),

* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Hoogland, -
Krachtwijlærweg, kadastraal belænd gemeente Hoogland sectie P nummer 371,
groot vier hectare (4ha) ne genenze stig are (69a) t ien centiare ( I 0ca)

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen @lok 39) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
acht december tweeduizend elf in deel 60841 nummer 158, van het afschrift van een

akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op acht december 

-

tweeduizend elf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 40.
* wonen tenein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatselijk belænd te

Tienhoven, Níeuweweg, kadasnaal bekend gemeente Maarssen sectie K-
nummer 147, groot zevenennegentíg are (97a) zeventig centiare (70ca);

* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Tienhoven, -
Middemueg, kadastraal belænd gemeente Maarssen sectie Knummer 177, 

-groot drie hectare (3hn) weeënnegentig are (92a) tien centiare (l0ca);
* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Tienhoven, -

Midderweg, kadastraal bekend gemeente Maarssen sectie Knummer 226, 

-groot vier hectare (4ha) tweeëntwintig are (22a) negentig centiare (90ca); 

-
* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Tienhoven, -

Nietnveweg, kadastraal bekend gemeente Maarssen sectie Knummer 428, 

-groot vierennegentig are (94a) vijfenvíjfiig centiare (55ca);
* het terrein (grasland) met oan- en toebehoren, plaatselijk bekend te lTestbroeh

Kerlrdijk, kndosnaal bekend gemeente Maartensdijk sectie N nummer 67, groot
zeventien are (l7a) víjfentachtig centiare (85ca);

* het tewein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatselijkbekend te

Hollandsche Rading, Graaf Florß Vweg, kndastraal bekend gemeente 

-
Hypotheken 4
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Maarterxdijk sectie N nummer 141, groot acht hectare (\ha) zesenrwintig are -
(26a) veertig centiare (40ca);

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 40) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
twaalf november tweeduizend tien in deel 59093 nummer 7l,van het afschrift van -
een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-
afstanddoening van de rechten ontbinding te vordereno op elf november tweeduizend
tien verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Bovengemelde registergoederen hiema tezamen ook te noemen: het verkochte. 

-Door de Provincie te gebruiken mede met inachtneming van de
omgevingsvergunningen enlof bestemmingsplannen.
Ten aanzien van dit gebruik van het verkochte heeft Bureau Beheer
Landbouwgrondenmeegedeelddathemnietbekendisdatditgebruikop-
publiekrechtelijke of privaatrechtelij ke gronden niet is toegestaan.

KOOPPRIJS, VERREKEIIING DIVERSE BEDRAGEN
De koopprijs voor de registergoederen is nihil, zoals mede blijkt uit de gemelde 

-overeenkomst.
De zakelijke belastingen zijnniet venekend voor wat beheft de lopende termijnen. -
Voormelde overeenkomst is, voor zover ten deze nog van belang, gesloten onder de
volgende:
BEPALINGEN
Kosten en belastingen
Artikel l
a. Alle kosten van de overdracht, de overdrachtsbelasting en het kadastrale 

-tarief zijn voor rekening van de Provincie.
b. Wegens de levering van het verkochte is geen omzetbelasting verschuldigd. 

-Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat
Artikel2
1. Bureau Beheer Landbouwgronden is verplicht aan de Provincie eigendom te -

leveren die:
a. onvoorwaardelijk is;
b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen -

daarvan;
c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen;
d. niet bezwaard is met beperkte rechten en erfclienstbaarheden;
e. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit overeenkomst; 

-
terzij in deze alae onders is vermeld.

2. Indien de door Bureau Beheer Landbouwgronden opgegeven maat of grootte -
of de verdere omschrijving van het verkochte niet juist of niet volledig zijn, -zal geenvan partijen daarcan enig recht ontlenen.

3. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich thans 

-bevindt, met inbegrip van alle bestaande huur- en/of pachtovereenko¡¡5fsn 
-alsmede andersoortige overeenkomst, zoals aan de Provincie genoegzaam-

bekend is
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Tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico
Artikel3
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats terstond na de 

-
ondertekening van deze akfe.
Vanaf dat tijdstip komen de baten de Provincie ten goede, zijn de lasten voor zijn-
rekening en draagt hij het risico van het verkochte.
Aanspraken
Artikel4
Alle aanspraken die Bureau Beheer Landbouwgronden ten aarzien van het
verkochte kan ofzal kunnen doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen 

-bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s) en leverancier(s) gaan hierbij over op
de Provincie. Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als kwalitatieve 

-
rechten als bedoeld in artikel 6:251van het Burgerlijk Wetboek is Bureau Beheer 

-Landbouwgronden verplicht op eerste verzoek van de Provincie ¿tan een overdracht -
mee te werken. Bureau Beheer Landbouwgronden is tevens verplicht
garantiebewijzen welke met betrekking tot het verkochte mochten bestaan ¿¿¡ de 

-Provincie te overhandigen en alles te doen wat nodig is om deze ten name van de 
-Provincie te doen stellen.

Garanties van Bureau Beheer Landbouwgronden
Artikel5
Bureau Beheer Landbouwgronden garandeert het navolgende:
1. Bureau Beheer Landbouwgronden is bevoegd tot verkoop en levering van het

verkochte;
2. het verkochte wordt overgedragen met inbegrip van alle gemelde

overeenkomsten;
3. het verkochte is niet betrokken in een landinrichtingsplan en is niet ter 

-
onteigening aangewezen, behoudens de aan partijen bekend;

4. voor Bureau BeheerLandbouwgronden bestaanten opzichte van derden geen

verplichtingen uit hoofcle van een voorkeursrecht ofoptierecht;
5. op het verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, waarvan de 

-

verschenen termljnen zijn voldaan.
Aanvaarding bijzondere lasten en beperkingen
Artikel6
De Provincie aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die 

-
voortvloeien uit feiten die aan haar bekend zijn en in deze alde staan vermeld. Met -
betrekking tot de milieubepalingen zijn partijen overeengekomen dat de Provincie -deze geheel van het Bureau Beheer Landbouwgronden zal ovememen.
OMSCHRIJVING ERTDIENSTBAARIIEDEN, KWALITATIEVE
BEDINGEN ENiOF BIJZOì\DERE VERPLICHTINGEN
Blok I
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok I - geen

erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen enlof bijzondere verplichtingen bekend. -
Blok 2
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn -met betrekking tot Blok 2 - geen

erftlienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
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(¡lppl 1)Añn ,4o\

Citaat uit akte met deel 10990/16
"Koper verklaart ermee bekend te zijn dat op het verkochte een verplichting -
tot het verlenen van eenjaagpad rust."

BIok 3
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn -met betrekking tot Blok 3 - geen
erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel57525 nummer 16)

"Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, h,yalitatieve bedingen en/of 

-bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar een akte van ruiling op drie
november negentienhonderd achtenveertig verleden voor Mr. T.J. Rupp, destijds -
notaris te Amsterdam overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht
diezelfde dag in deel 1389 nummer 40, waarinwoordelijk staat vermeld:
"a. De comparant tel ene zijde bezwaart het hem door voorschreven ruiling
opgenomen perceel gemeente Abcoude sectie D nummer 781 en het hem eveneens
door die ruiling opgekomenwestelijk gedeelte van het kndastrale perceel sectie D
nummer 8 6 I, als lij dend ed met de eddienstbaarheid van w eg tot gebruik en ten -
nutte van het ten oosten daaraan grenzende perceel grond gelegen te Abcoude, 

-l--)-^¿-- -l

bekend gemeente Abcoude sectie D nummer 780, groot een hectare een en dertig -
are tien centiare, als heersend erf om van het heersend edover de dam gelegen in
de sloot die de afscheiding tussen de percelen 780 en 781 vormt, te kamen en te -gaonvanover en naar de knde waarvan gemeld nummer 861 een fls¿l ui¡rnsqkt 

-welke vestiging eveneens een integrerend deel van voorschreven ruilovereenkomst
vormt
b. Ten behoeve van de bij deze ahe verkochte percelen als heersende erven en ten
laste van het perceel wei- en hooiland, gelegen te Abcoude, kndastraal bekend 

-gemeente Abcoude sectie D nummer 780, groot een hectare dertig aren vijftíg 
-centiaren, eigendom van verkopers, wordt gevestigd, opdat de heersende erven 
-zullen kunnen komen en gaan naar-, van- en over de sub 6a gemelde kade, en de -

eddienstbaarheid van weg om te gaan van- en naar de heersende erven naar- en -
van de dam, gelegen in de sloot, die de afscheidingvormt tussen is knf,ns¡rsls 

-nummers 780 en 781 der kadastrale gemeente Abcoude sectie D;
de verdere uitwegvan- en naar deze dam, naar- envan gemelde kade over de 

-percelen van derden zullen de heersende erven, índien zulks noodzakelijk mocht -zijn alsnog zichzelf verschaffen.
De eigenaar van het lijdend erf (kndastraal nummer 780), zal het daartoe door 

-hem - de eigenaar van het lijdend ed- te bestemmen pad aanwijzen en híj mag 
-deze aanwijzing steeds wijzigen.

c. Ten behoeve van de ten deze verkochte percelen als heersen de erven en ten 

-laste van de percelenwei- en hooiland , knde en erf, gelegen te Abcoude
kadastraal bekend gemeente Abcoude sectie D nummers 1008, 799, 795,798 en-
803 - eigendom van verkopers wordt gevestigd de erfdienstbaarheid om te gaan -van - en naar de openbare weg, de fYinkeldük, (over de draaibrug die toegang 

-tot- en uitgang van deze openbare weg geeft) naar - en van de openbare weg, de -
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lilinkeldijk, (over de draaibrug die toegang geeft) naar en von de heersende erven
over een door de eigenaar van de lijdende erven aan te wijzen pad, dat zich voor -
wat betreft het ksdastrale nummer 803, niet zal uitstrekken over dat gedeelte van -
dit kndastraal nummer 803, hetwelk strekkende is langs het kadastroal ny¡nyn¿y -1008. De heersende erven zullenvan deze
sub c gevestigde erfdienstbaarheid slechts gebruik mogen maken indien,
zover en voor zolang de sub b gevestigde eddienstbaarheid tot het aldaar
beoogde doel kon leiden."
Afst ønd erfdienst b aar h eid
Partíjen zijn uítdrukkelijk overeengekomen dat kaper, darrwel diens
rechtsopvolgers onder algemene- en bijzondere titel, nimmer gebruik zullen
(aten) maken van de draaibrug welke gelegen is in de nabijheid van het perceel -
Winlreldijk 39 te Abcoude, aan partijen genoegzaam bekend.
Mede ter uitvoering daarvan doet kaper voor zover mogeltjk en voor
daartoe gerechtigd afstand van de hiervoor aangehaalde erfdienstbaarhedenvoor
zover betrekkinghebbende op het bij deze alde overgedragenperceel, welke
afstand door de verkoper voor zover mogelijk envoor zover daartoe gerechtigd -wordt aangenomen.
Partijen hebben uitdrukkelijk afgezien van de mogelijkheid tot het laten doen van -
filiatie teneinde uitsluitsel te verlcrijgen over de huidige stand van zaken met 

-
betrekking tot het bestaan en de ligging van deze erfdienstbaarheden. Verkoper is
ermee belrend dat de mogelijkheid bestaat dat er eventuele derden kunnen zijn die
aanspralren kunnen hebben uit hoofde vøn de hiervoor geciteerde
eddienstbaarheden.
enzovoorts
Ve stiging e rfdien stb aar h ei d
Voorts verscheen voor mij:
enzovoorts
van de vereniging VERENIGING TOT BEHOUD VAN 

-

NATUURMONUMENTEN IN NEDERL,{ND, gevestigd te 1243 JJ ts- 

-

Graveland, Noordereinde 60, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer -
van Koophandel en Fabriekenvoor Gooi- en Eemland te Amersþort, onder
dossiernummer: 40516730, btj het verstrekkpn van de volmacht handelende als 

-schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de vereniging blijkens notariële -volmacht op zestien december rweeduizend drie verledenvoor mr A.A. van Berge,
notaris te Amsterdam en derhalve de vereniging op grond van artikel 14 van de -statuten rechts geldig verte genwoordigende, die vereniging hierna genoemd :
"Natuurmonumenten.
Partijen verklaarden dat zij zijn overeengeknmen te vestigen ter uitvoering
waarvan thans wordt gevestigd: ten behoeve van het kødastrale perceel gemeente
Abcoude sectie D nummer I164, groot vier hectare vierendertig are twintig
centiare, eigendom van verkoper en ten laste van de het bij deze slds ysvkoçþ¡s 

-kadastrale perceel gemeente Abcoude sectie D nummer 1075 alsmede het aan 

-Natuurmonumenten in eigendom toebehorende perceel gemeente Abcoude sectíe -
D nummer I163, groot
negentien hectare vijfendertíg are dertig centiare de erfdienstbaarheid van fus¡ 

-
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recht van overgangvoor de eigenaar en de bevoegde gebruikers van het heersend
erf om ten behoeve van het heersend edmet een tractor te
komenvan- ente gaannaar het kndastrale perceel 1164 fteersend erfl over een-
van de lijdende erven zulks ten behoeve van het schonenvan de sloten en daarmee
verband houdende werkzaamheden in verband met de uitvoering van de
schouwplicht van het Waterschap, zulks op aangevenvan Natuurmonumenten en -
op de minst bezwarende wijze
E i ge ndo m sv e r lcr ij ging
De verkoper heeft de eigendom van genoemd perceel I 1 64 verlcregen krachtens -een alde op tien juli tweeduizend zeven verleden voor mij, notarís, ingeschreven in
genoemde openbare registers op diezelfde dag in deel 52669 nummer 41. Die ahe
bevat lwijting voor de koopsom.
Toe s te mming tot be tre den verkocht e
Verlraper en l<oper zijn nog overeengekomen dat koper bij deze toestemming heeft
verlcregen van verknper tot het (aten) betreden van het verkachte en het (aten) 

-uitvoeren van werkzaamheden voor zover zulks nodig is voor het verrichten van -
werlrzaamheden ter realisatie van het beoogde wandelpad op het verkachte als 

-bedoeld in de Bijzondere voorwaarden onderdeel uitmakende van de tussen
partijen
gesloten lroopovereenkamst, øan partijen genoegzoam belænd. Voor zover fu¿¡ 

-voor de realisatie van het wandelpad noodzakelijk is dat derden toegang
krijgen/hebben tot het verkachte zal koper verkaper hieromtrent tijdig vooraf 

-
:,^l:-l^t^,^ tt

Blok 4
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 4 - geen

erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 13059 nummer 155)

"Met betrekking tot belcende erfdienstbaarheden, h,volitatieve bedingen en/of 

-bijzondere verplichtingen met betrekking tot het door van den Hengel afgestane -regístergoed wordt verwezen naar gemelde akre waarbij von den Hengel dit 

-
registergoed in eigendom verlveeg, waarinwoordelijk staat vermeld:
" 1. Voor bestaande erfdienstbaarheden, la'yalitatieve en bijzondere verplichtingen
wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in een akte van transport op vijftien 

-november negentienhonderd zevenentwintig verleden voor notaris J. Knoppers, -destijds te Amersfoort, bíj afschrift ingeschreven bij de Rijksdienst van het
Kadaster en de Openbare Registers te Amersfoort in deel676 nummer 20 inwelke
alde ondermeer het navolgende woordelijk staat vermeld,
Tenslotte verWaarden de comparanten dat de weg over het gemslfls kaflss¡vsls 

-perceel nummer 1091 als weg moet blijven bestaan, mitsdienwordt bij deze

gevestigd ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten behoeve en ten taste -
van de aan verkoopster verbleven ksdastrale perceelen gemeente Stoutenburg 

-Sectie B nummers 209 en gedeeltelijk 2I 3 en 1091 de eddienstbaarheid van uit en
overweg over gemeld perceel nummer I09l van naar den straatweg naar 

-

Hoevelal@n tot de sloot dienende tot waterlossing gelegen langs vermeide 

-
kadastrale perceelen nummers 209 en 2 I 3 enerzijds en nummer 1091 anderzüds -
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met de duiker naar de Flierbeek zal moeten blijven bestaan en deze werken voor -
gezamenlíjke rekening van de eigenaren dier perceelen zullen moeten worden 

-(worden) onderhouden, wordende deze bepalingen gevestigd als
eddienstbaarheden, ten behoeve en ten laste van gemelde kndastrale perceelen 

-nummers 209, 213 en 1091, dat de kaoper in
evenredígheid van de grootte van zijn gekochte zal moeten bijdragen in de kosten
van onderhoud der straat Stoutenburg naar Hoevelaken "
en.

"dat overigens ten aanzien van de eddienstbaarheden en bepalingen ten behoeve -
en ten laste van het verkachte bestaande verwezenwordt naar het proces verbaal
van veiling op veertien Oktober
negentienhonderd negentien verleden voor mij notaris overgeschreven ten
hypotheekkantore te Amersfoort negenentwintig Januari daaraanvolgende in deel
535 nunruer ! 16."
Voorzover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen w elke
vervreemder verplicht is aan verkrijger op te leggen, doet hij dat bij deze en
wordt een en ander bij deze door vervreemder aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedonge
worden
die rechten bij deze tevens door vervreemder voor die derden aangenome
VE STIGING E RF D IENS TBAA RH E D E N
I. Ten laste van het noordelijke gedeelte van het perceel Stoutenburg, sectie C 

-nummer 2199 in eigendom zijnde bij het Bureau, wordt ten behoeve van het door -
het Bureau afgestane registergoed een erfdienstbaarheid gevestigd, te weten een -
recht vanweg, over het thans aanwezige verharde pad, zoals schetsmatig is 

-
a ange gev e n op me er ge no e m de s ituat i e t e ke ning ;
II. Ten laste van het door het Bureau afgestane registergoed, wordt ten behoeve -van de bij het Bureau in eigendom verblijvende perceelsgedeelte van de percelen -
Stoutenburg, sectie C nummers 2199 en 1786 een erfdienstbaarheid gevestigd, te -
weten een recht van weg, over het thans aanwezige verharde pad, zoals
schetsmatig is aangegeven op meergenoemde situatietekening.
DI^t- <

Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 5 - geen
erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen enlof bijzondere verplichtingen bekend. -
Blok 6.

Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 6 - geen
erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen enlof bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 61833 nummer 78)

" B ü zondere vo orw aarde n
In de lijst van bijzondere voorwaarden bij aankoop door bureau staat onder meer 

-nog woordelij k vermeld het navolgende
Artikel 3. Meerwaarde claus ule
L Het bureau verffiaart onderhøvige verwerving te doen met het oog op de 

-
realisatie van het natuurproject "Hart voor de Heuvelrug", onderdeel van de -
Westelijke Conidor. Het ligt derholve niet in de lijn derverwachting dat de 

-
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bestemmingvan het verkochte zal wijzigen in onders dan natuur.
2. Verlroper en het bureau hebben tijdens de verkaoponderhondelingen voor wot

betrefi de vaststellingvan de kaopsom als uitgangspunt genomen dat het bij 
-deze overeenkomst verkachte perceel (kndastraal bekend gemeente Zeist, sectie

C, 981 de huidige bestemming heeft, te weten'Bos;
3. In verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau ts/, qsnzisn 

-van bovengernemd perceel overeenstemming bereild over een koopsom van 
-vijfduízend driehonderd vijfenzestig euro (€ 5.365,00).

4. Het bureau verplicht zích onvoorwaardelijk en onherroepelijkjegens verkaper
om in geval van realisering binnen twintig jaar na afuepasseringvan deze 

-overeenkamst van een endere, hoogwaardiger bestemming van het in lid 2 

-genoemde perceel aan verkoper een bedrag te voldoen gelijk aan het alsdan 
-door een niet-ambtelijk deskundige bindend te tateren verschil tussen de dan -

geldende waarde in het economisch verkeer uitgaande van de huidige
bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de dan geldende wasrde in het 

-

economischverkeer (WEA, met dienverstande dat per jaar gerelændvanaf-
víjfiienjaar na de datum aldepasseringvan deze overeenkamst het te
verrelænen bedrag met twintig procent (20%o) wordt verminderd. Onder 

-
realiseringwordt verstaan het onherroepelijkwordenvan een botm- danwel -
aanlegttergunníng ter realisering van de bestemming van de grond corform het
ten tijde van de aanvraag geldende bestemmingsplan dan wel op grond van 

-eenvrijstelling in het kader van de Wet op de ruimtelijlæ ordeningniet zijnde -
e e n t ij de I ij læ vrij s te ll ing.

5 Onder een hoogwaardiger bestemmingwordt in elk geval nimmer verstaan een
natuurterrein, bosgebied, natuurlijke coruidor casu quo verbindingszone of een
terrein bestemd voor de openbare openluchtrecreatie.

6. De in lid 4 geduide niet-ambtelüke deskundige zal in gezamenlijk overleg door
verlraper en het bureauworden benoemd. In geval partijen in onderling
overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoonvan de
deslatndige, zal de bindende tmatie van het verschil bedoeld in lid 4 worden -gedaan door drie deskundigen. Zowel verkaper als het bureau zullen in dat 

-geval beiden één deskundige benoemen, waarna de beide door partijen-
benoemde deskundigen de derde deshtndige zullen aamuijzen. Deze derde 

-deskundige zal tevens als voorzitter van het driemanschopfungeren. 

-

7. In geval één deshtndigewordt benaemd zullen de kastenvan de deskundige 
-door het bureauworden gedragen. Indien uit de tmatie blíjla dat geen sprake -

is van eenverschil inwaarde ols bedoeld ín lid 4, komen de kastenvan de 

-de s kundige voor rekening van verkoper.
8. In geval van een dríemanschop kt¡men de kostenvan de deskundige

relrening van het bureau en verkaper gezamenlijk, elkvoor een gelijk deel. 

-Indien uit de tascatie blijlo dat geen spralæ is van een verschil inwaarde als 
-bedoeld in lid 4 komen de kosten van de deskundigen volledig voor relæning -van verkoper.

9. De benoemingvan de deskundige in gezamenlijk overleg, danwel de
benoemingen door het bureau enverkaper afzonderlijkvon een deskundige 

-conform het bepaalde in lid 4, zal geschíeden binrrcn één maand nodat
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verlroper een schrifielijlç bij aangetekende post verzonden, verzoek heefi
gedaan aan het bureau om tot veruekening over te gaan.

10. Indien het bureau niet binnen twee maanden na het definitief gereed kamen 
-van de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld inlid 4 aan deze

verplichting tot venelçening heeft voldaan, heert verknper recht op een direct -
opeisbare boete ter grootte van tien duizend euro (€ 10.000,00), onverminderd
het re cht op voolrnemde meerw aardevergoe ding.

I L Het bureau verbindt zích alle bepalingen uit dit artíkBl, bíj elke vervreemding -
ineigendomvanhet bij deze akte ge- enverkochte ofeengedeelte daarvan, zo
ook bij de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het bij deze alde ge- en 

-verlrachte of een gedeelte daarvan, alsmede bij elke vervreemding ysn is¡ 

-zalrelijk genotsrecht, aan de nieuwe verlvijger in eigendom of zalæli¡ft 

-

genotsrecht op te leggen, ten behoeve vanverkaper te bedingen en aan te 

-
nemen en om die bedingen, alsmede het in dit lid bepaalde, ín elke verdere alde
vanvervreemd@ in eigendom of vestiging casu quo vervreemdingvan een-
zalrelijk genotsrecht woordelijk te doen opnemen, zulks op verbeurte voor de -lroper en/of iedere opvolgende verlcrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, -
die verzuimt te bedingen, op te leggen, aan te doen nemen of te doen opnemen,
van een onmiddellijkopeísbare boete van twintigduizend euro (€ 20.000,00) 

-ten behoeve vanverkoper, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal 

-
wordenvereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnenworden
gevorderd.

I 2. Expliciet wordt vermeld dat thans geen wijziging van het bestemmingsplan 

-(anders dan het recent vastgesteld nieø,rte plan en de daarin opgenomen
wijzigingsbevoegdheid ten aanzienvan de natuurlijlæ cotidor) aan de orde is.
De hiervoor omschreven meerwaardeclausule is opgenomen op verzoekvan -verlraper in het køder van mínnelijk overleg ter voorkaming van onteigening." -

Met betrekking tot bekende erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of-
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akte waarbij verkoper het -
verkochte in eigendom verkreeg, waarin woordelijk staat vermeld (deel 61833/78): -
"Met betrekking tot belcende erfdienstbaarheden, h,yalitatieve bedingen en/of 

-
bijzondere verplichtingenwordt verwezen rnar de alde van trorßport op één ohober
ne ge nt ie nhonder d v iere nze s t ig verl e den v o or no taris J. L. N e ute b o om t e's -
Gravenhage, bíj afschrifi ingeschreven inregister lrypothekennummer 4 bij de
dienst van het ksdaster en de openbare registers te Amersfoort op twee olúober 

-negentienhonderdviereruestig in deel I39l nummer 43, waarinwoordelijk staat 

-vermeld:
""Blijlrens ahe van verkoop en koop, acht en twintig september negentienhonderd -vier en zestig voor mijn plaatsvervanger verleden, is ten laste van het bij deze akte -verlachte en ten behoeve van het ongeveer ten Westen daarvan gelegen

perceelsgedeelte van het lrndastrale perceel Gemeente Zeist, sectie C, nummer 962, -
gevestígd de effienstbaarheid van pad om te voet, perfiets, auto en/of caravan te -komen en te gaanvan het heersend erfvia het lijdend erf naar envan de Johannes -
StichtWslaan._een en ander op de voor het lijdend erf minst bezwarende wijze. 

-Tenlaste entenbehoevevanhet bij dezeverkochte bestaat de erfdienstbaarheidvan
wegom te lramen van- en te gaan naar de over de Verlengde Slotlaan en de 

-
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Kompweg.""
BIokT
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn -met betrekking tot Blok 7 - geen
erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrljging staan vermeld
I r1ø-l AleñA A /t\

"B ij zondere voorwaarden
In de lijst van bijzondere voorwaarden bij aankoop door bureau staat onder meer nog
woordelijk vermeld het navolgende:
" Bijzondere voorwaarden welke van toepassing zijn op de knopovereenkamst 

-tussen verkoper en het bureau:
Artikel 6. Meerw aarde clausule
l. Het bureau verklaart onderhavige verwerving te doen met het oog op de 

-
realisatie van het natuurproject "Hart voor de Heuvelrug", onderdeel van de -
W'estelijk Corridor. Het ligt derhalve niet in de lijn der verwachting dat de 

-bestemming van het verkochte zal wijzigen in anders dan natuur.
2. Verl<aper en het bureøu hebben tijdens de verlaoponderhandelingen voor wat

betreft de vaststelling van de koopsom als uitgangspunt genomen dat het bij -deze overeenkomst verkochte percelen (kndastraal bekend gemeente Zeist, 

-sectie C, 983, 1l34 en I 157) de huidige bestemmíng heeft, te weten 'P6st. 

-3. In verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau ten aanzien -van bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt over een knopsom van -
é ë nho nde r dv ijft i gdui z e nd e ur o (€ I 5 0. 0 0 0, 0 0) .

4. Het bureau verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk jegens verlcoper
om in geval van realísering bínnen twintig (20) jaar na aktepassering van 

-deze overeenkomst van een andere, hoogwaardiger bestemmingvan het in lid
2 genoemde perceel aan verkoper een bedrag te voldoen gelíjk aan het alsdan
door een niet-ambtelijk deskundige bindend te tØceren verschil tussen de dan -
geldende marktvvaarde uitgaande van de huidige bestemming (zoals gemeld in
Iid 2) en de dan geldende marktwaarde, met dien verstande dat per jaar
gerelrend vanaf vijftien (15) jaar na de datum aktepassering van deze
overeenkomst het te vercekenen bedrag met twintig procent (20%ù wordt
vermínderd.
Onder realisering wordt verstaan het onherroepeltjk worden van een
omgevingsvergunning ter realiseringvan de bestemmingvan de gronfl 

-
conþrm het ten tijde van de aanvraag geldende bestemmingsplan danwel op -
grond van een vrijstelling in het knder van de lfet op de ruimtelijke ordening -
niet zijnde een tijdelijke vrijstelling.

-t. Onder een hoogvaardiger bestemming wordt in elk geval nimmer verstaan 
-een natuurterrein, bosgebied, natuurlijke conidor casu quo verbindingszone -

of een terrein bestemd voor de openbare openluchtrecreatíe.
6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijlæ deskundige zal in gezamenlijk overleg door

verl<aper en het bureau worden benoemd. In geval partijen in onderling
overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoonvan de
deskundige, zal de bindende taxatie van het verschil bedoeld in lid 4 worden -
gedaan door drie deskundigen. Zowel verkoper als het bureau zullen in dat 

-
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geval beiden één deskundige benoemen, waarna de beide door partiie
benoemde deskundigen de derde deskundige zullen aanwíjzen. þ¿7s flsrf,s 

-deskundige zal tevens als voorzitter vøn het driemanschapfungeren
7. In geval één deskundige wordt benoemd zullen de kastenvan de deshtndige -door het bureau worden gedragen. Indien uit de taxatie blijkt dat geen sprake

is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 4, komen de kasten vsn f,s 

-deskundige voor relcening van verkoper.
8. In geval van een driemanschap kamen de kostenvon de deskundigenvoor 

-relrening van het bureau en verkoper gezamenlijþ elk voor een gelijk deel. 

-Indien uit de taxatie blijkt dat geen sprake is van een verschil in waarde als 
-bedoeld ín lid 4 komen de knsten van de deskundigen volledig voor rekening -

vanverløper.
9. De benoeming van de deskundige in gezamenlijk overleg, dan wel de

benoemingen door het bureau enverkaper afzonderlijkvan een deskundige 
-conform het bepoalde in lid 4, zal geschieden binnen één (I) Tnosnrl nofls¡ 

-verlaryer een schriftelijk, bij aangetekende post verzonden, verzoek heeft
gedaan aan het bureau om tot verrekening over te gaan.

10. Indien het bureau niet bínnen twee (2) maanden na het definitief gereed 

-
lu¡menvan de rapportage van de deskundíge(n) als bedoeld in lid 4 aan deze -
verplichting tot verrekening heeft voldaan, heeft verkoper recht op een direct -
opeisbare boete ter grootte van tienduizend euro (€ 10.000,00), onverminderd
het recht op voornoemde meerwaardevergoeding

I l. Het bureau verbindt zich alle bepalingen uit dit artikel, bíj elke vervreemding
in eigendom van het bij deze ahe ge- en verknchte of een gedeelte daarven, zo
ook bij de vestigíng von een zakelijk genotsrecht op het bii deze ahe ge- en 

-verlrachte of een gedeelte daarvan, alsmede bij elke vervreemding vsn da¡ 

-zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe verkrijger in eigendom of zakelijk 

-
genotsrecht op te leggen, ten behoeve van verkoper te bedingen en aan te 

-nemen en om die bedingen, alsmede het in dit lid bepaalde, in elke verdere 
-alde van vervreemding in eigendom of vestiging casu quo vervreemding van -

een zakelijk genotsrecht woordelíjk te doen opnemen, zulks op verbeurte voor
de lraper en/of iedere opvolgende verlvíjger in eigendom of zakelijk
genotsrecht, die verzuimt te bedingen, op te leggen, aan te doen nemen of te -
doem opnemen, ven een onmiddellijk opeisbare boete van twintigduizend euro
(€ 20.000,00) ten behoeve van verl<nper, zonder dat enige íngebrekestelling -daartoe zal worden vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnen 

-worden gevorderd.
12. Expliciet wordt vermeld dat thans geenwijziging van het bestemmingsplan 

-(anders dan het recent vastgesteld nieuwe plan en de daarin opgenomen
wijzigingsbevoegdheid ten aanzienvan de natuurlijke corridor) aan de orde -
is. De híervoor omschreven meerwaardeclausule is opgenomen op verzoek-
van verkoper in het knder van minnelijk overleg ter voorkaming van
onteigening."

Blok I
Met betrekking tot bekende erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen edof-
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akfe waarbij verkoper het -
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verkochte in eigendom verkreeg, waarin woordelijk staat vermeld:
(604te/14):
,, B IJZONDE RE B EPALINGEN
Op het bij deze alde verkachte onroerend goed zijn van toepassíng de bepalingen -
vermeld in een ahe vanverkoop en kaop op zestien mei negentienhonderd 

-
achtenvijftig verleden voor C.J.van den Berkhof, destijds notaris ter standplaats -
Utrecht, overgeschreven ten hypotheekknntore te Amersfoort op diezelfde dag in -
deel 1207 nummer 2, waarin ondermeer woordelíjkvoorkomt
"9. Voorzover nog van belang en voorzover op het verkochte van toepassing, zijn -
de kopers verplicht tot nakomingvan de bepalingen, vervat in een koopahe,
verleden voor de destijds te Baarn gevestigde notaris F.P.E. van Dithuysen, acht -
november negentienhonderd acht en twintig, bij afschrift overgeschrev€fi t€n 

-hypotheekkantore te Amersfoort, diezelfde dag in deel694 nummer 28.
A.Blíjlrens ahe verleden voor míj, notarís, twee mei negentienhonderd
achtenvijftig, bíj afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amersþort, 

-diezelfde dag, in deel 1206 nummer 34, en de in die akte sub A-a, b, c en d 

-
aangehaalde alden, is ten behoeve een ten laste van de bij die alden verkoçþ¡s 

-gedeelten van de Gezichtsloan en ten behoeve en ten laste van de aan de 

-

verknopster bij die ahen (de Naamloze Vennootschap v/h H.D.Wijbregt & Co. 
-voormeld) in eigendom verbleven gedeelten van de Gezichtslaan, alle delen

uitmalcende van gemeld kadastrale perceel nummer 857, over en weer gevestigd -
e n v o o rb e houden de erfd i e ns t b aarhe i d v an w e g ov e r de G e z ic ht s I aan - v o o rz ov e r
aan verkoopster en kopers bij gemelde alde toebehorende -zowel in de richting 

-van den Amersþortsestroatweg als in de richtingvan de Kampweg
In aansluiting op vorengemelde reeds gevestigde erfdienstbaarheden, wordt bü 

-deze ten behoeve en ten lqste van de bij deze ahe verkachte gedeelten van de 

-Gezichtslaan en ten behoeve en ten laste van het aanverkoopster in eigendom 

-verblijvende gedeelte van de Gezichtslaan, eveneens deel uitmakende van gemeld
kadastraal perceel nummer 857, over en weer gevestigd en voorbehouden een 

-gelijke erfdienstbaarheid van weg over gemelde laan, zowel in de richting van de -
Amersfoortsestraatweg als in de richting van de Kampweg.tt 

-

Blok 9
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 9 - geen

erftlienstbaarheden, kwalitatieve bedingen enlof bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel6l40l nummer 42)

"Met betrekkíng tot bekende erfdienstbaarheden, h,solitatieve bedingenen/of 

-
bijzondere verplichtingenwordt verwezen naar gemelde ahe waarbij verkaper het -
verlrochte in eigendom verlcreeg, waarinwoordelijk staat vermeld:

"9. Voorzover nog van belang en voorzover op het verkachte van toepassing, is de -
koopster verplicht tot naknming van de bepalingen vervat in een koopalûe, verleden -
voor de destijds te Baarn gevestigde notaris F.P.E. van Ditzhuysen, acht tnvember -
negentienhonderd acht en twintig, bij afschrifi overgeschreven ten hypotheekkantore
te Amersfoort, diezelfde dag, in deel 694 nummer 28.

Blijlæns:
g. eenaldevanverkoop enknop,verledenvoornotaris Boogaardvoornoemd, zes en
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twintig augustus negentienhonderd vff en zestig, bij afschrift overgeschreven ten 

-hypotheeklrontore te Urecht, zeven en twintig augustus daarna, in deel 1851 

-
nummer 43, en
b. voormelde ahe vanverl<aop en kaop, verledenvoor notaris van den Berlúof 

-voornoemd, twee mei negentienhonderd acht envijfiig, en de in die alúe onder A 

-aangehaalde alden, ten behoeve en ten laste van de bij die alden verkachte gedeelten
van de Gezichtslaan, olle destfi'ds delen uitmakende van het vervallen lçsiß¡qls 

-perceel gemeente Zeist sectie C nummer 857, en ten behoeve en ten laste van de aan
de verlroopster bíj die alden ín eigendom verbleven gedeelten van de Gezichtslaøn, -
eveneens destijds delen uitmakende van gemeld kndostraal perceel nummer 857, 

-gevestigd en voorbehouden de erfdienstbaarheíd van weg over de Gezichtslaan - 

-voorzover aønverkaopster en kopers bij gemelde alaen toebehorende- zowel in de -richtingvan de Amersfoortsestraatweg als in de ríchtíngvan de Kampweg." 

-
Blok 10.

Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok l0 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 63161 nummer 62)

" Bü zondere voorw aarden
In de lijst van bijzondere voorwaarden bij aankoop door bureau staat onder meer -nog woordell k vermeld het navolgende :

1. Het bureau verklaart onderhavige verwerving te doen met het oog op de 
-realisatie van het natuurproject "Hart voor de Heuvelrug", onderdeel von -

de l7'estelijke Corridor. Het ligt derhalve niet in de lijn der verwachting dat
de bestemming van het verkachte zal wijzigen in anders dan natuur.

2. Verlraper en het bureau hebben tijdens de verkaoponderhandelingen voor -
wat betreft de vaststelling van de koopsom als uitgangspunt genomen dat -het bij deze overeenlcnmst verkochte perceel (radastraal bekend gemeente -
Zeist, sectie C, I 130) de huidige bestemming heeft, te u)eten 'Bos' .

3. Inverband met dit uitgangspunt hebbenverkoper en het bureau ten aanzien
van bovengenoemd perceel overeenstemming bereih over een l<aopsom van
achtduizend zeshonderd tachtig euro (€ 8.680,00).

4. Het bureau verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijkjegens
verlraper en diens rechtsopvolgers onder algemene titel, om in geval
realisering binnen twintig jaar na aldepassering van deze overeenkomst von
een andere, hoogwaardiger bestemming van het in lid 2 genoemde perceel -
aan verkoper een bedrag te voldoen gelijk aan het alsdan door een niet- 

-ambtel¡k deskundige bindend te tüceren verschil tussen de dan geldende 
-wasrde in het economischverkBer uitgaande van de huidige bestemming 
-(zoals gemeld in lid 2) en de dan geldende waarde in het economisch

verlrner (WEt/), met dienverstande dat per jaar gerekendvanaf vijftien (15)
jaar na de datum ahepassering van deze overeenkomst het te vsvrskensn 

-bedrag met twintig procent (20%ù wordt verminderd. Onder realisering 
-wordt verstaan het onheruoepelijkwordenvan een bouw- danwel

aanlegvergunning ter realisering van de bestemming van de grond conform
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het ten tijde van de aanvraag geldende bestemmingsplan dan wel op grond -
van een vrijstelling in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening niet -
zij nde een tij delij læ vrij stelling

5. Onder een hoogwaardíger bestemmingwordt in elk geval nimmer verstaan
een natuurterrein, bosgebied, natuurlijke cotidor casu quo
verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbare
openluchtrecreatie.

6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijke deskundige zal in gezamenlijk overleg -door verkaper en het bureau worden benoemd. In geval partijen in
onderling overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoon 

-van de deskundige, zal de bindende tatcatie van het verschil bedoeld in lid 4
worden gedaan door drie deskundigen. Zowel verkoper als het þuyssy 

-
zullen in dat geval beiden één deskundige benoemen, waarna de beide door
partijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen aanwijzen. 

-Deze derde deskundige zal tevens als voorzitter va het driemansch

fungeren.
7 In geval één deskundige wordt benoemd zullen de kastenvan de deskundige

door het bureau worden gedragen. Indien uít de ta,ratie blijh dat geen 

-sprake is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 4, komen de knsten -
van de deskundige voor rekening van verknper

8. In geval van driemanschap komen de kostenvan de deskundigenvoor 

-
relæningvan het bureau enverkoper gezamenlijþ elkvoor een gelijk deel. -
Indien uit de taxatie blijkt dat geen sprake is van een verschil in waarde als
bedoeld ín lid 4 knmen de knstenvan de deskundigenvolledig voor reknning
van verkaper.

9 De benoeming van de deskundige in gezomenlijk overleg, dan wel de 

-
benoemingen door het bureau enverknper afzonderlijkvan een deskundige
conform het bepaalde in lid 4, zal geschieden binnen één maand nqfla¡ 

-verlroper een schrifteltjh bíj aangetekende post verzonden, verzoek heeft 
-gedaan aan het bureau om tot veruekening over te gaan.

10. Indien het bureau niet bínnen twee maanden na het definitief gereed komen
van de rapportage van de deskundíge(n) als bedoeld in lid 4 aan deze
verplichting tot veruekening heeft voldaon, heeft verkoper recht op een 

-direct opeisbare boete ter grootte van tien duizend euro (€ 10.000,00), 

-onv e rm inde r d he t r e c ht o p v o o rno e mde me erw aar dev e r go e ding,
I 1. Het bureau verbindt zich alle bepalingen uit dit artikel, bij elke

vervreemding in eigendom van het bij deze akte ge- en verkochte of een 

-gedeelte daarvan, zo ook bij de vestiging van een zakelijk genotsrecht op 
-het bij deze ahe ge- en verkochte of een gedeelte daarvan, alsmede bij elke

vervreemding van dat zalælijk genotsrecht, oan de nieuwe verlcrijger in 

-eigendom ofzakelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve vanverkoper te -
bedingen en aan te nemen en om die bedingen, alsmede het in dit lid 

-
bepaalde, in elke verdere akte van vervreemding in eigendom of vestiging -
cosu quo vervreemding van een zakelijk genotsrecht woordelijk ¡s f,6sn 

-opnemen, zullæ op verbeurte voor de koper en/of iedere opvolgende
verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, die verzuimt te bedingen, op
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te leggen, aan te doen nemen of te doen opnemen, van een onmiddell¡k 

-opeisbare boete van twintigduizend euro (€ 20.000,00) ten behoeve van 

-verlrnper, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zøl worden vereist, 
-zodat de bedongen boete terstond zal kunnen worden gevorderd.

12. Expliciet wordt vermeld dat thans geenwijzigtngvan het bestemmingsplan -
(anders dan het recent vostgesteld níeuwe plan en de daarin opgenomen 

-wijzigingsbevoegdheid ten aarzienvan de natuurlijke conidor) aan de orde
is. De hiervoor omschreven meerwaardeclausule ís opgenomen op verzoek -
van verkoper in het lcnder van minnelijk overleg ter voorkoming van
onteigenín4."

Met betrekking tot bekende erftlienstbaarheden, kwalitatieve bedingen edof 

-
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akte waarbij verkoper het -
verkochte in eigendom verkreeg, waarin woordelijk staat vermeld (63161 / 62): 

-" Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, lcwalitatieve bedingen en/of 

-bijzondere verplichtingen wordt verwezen lutor voormelde ahe van transport op -
twee november negentienhonderd zesenvijftig verleden voor voornoemde notaris -
Van den Berkhof, in w elke alúe ondermeer w oordelij k staat vermeld :

"Blijkens ahen, verleden voor mij, notaris:
a. zeven november negentienhonderd vijfenvijftig, bij afschrift overgeschreven

ten hypotheekkantore te Amersfoort, tien november daarna in deel I148 
-nummer 99;

b. zeven november negentienhonderd vtjfenvtjftig, bij afschrift overgeschreven
ten gemelden hypotheekkantore, tien november daarna in deel 1148 nummer
100, en

c. eenendertig januari negentienhonderd zesenvtj.ftig, bij afschrift
overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore, twee februari daarna in 

-deel 1153 nummer 108,
is ten behoeve en ten laste van de bij die alden verk tchte gedeelten van gemeld 

-kndastrale perceel nummer 857 en ten behoeve en ten laste von de aan de 

-
verlroopster bij die akten (de Naamloze Vennootschap v/h H.D. l|'ijbregt & Co. 

-voormeld) in eigendom verbleven gedeelten van gemelde laan lopende langs de -
"Johannes Stichting", over en weer, gevestigd en voorbehouden de
erfdienstbaarheidvanweg over gemelde laan, voor een genoemde verkoopster en
de kapers bij gemelde akten toebehorende, zowel in de richting van de
Amersfoortsestraatweg als in de richtingvan de Kampweg.
Enzovoorts.
Blijlæns de hiervoor sub a. vermelde ahq is ten behoeve en ten laste van de bij 

-die alae verkachte gedeeltenvan gemeld kadastrale perceel nummer 857 en ten -behoeve en ten laste van de aan de verknopster bij díe akte (de Naamloze
Vennootschap v/h H.D.tüjbregt & Co. voormeld) in eigendom verbleven
gedeeltenvan de Gezíchtslaan, eveneens delen uitmakende van gemeld kødastrale
perceel nummer 857, gevestigd de erfdíenstbaarheid vanweg over de Gezichtlaan

- voor aan verkoopster en kaper toebehorende - zowel ín de richting van de
Amersfoortsestraatweg als in de richtingvan de Kampweg.
Enzovoorts.
Blijkens de hiervoor sub a. vermelde alde, is ten behoeve en ten laste van de bij 

-
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die alcte verl<t¡chte gedeelten van gemeld kadastraal perceel 857 en ten behoeve en

ten laste van de aan de verkaopster bij die alae (de Naamloze Vennootschap v/h -
H.D. Wijbregt & Co. voormeld) in eigendom verbleven gedeelten van de

Ericaweg, over en weer , gevestigd en voorbehouden de erfdienstbaarheíd van 
-weg over gemelde weg, voor aan genoemde verkoopster en de leopers bij gemelde

akte toebehorende, zowel in de richting aan de Amersfoortsestraatweg als in de -richting van de Kampweg.
In aansluiting op deze reeds gevestigde erfdienstbaarheden, wordt bii deze ten 

-behoeve en ten laste van de sub ten vierde en ten achtste verkochte gedeelten van -
gemeld kndastrale perceel nummer 857 en ten behoeve en ten laste van de aan de

verknopster in eigendomverblijvende gedeeltenvan de Erícaweg, eveneens delen
uitmakende van gemeld kadastrale perceel nummer 857, gevestígd en

voorbehouden een gelijke erfdienstbaarheid van weg over gemelde Ericaweg, 

-zowel in de richtíng van de Amersfoortsestraatweg als in de richting van de

Kampweg
voor nog van belang en voor op het verkachte van toepassing, ztjn de kopers 

-verplicht tot naknming van de bepalingen, vervat in een kaopalde, verleden voor -
de destijds te Baarn gevestigde notaris F.P.E.van Ditzhuysen, acht november 

-negentienhonderd achtentw intig, b ij afschrift overge schreven ten
hypotheekknntore te Amersfoort, diezelfde dag, in deel694 nummer 28.tt 

-

Mede in verband met voormelde alde van rectificatîe op zestien mei
negentienhonderd achtenvijftig verleden voor voornoemde notaris Van den 

-
B erkhof, in w elke ald e ondermeer w o ordelij k staat verme ld :

"De comparanten de Heren:
Enzovoorts.
2. Adriaan Cornelis Boogaard voornoemd, ten deze handelende in

hoedanigheidvan mondeling lasthebber van de Heren:
Enzovoorts
C. Doctor Willem Euwe, hoofdingenieur bij de Octrooiraad, wonende te -

's-Gravenhage, Sportlaan 2l I;
etuovoorts

verklaarden bij deze

dat bij ahen, respectievelijk:
enzovoorts
twee november negentienhonderd zesenvijftig voor mrj, notaris verleden, bii 

-
afschríft overgeschreven ten gemelde hypotheekknntore zes november daarna in -
deel 1172 nummer 15;

enzovoorts.
Aan de sub a. tot en met f. genoemde respectíeve lastgevers ziin overgedragen 

-percelen grond te Zeist, uitmakende gedeeltenvan het perceel kadøstraal bekend -
gemeente Zeist, sectie C nummer 857 voormeld, in die akten, abusievelíik
omschreven als gelegen aan de "Ericaweg", met de daarlangs streklænde
gedeelten van die weg ter halve breedte,
Dat geblelren is, dat deze percelen grond zijn gelegen aan de weg lopende langs -
de westzijde van het kadostrale perceel gemeente Zeist, sectie C nummer 857 

-voormeld envoor de helft deel uitmakende van dat kadastrale perceel;
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Dat partijen deze aanduiding bij deze wensen te rectificeren en wel ín díer voege,

dat waar in gemelde akten sprake is van de Ericaweg telkens moet worden 

-
gelezen: "de laan lopende langs de westzijde van het kadastrale perceel gemeente

Zeist sectie C nummer 857 envoor de helft deel uitmakende van dat l¡siss¡vqls 
-perceel.

Enzovoorts.t'
Blok 1I
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok l1 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 61213 nummer 38)

Met betrekking tot bekende erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen err/of-
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akte waarbij verkoper het -
verkochte in eigendom verkreeg, in welke akfe wordt verwezen naar de alde 

-
ingeschreven te Utrecht op elfoktober negentienhonderd achtenzestig in deel 2074 -
nummer 100, waarin staat vermeld:

"Ten laste van de oanverkoper (de heer Simon Waming te 's-Gravenhage) 

-
behorende percelen gemeente Zeist, sectie C, nummers 866, 867, 889, 890, 893, -
894, 896 en ten behoeve van het bij deze verløchte perceel, wordt voorzoveel 

-nodig gevestigd de erfdienstbaarheid van weg over de bestaande wegen om te 

-lramen van- en te gaan naar de Kampweg en de Verlengde Slotlaan.
Dezelfde erfdienstbaarheid wordt voorzoveel nodig gevestigd ten behoeve van 

-gemelde aan verkaper behorende percelen en ten laste van het bij deze verkochte -
perceel."
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 12 en Blok 13

- geen erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen 
-L^t.^-l

Blok 14.

Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 14 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 60689 nummer 24)

1. Alle bij deze overeenkamst betrokken percelen alsmede perceel Zeist, A, 3706
(tevens behorend tot de eigendommen van de verkoper en vallend onder 

-
bijgevoegde lastgeving) hebben over enweer een erfdienstbaarheid van

overweg om te komen en te gaan naar de Amersfoortseweg en de

Dolderseweg
2. Partijen kamen overeen dat alle bestaande erfdienstbaarheden ongemoeid 

-blijven, behoudens hetgeen in dit artikel anders is overeengekomen. Tot het -moment van inrichting (zie volgend artikeQ bliiven bestaande paden ten

behoeve van de ontsluiting in tact.
3. Het Bureau verkrijgt het recht om tijdens de inrichting de uitweg van het 

-overblijvende eigendom van de verkaper naar de Amersfoortseweg te

verleggen naar de strook van tien (10) meter welke in eígendom blÜft bÜ

verkoper. In de nieuwe situatie vervallen derhalve de erfdienstbaarheden van -
uitweg voor de verkoper nøar de Amersfoortseweg voor zover betrekking op -
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de bij verkoper in eigendom blijvende percelen.
4. Het Bureau verlcrijgt het recht om tíjdens de inrichting de uitweg von þs¡ 

-overblijvende eigendom van de verknper naar de Dolderseweg naar eigen 

-ínzícht te verleggen naar de rand van het verknchte direct achter de woningen
langs aan de Dolderseweg, waarbij de rechten van het heersend ed intact 

-btüft.
Blok 15.

Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 15 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akfe van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 60952 nummer 148)

"De onder 2 en 3 gernemde comparanten verHaarden vervolgens te vestigen de 

-navolgende erfdienstbaarheden van w eg:
I ten behoeve van het hiervoor onder E. I omschreven, thans aan Engel in 

-
eigendom toekamende gedeelte van het perceel kadostraal bekend als gemeente

Zeist, sectie A, nummer 3248 en ten laste van het hiervoor onder 8.2. 

-

omschreven, thans aan de kinderen Coolsma tezamen in eigendom

toebehorende gedeelte van dat perceel, om te komen van - en te gaan nnar - het

he e r s end ed lnar re s p e ct i ev e I ij k v an de Amersfo o rt sew e g ;
2. ten behoeve van het hiervoor onder 8.2. omschreven, thans aan de kinderen 

-Coosma tezamen toebehorend gedeelte vanvoormeld kadostraal perceel en ten

laste van die hiervoor onder 8.1 en 8.3 omschreven gedeelten van dat perceel -
toebehorend aan Engel respectievelijkvoor de onverdeelde helfi aan Engel -, -
wellre zijn gelegen achter de achtergrenzenvan de percelen Dolderseweg
nummers 22 tot en met 30 (even nummers) en achter en naast het perceel 

-
Dolderseweg nummer 32, om te l<omen van - en te gaan naar - het heersend erf
nûar re spectiev el ij k van de Dolders ew e g,

uit te oefenen over de bestaande bospadenvia de respectieve híervoor onder A
vermelde uitritten, zoals deze bospaden zeer schetsmatig op voormelde tekening met

slingerlijntjes zijn aangegeven, envoorts onder bepaltng dat het rijden met 

-

voertuigen slechts met zeer matige snelheid en niet anders dan zeer incidenteel mag
geschieden.

De comparantenverWaarden nog dat overal waar in deze ahe werd gesproken over

"achtergrenzen", dít dient te worden beschot'md als gezienvanaf de Dolderseweg." -
BIok 16.

Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 16 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel60032 nummer 91):

" Erfdienstb aarheden en der
Voor belrende erfdíenstbaarhedenwordt verwezennaor een ahe op zevenenfiitintig-
augustus negentienhonderd zevenenviifiígverledenvoor J.L.Neuteboom, dest¡ds 

-notaris te 's-Gravenhage, welke is ingeschreven in register hypotheken 4 te Utrecht -
(destijds Amersþort) op achtentwintig augustus negentienhonderd zevenenviiftig in-
deel I l9I, nummer 147. In die alae is ondermeer het volgende bepaald:

""Ten laste van de aan verl<oopster behorende percelen gemeente Zeist, sectie C, 
-
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nummer 864, 873 en 874 en ten behoeve van het perceel nummer 877, dierzelfde 

-gemeente en sectie, wordt voorzoveel nodig gevestigd de erfdienstbaarheíd vanweg
over de bestaande wegen om te komen van- en te gaan noar de Kampweg en de 

-Verlengde Slotlaan.
Dezelfde eddienstbaarheid wordt gevestigd ten behoeve van gemelde aan 

-

verlraopster behorende percelen en ten laste van het bij deze verkocht€ perceel."'t 
-BIok 17.

Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn-metbetrekking tot Blok 17 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akfe van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 56637 nummer 92.¡

Büzondere voorwaarden
In de lijst van bijzondere voorwaarden bij aankoop door bureau staat onder meer nog
woordelijk vermeld het navolgende:
,,LIJST VAN BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJ DE AANKOOP DOOR HET -DfIDD,ITI

BEHEERLANDBO(TWGRONDEN VAN B. RIJKSEN LAMMERWEG 22,955] 
-TB SELLINGEN

Indien in onderstaande lijst van bijzondere voorwaarden
wordt afgewekenvan het algemene gedeelte van de

koopov ere enkomst, prev aleren de b ij zondere voorw aarden.
Object
Kadastraal gemeente Zeist, sectie C, nummer 1152, groot 0.39.00 ha.

Artikel l. Goedkeurinr
Onderhavige transactíe wordt geacht niet te zijn aangegaan indien het bureau 

-geen toestemming verlcrijgt van Provincie Utrecht de hierbij verhandelde
onroerende zaak aan te kopen.
Art ikel 2. Verkrii sins'/z deel onverde eld e igendo m
Het gelrachte heeft betrekking op de helft van een onverdeeld eigendom.
Ten tijde van de eígendomsverkrijgingwaren de heer J.C.de Graaf en mevrouw -
B.Rijlrsen niet met elkaar gehuwd en zijn nodien ook niet met elknar gehuwd. 

-Volgens verklaring vøn verkoper, mevrouw B.Rijl<sen, bestaat er tussen haar en -
de heer J.C.de Graaf geen overeenkamst omtrent het beheer en het gebruik
het verlrochte en heeft zij het verløchte sinds 1996 niet meer in gebruik gehad. 

-Mitsdien betreft het een enkelvoudige gemeenschap als bedoeld in artikel 3:175 -
van het Burgerlijk l4¡etboek. Hierdoor zijn de deelgenoten afzonderliik bevoegd -om over hun aandeel in het verkochte te beschikken.
Koper verklaart bekend te zijn met 3:168 en verder van het Burgerliik Wetboek, -
waarin de regels zijn opgenomen omtrent het beheer en het gebruikvan þs¡ 

-
verktchte.
Artikel3. biiknmende kosten
Het bureau zal, per datum aktepassering via de nota van afrekening van de

notaris, aan verkoper een bedrag vergoeden ad. € 1.500,: incl. BTW. Dit betreft -
een onderdeel van de schadeloosstelling zijnde de bijkomende kttsten
(he rb e l e ggings ko s t e n, de s kundi ge nko s t e n e n ov eri ge ko s t e n) .

Artikzl 4. Meerw aardeclausule
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I. Het bureau verHaart onderhwige verwerving te doen met het oog op de

realisatie van het natuurproject "Hart voor de Heuvelrug", onderdeel van de

Westelijke Corridor. Het ligt derhalve niet in de lijn der verwachting dat de

bestemming van het verl<ochte zal wijzigen in anders dan natuur,
2. Verlroper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhandelingen voor wat

betreft de vaststelling van de koopsom als uitgangspunt genomen dat het bii
deze overeenl<omst verkochte perceel (kadastroal belænd gemeente Zeist,

sectie C, 1152 de huidíge bestemming heefi, te weten 'Bos',

3. In verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau ten aanzien van
bovengenoemd perceel overeenstemming bereih over een kaopsom van €
8.7 7 5, - (zegge : ochtduizend zevenhonderd vijfenzeventig euro)

4. Het bureau verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk jegens verkaper
en no haar overlijden met hoar dochter mevrotw D. Abrahomsen-de Klein,
geboren op dertien februari negentienhonderd zevenenzestig, thans wonende
te Sellingen, Lammerweg 22, om in geval van realisering binnen twintig jaar
na aktepassering van deze overeenkomst van een andere, hoogwaardiger
bestemming van het in lid 2 genoemde perceel aan verløper een bedrag te

voldoen gelijk aan het alsdan door een niet-ambtelük deskundige bindend te
taxeren verschil tussen de dan geldende waarde in het economisch verkeer
uitgaande van de huidige bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de dan
geldende waarde in het economisch verl<eer (WEA, met dien verstande dat
per jaar gerekend vanaf 15 jaar na de dotum aldepassering van deze

overeenkamst het te verrekenen bedrag met 20%o wordt verminderd. Onder
realiseríng wordt verstaan het onhenoepehjkworden van een bomu- dan wel
aanlegvergunning ter realisering van de bestemming van de grond conþrm
het ten tijde van de øanvraag geldende bestemmingsplan dan wel op grond
van een vrijstelling in het kader van de Wet op de ruimtelijlæ ordening niet
zij nde e e n t ij del ij ke vrij s t ell ing.

5. Onder een hoogwaardiger bestemming wordt ín elk geval nimmer verstoan een

natuurterreín, bosgebied, natuurlijke corridor c.q. verbindingszone of een

terrein be stemd voor de openb are openluchtrecre atie.
6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijl(e deskundige zol in gezamenlijk overleg door

verlraper en het bureau worden benoemd. In geval partiien in onderling
overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoon van de

deskundige, zal de bindende tatcatie van het verschil bedoeld in lid 4 worden
gedaan door drie deskundigen.

Zowel verlroper als het bureau zullen in dat geval beiden één deskundige
benoemen, waalytct de beide door partiien benoemde deskundigen de derde
deskundige zullen aam,vijzen. Deze derde deskundige zal tevens als voorzitter
van het driemarxchap fungeren.

7. In geval één deskundige wordt benoemd zullen de l<asten van de deskundige

door het bureau worden gedragen. Indien uit de taxatie blijld dat geen sprake

is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 4, kamen de kasten von de

deskundige voor rekening van verkaper
8. In geval van een driemanschap knmen de lcasten van de deskundigen voor

relæning van het bureau en verkaper gezamenlijlç elk voor een geliik deel.
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Indien uit de ta,,catie blijld dat geen spralæ is van een verschíl in waarde als
bedoeld in lid 4 komen de kasten van de deskundigen volledig voor rekening
vanverkaper.

9. De benoem@ van de deskundige in gezamenli¡'k overleg, dan wel de
benoemingen door het bureau en verkoper afzonderlijk van een deskundige
conþrm het bepaalde in lid 4, zal geschieden bínnen I maand nadat verkoper
een schrifielüh bü aangetekende post verzonden, verzoek heefi gedaan aan
het bureau om tot venelæning over te gaan.

10. Indien het bureau niet binnen 2 maanden na het definitief gereed kamen van
de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 aan deze verplichting
tot vetekening heefi voldøan, heefi verkoper recht op een direct opeisbare
boete ter grootte van € 10.000,: (zegge: tien duizend euro), onverminderd het
recht op voornoemde meerw aardevergoeding,

I l. Het bureau verbíndt zich alle bepalingen uit dit artikel, bij ellæ vervreemding
in eigendom van het bij deze ahe ge- enverknchte of een gedeelte daarvan, zo
ook bij de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het bij deze alde ge- en
verlrochte of een gedeelte daarvan, alsmede bij elke vervreemding van dat
zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe verlvijger in eigendom of zakelijk
genotsrecht op te leggen, ten behoeve van verkoper te bedingen en aan te
nemen en om die bedingen, alsmede het in dit lid bepaalde, in elke verdere
alúe van vervreemding in eigendom of vestigíng casu quo vervreemding van
een zalrelijk gerntsrecht woordelijk te doen opnemen, zulks op verbeurte voor
de lraper en/of iedere opvolgende verlcrijger ín eigendom of zakelijk
genotsrecht, díe verzuimt te bedingen, op te leggen, aan te doen rcmen of te
doen opnemen, ven een onmiddelllk opeisbare boete van € 20.000,: (zegge:

twintigduizend euro) ten behoeve van verkoper, zonder dat enige
ingebrelrestelling daartoe zal worden vereist, zodat de bedongen boete
terstond z al kunnen w orden gevorderd.

12. Expliciet wordt vermeld dat thans geen wijziging van het bestemmingsplan
(anders dan het recent vastgesteld niem'tte plan en de daarin opgenomen
wijzigingsbevoegdheid ten aatuien van de rutuurlíjke cotidor) aan de orde
is. De hiervoor omschreven meerwaardeclausule is opgenomen op verzoek
van verkoper in het kader van minnelíjk overleg ter voorkoming van
onteígening."

Blok 18.

Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 18 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 6 1 298 numnrer 69)
nArtikel 3. Meerwaørde claus ule
1. Het bureau verklaart onderhavige verwerving te doen met het oog op de 

-
realisatie van het natuurproject "Hart voor de Heuvelrug", onderdeel van de -
lí/estelijke Corridor. Het ligt derhalve niet in de lijn der verwachting dat de -bestemming von het verkochte zal wijzigen in anders dan natuur

2. Verlraper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhandelingenvoor wat
betreft de vaststelling van de koopsom als uitgangspunt genomen dat het bij -
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deze overeenkomst verkochte perceel (kadastraal bekend gemeente Zeist, 

-sectie C, 1146 de huidige bestemming heeft, te weten'Bos'.
3. In verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau ten aanzien -

van bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt over een koopsom van -
tweeëntw intigduizend euro (€ 2 2. 000, 00).

4. Het bureau verplicht zich onvoorwaardelijk en onhetoepelijkjegens verkoper
om in geval van realisering binnen twintig jaar na ahepassering van deze 

-overeenlramst van een andere, hoogwaardiger bestemming van het in lid 2 

-genoemde perceel aanverkoper een bedrag te voldoen geliik øan het alsdan -
door een niet-ambtelijk deskundige bindend te taxeren verschil tussen de dan -
geldende waarde in het economischverkeer uitgaande van de huidige
bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de dan geldende waarde in het 

-

economischverkeer (WEI), met dienverstande døt perjaar gerekendvanaf -
vijftíen (15) jaar na de datum aktepassering van deze overeenkams¡ þs¡ ¡¿ 

-verrekpnen bedrag met twintig procent (20%o) wordt verminderd. Onder
realisering wordt verstaan het onhenoepelijk worden van een bouw- dan wel -
aanlegvergunning ter realisering van de bestemming van de grond conform -het ten tijde van de aonvraag geldende bestemmingsplon danwel op grond 

-van een vrijstelling in het kader van de wet op de ruimtelijke ordening niet 
-zij nde een tij delij ke vrij stelling.

5. Onder een hoogwaardiger bestemming wordt ín elk geval nimmer verstaan 
-een natuurterrein, bosgebied, natuurlijke corridor cctsu quo verbindingszone -

of een terrein bestemd voor de openbare openluchtrecreatie.
6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijke deskundige zal in gezamenlijk overleg door

verlraper en het bureau worden benoemd. In geval partiien in onderling
overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoon van de

deskundige, zal de bindende tateatie van het verschil bedoeld in lid 4 worden -
gedaan door drie deshtndigen. Zowel verkaper als het bureau zullen in dat 

-geval beiden één deskundige benoemen, waarna de beide door partijen 

-
benoemde deskundigen de derde desløndige zullen aam,ttijzen. Deze derde 

-de skundige zal t evens al s voorzitter v an het dr iemans c hap funge ren.
7. In geval één deskundige wordt benoemd zullen de løsten van de deskundige -door het bureauworden gedragen. Indien uit de taxatie blijh dat geen sprake

is van een verschil inwaarde als bedoeld in lid 4, knmen de kosten van de 

-deskundige voor rekening van verkoper,
8. In geval van een driemanschap komen de kosten van de deskundigen voor 

-relæning van het bureau en verkoper gezamenlijk, elk voor een gelíjk deel. 

-Indien uit de taxatie blijkt dat geen sprake is van een verschil in waarde als 
-bedoeld in lid 4 kamen de kasten van de deskundigen volledig voor rekening -

van verkoper.
9. De benoemingvan de deskundige in gezamenlíjk overleg, danwel de 

-

benoemingen door het bureau en verl<oper afzonderlijk van een deskundíge 
-conform het bepaalde in lid 4, zal geschieden binnen één maand nafls¡ 

-
verlraper een schríftelüh bü aangetekende post verzonden, verzoekheeft
gedaan aan het bureau om tot verrekening over te gaan.

10. Indien het bureau niet binnen twee maanden na het definitief gereed kamen 
-
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van de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 aan deze

verplichting tot verrekentng heeft voldaan, heeft verkoper recht op een direct -
opeisbare boete ter grootte van tien duizend euro (€ 10.000,00), onverminderd
het re cht op voornoemde meerw aardevergoeding.

I 1. Het bureau verbindt zich alle bepalingen uit dít artikel, bij ellæ vervreemding
in eigendom van het bij deze alúe ge- en verkochte of een gedeelte daarvan, zo
ook bij de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het bij deze akte ge- en 

-verkachte of een gedeelte daaman, alsmede bii elke vervreemding vsn fla¡ 

-zakelijk genotsrecht, aan de nietme verlcrijger in eigendom of zakel¡¡ 

-
genotsrecht op te leggen, ten behoeve vanverkaper te bedingen en aan te 

-nemen en om die bedingen, alsmede het in dit lid bepaalde, in elke verdere 
-akte van vervreemding in eigendom of vestiging casu quo vemreemding van -

een zakelijk genotsrecht woordelijk te doen opnemen, zulks op verbeurte voor
de lraper en/of íedere opvolgende verlvijger in eigendom, of zakelíik
genotsrecht, die verzuimt te bedingen, op te leggen, aan te doen nemen of te -
doen opnemen, van een onmiddellijk opeisbare boete van twintigduizend euro
(€ 20.000,00) ten behoeve van verkoper, zonder dat enige ingebrelæstelling -daartoe zal worden vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnen 

-worden gevorderd.
12. Expliciet wordt vermeld dat thans geenwijziging van het bestemmingsplan 

-(anders dan het recent vastgesteld nieuwe plan en de daarin opgenomen
wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van de natuurlijlce corridor) aan de orde -
ís. De hiervoor omschreven meerwaardeclausule is opgenomen op verzoek 

-van verkaper in het kader van minnelijk overleg ter voorkaming van
onteigening."

enzovoorß
" ERFDIENSTBAARHJEDEN, BIJZONDERE VERP LICHTINGEN
Voor belrende erfdienstboarheden en/of bijzondere verplichtingen ten aanzien von
het verlrochte wordt ten deze verwezen naar:
L een akte van lroop enverkoop op acht november negentíenhonderd 

-

achtentwintig verleden voor de destijds te Baarn gevestigde notaris F.P.E.van
Ditzhuysen, bij afschrift ingeschreven tenvoormalige knntore van de Dienst -
van het Kadaster en de Openbare Registers te Amersfoort op diezelfde dag in -
het Register Hypotheken 4 in deel 694 nummer 28. Koper verklaarde een 

-lropie van gemelde akte te hebben ontvangen en met de inhoud ervan bekend te

zun.
Voor zover in bovengeno emde bepal ingen verplichtingen voorl<amen w elke de

verlraper verplicht is aan de koper op te leggen, doet hij dat bij deze enwordt
een en ander bij deze door de koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedonge
worden die rechten bij deze tevens door de verkoper voor die derden
aangenomen.

2. een alde op tien juni negentienhonderd zesenzestig verleden voor de destijds te

Utrecht gevestigde notaris H.J.M. le Nobel, ingeschreven in de gemelde

Openbare Registers te Utrecht op diezelfde dag in het Register Hypotheken 4 -
in deel 1904 nummer 24, waarinvoorkamt:
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"8. Voorts wordt ten deze verwezen naar een voorgaande titel van aankomst, 

-zijnde een akte van verkoop en kaop op zeven en twintig juni
negentienhonderd zeven en vijftig verleden voor de heer A.C.Boogaard,
knndidaat-notaris, wonende te Utrecht, als plaatsvervanger waarnemende het
knntoor van de destijds te Utrecht gevestigde notaris C.J. van den Berkhof, bii
afschrift overgeschreven ten hypotheekknntore te Amersþort, diezelfde dag in
deel I188, nummer 44, waarin onder meer staat vermeld:

"" Blijlrens ahe, verleden voor notaris van den Berkhof voornoemd:
a. zeven november negentien honderd vijf en vijftig, bij afschrift overgeschreven

ten hypotheekkantore te Amersþort tien november daarna, in deel 1148 

-
nummer 99, en

b. twee november negentien honderd zes en vijftig, bii afschrift overgeschreven -
ten gemelden hypotheekknntore, zes november daarna, ín deel I172 nummer -
15, is ten behoeve en ten laste van de bij die akten verkochte gedeelten van de

Ericaweg en ten behoeve en ten laste van de aan de verkoopster bij die ahen -
(de Naamloze Vennootschap v/h H.D. Wijbregt & Co. voormeld) in eigendom
gebleven gedeeltenvsn de Ericaweg, alle delen uitmakBnde van gemeld
lradastrale perceel nummer 857, over enweer gevestigd envoorbehouden de -
erfdienstbaarheid vanweg over gemelde Ericoweg, voorzover aan genoemde -
verkaopster en de kapers bij gemelde akten toebehorende, zowel in de richting
van de Amersþortseweg als in de richting van de Kampweg, in aansluiting op
vorengemelde reeds gevestigde erfdienstbaarheden, wordt bij deze ten 

-
behoeve en ten laste vqn het aan de comparant de Heer Verhoefverkoçfu¡s 

-gedeelte van gemeld kadastrale perceel nummer 857 en ten behoeve en ten 
-laste van de aan de verkoopster in eigendom verblijvende gedeelten van dat -

kadastrale perceel, over enweer gevestígd envoorbehouden een geliike
eddienstbaarheid van weg over gemelde Ericaweg, zowel in de richting van -
de Amersþortsev)eg als in de richting van de Kampweg.tttt 

-

3. een akte van levering op zestien mei negentienhonderd achtenvijftig verleden -
voor de destijds te Utrecht gevestigde notaris C.J. van den Berkhof, bÜ 

-
afschrift ingeschreven ín de gemelde Openbare Registers te Amersfoort op 

-diezelfde dag in het Register Hypotheken 4 in deel 1207 nummer 2, waarin 
-voorknmt

"9. Voorzover enzovoorts.
A. Blijkens enzovoorts.
B. Blijlrens voormelde alde, twee mei jongstleden voor mij notarís, verleden en de

in die alae onder B aangehaalde ahen, is ten behoeve en ten laste van de bij -
die ahen verkochte gedeelten van de laan welke is gelegen langs de westzijde
van gemeld kndastrale perceel nummer 857 (in die akten abusievelijk
aangeduid als "Ericaweg") en ten behoeve en ten laste van de aan de 

-

verkaopster bij die ahen (de Naamloze Vennootschap v/h H.D. í4/ijbregt & 
-Co, voormeld) ín eigendom verbleven gedeelten (ztjnde de bij deze 6¡sn fls 

-Heren Knol en van der Eem en van der Valk overgedragen gedeelten) van 

-gemelde laan, alle delen uitmakende van gemeld kadastrale perceel nummer -
857, over en weer gevestigd en voorbehouden de erfdienstbaorheid van weg -
over gemelde laan, voorzover aan genoemde verkaopster en de kopers bii 

-
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gemelde akten toebehorende, zowel in de richtingvan de

Amersþortsestraatweg als in de richtingvan de Kampweg. In aansluiting op -
vorengemelde reeds gevestigde hienoor sub B omschreven
erfdienstbaarheden, wordt bij deze ten behoeve en ten laste van de bíj dezs 

-akte aan de Heren Knol, von der Eem en van der Valk overgedragen gedeelten
van de weg gelegen langs de westzijde van gemeld kadastrale perceel nummer
857, over enweer gevestigd een gelijkÊ erfdienstbaarheidvanweg over
gemelde weg, zowel in de richting van de Amersfoortsestraatweg ols in de 

-richting van de Kantpweg.!'
Blok 19
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 19 - gee¡ 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akfe van eigendomsverkrijging staan vermeld:

"Artikel 2. Verlcrügíng 5/8 deel onverdeeld eigendom
Het gelrochte heefi betrekking op 5/8 deel van een onverdeeld eigendom.
Het betreft een enkelvoudige gemeerxchap als bedoeld in artikel 3 : I 7 5 van þs¡ 

-
Burgerlijk Wetboek. Hierdoor zijn de deelgenoten afzonderlijk bevoegd om over hun
aandeel ín het verkochte te beschikken.
Koper verUaart bekend te zijn met 3:168 en verder van het Burgerlijk úTetboek, 

-waarin de regels zijn opgenomen omtrent het beheer en het gebruikvan þs¡ 

-

verkachte.
De overige deelgenoten zijn ingelicht door koper omtrent de onderhavige
overdracht."
Blok 20.
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 20 - geen 

-erftlienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akfe van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 6l 298 nummer 7l)
Artíkel 6. Bodemonderzoek
Als aanvulltng op artikel T van de algemene voorwaarden alsmede als aanvulling
op de bijgevoegdevragenlijst bodemverHaartverkaper dat hU opdracht heeft 

-gegeven aan een erkend bodemonderzoel<sbureau om eenverkennend
bodemonderzoek uit te voeren. De resultaten zullen naer verwachting einf, 

-
februari rweeduizend twaalf beschikbaar zijn en zullen door verkoper direct
worden doorgezonden aan het bureau."
Blok 21.
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 21 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akfe van eigendomsverkrijging staan vermeld:

(deel56951 nummer I82)

(deel 6230-t nummer 106)

"Artikel2. Verlvijging l/12 deel onverdeeld eigendom
Het gelrochte heeft betrekkíng op l/12 deel van een onverdeeld eigendo
enzovoorts
Artikel 4. Garantie uitsluiting
Het Bureau verklaart eftnee bekend te zijn dat de verkoop plaatsvíndt in verbqnd -
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met een wettelijke schuldsanering. De verkoper is als bewindvoerder niet op de 
-hoogte van de juridische en feitelijke situatie van het verkochte. De verkaper is 
-derhalve niet gebonden aan de verplíchtingen en garanties opgenomen in de 

-Algemene Voorwaarden bij verkaop (nummer 2011.12). De verkoper exonereert -
zich volledig voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van, of in verband 7ns¡ f,¿ 

-verkoop van het verlachte. Alle risico's ten aanzien van de verkaop en het
verkachte komen na ahepassering voor rekening van het Bureau.
Het Bureau aanvaardt uitdrukkelíjk bovenvermelde uitsluitingen envrijwaart de -
v erkop e r v o or i e der e aanspr ake I ij khe i d of dr aagp I ic ht.

C IZU IUUI 
'J

Artikel 7. Meerw aarde clausule
l. Het bureau verklaart onderhavige verwerving te doen met het oog op de 

-
realisatie van het natuurproject "Hart voor de Heuvelrug", onderdeel von de -
Westelijke Corrîdor. Het ligt derhalve niet in de lijn der verwachting dat de -bestemming van het verkachte zal wijzigen in anders dan natuur.

2. Verlroper en het bureau hebben tijdens de verknoponderhandelingen voor wat
betreft de vaststelling van de koopsom ols uitgangspunt genomen dat de bii 

-deze overeenkamst verkochte percelen (kndastraal bekend gemeente Zeist, 

-sectie C, 944 en 1022) de huidige bestemming hebben, te weten "Bos".
3. In verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau ten aanzien -

van bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt over een l<oopsom

zeshonderd vijftig euro (€ 650,00).
4. Het bureau verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijkjegens verkaper

om in geval van realísering binnen twintig jaar na alúepassering van deze 

-overeenlramst van een andere, hoogwaardiger bestemming van het in lid 2 

-genoemde perceel aanverknper een bedrøg te voldoen geliik aan het alsdan -
door een niet-ambtelijk deslatndige bindend te taxeren verschil tussen de dan -
geldende waarde in het economischverkeer uitgaande van de huidige
bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de dan geldende waarde in het
economisch verkeer (WEn, met díen verstande dat periaar gerekend vanaf -
vijftien (15) jaar na de datum oktepassering van deze overeenkoms¡ þs¡ ¡¿ 

-verrelrenen bedrag met twintig procent (20%ù wordt verminderd. Onder
realisering wordt verstaan het onhenoepelijkworden van een bouw- dan wel -
aanlegvergunning ter realiseringvan de bestemmingvan de grond conform -het ten tijde van de aanvraag geldende bestemmingsplan danwel op Erond 

-van een vrijstelling in het knder van de Ilet op de ruimtelijke ordening niet 
-zij nde een tij delij ke vrij stelling.

5. Onder een hoogwaardiger bestemming wordt in elk geval nimmer verstaan 
-een natuurterrein, bosgebied, natuurlijke corridor casu quo verbindingszone -

of een terrein bestemd voor de openbare openluchtrecreatie.
6. De ín lid 4 geduide niet-ambtelijkz deskundige zal in gezamenlijk overleg door

verlraper en het bureau worden benoemd. In geval partiien in onderling
overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoonvan de

deskundige, zal de bindende taxatie van het verschil bedoeld in lid 4 worden -
gedaan door drie deskundigen. Zowel verkaper als het bureau zullen in dat 

-geval beiden één deskundige benoemen, waarna de beide door partijen 
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benoemde deskundigen de derde deskundige zullen aarcwijzen. Deze derde 

-deskundige zal tevens als voorzitter van het driemanschap fungeren.
7. In geval één deskundige wordt benoemd zullen de kostenvan de deskundige -door het bureau worden gedragen. Indien uit de taxatie blijh dat geen sprake

is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 4, knmen de kasten van de 

-deskundige voor relæning van verkoper
8. In geval van een driemanschap knmen de kasten van de deskundigen voor 

-relrening van het bureau en verkoper gezamenlijk, elk voor een gelijk deeL 
-Indien uit de taxatie blijkt dat geen sprake is van eenverschil inwaarde als 
-bedoeld in lid 4 komen de kosten van de deskundigen volledig voor rekening -

vanverknper.
9. De benoeming van de deskundige in gezamenlíjk overleg, dan wel de 

-

benoemingen door het bureau enverkoper ofzonderlijkvan een deskundige 
-conþrm het bepaalde in lid 4, zal geschieden binnen één (1) Tnaqnd nqf,s¡ 

-verlrnper een schriftelüh bü aangetelænde post verzonden, verzoek heeft
gedaan aan het bureau om tot veruekening over te gaan.

10. Indien het bureau niet binnen twee (2) maanden na het definitíef gereed 

-
lramenvan de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 aan deze -
verplichting tot veruekening heeft voldaan, heeft verknper recht op een direct -
opeisbare boete ter grootte van tien duizend euro (€ 10.000,00), onverminderd
he t re c ht o p v o o rno e mde me erw aar dev e r go e ding.

1 1. Het bureau verbindt zich alle bepalingen uit dit artikel, bij elke vervreemdíng
in eigendom van het bij deze alae gekachte of een gedeelte daarvan, zo ook bij
de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het bij deze aløe gekachte of een -
gedeelte daarvan, alsmede bij elke vervreemding van dat zakelijk genotsrecht,
aan de nieuwe verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten
behoeve vanverkaper te bedingen en aqn te nemen en om die bedinge
alsmede het in dit lid bepaalde, in elke verdere akte vanvervreemding in 

-
eigendom of vestiging casu quo vervreemding van een zakelijk genotsrecht 

-woordelijk te doen opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere 
-opvolgende verlcrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, die verzuimt te 

-bedingen, op te leggen, aan te doen nemen of te doen opnemen, van een
onmiddellijk opeisbare boete van twintigduizend euro (€ 20.000,00) ten
behoeve vanverkoper, zonder dat enige ingebrelæstellíng daartoe zal worden
vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnenworden gevorderd.

1 2. Expliciet wordt vermeld dat thans geen wijziging van het bestemmingsplan 
-(anders dan het recent vastgesteld nieuwe plan en de daarin opgenomen

wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van de natuurlijke corridor) aan de orde -
is. De hiervoor omschreven meerwaardeclausule is opgenomen op verzoek 

-van verkoper in het knder van minnelijk overleg ter voorkoming van
onteigening."

Blok 23.
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 23 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 62235 nummer 102)
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"Artikel 2. Verlcrijging 1/4 deel onverdeeld eigendom
Het gelrachte heeft betrekking op éénvierde (1/4) deel van een onverdeeld
eigendom.
Artikel 4. Meerw aardeclausule
1. Het bureau verkloart onderhavige verwerving te doen met het oog op de 

-
realisatie van het natuurproject "Hart voor de Heuvelrug", onderdeel van de -
Iil'estelijke Corridor. Het ligt derhalve niet in de lijn der verwachting dat de -bestemming van het verkachte zal wijzígen in anders dan natuur

2. Verkoper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhandelingenvoor wat
betreft de vaststellingvan de koopsom als uitgangspunt genomen dat de bÜ 

-deze overeenkamst verkochte percelen (kndastraal bekend gemeente Zeist, 

-sectie C, 923) de huidige bestemming hebben, te weten "Bos".
3. In verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau ten aanzien -

van bovengenoemd perceel overeenstemmíng bereikt over een koopsom van -vierduizend dríehonderd vijf euro (€ 4.305,00).
4. Het bureau verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijkjegens verkoper

om in geval van realisering binnen twintigiaar na aldepassering van deze 

-overeenlromst van een andere, hoogwaardiger bestemmingvan het in lid 2 

-genoemde perceel aan verlcoper een bedrag te voldoen geliik aan het alsdan -
door een niet-ambtelíjk deskundige bíndend te taxeren verschil tussen de dan -
geldende waarde in het economischverkeer uitgaande van de huidige
bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de dan geldende waarde in het
economischverkeer (WEV), met dienverstande dat per jaar gerekendvanaf -
vijftien (15) jaar na de datum aktepassering van deze overeenkoms¡ l1s¡ ¡s 

-verrekenen bedrag met twintig procent (20%ù wordt verminderd. Onder
realisering wordt verstaan het onherroepeliik worden von een bouw- dan wel -
aanlegvergunning ter reoliseringvan de bestemmingvan de grond conþ
het ten tijde van de aanvraag geldende bestemmingsplan danwel op grond 

-van een vrijstelling in het knder van de lhet op de ruimteliilæ ordening níet 
-zij nde een tij delij ke vrij stelling.

5. Onder een hoogwaardiger bestemming wordt in elk geval nimmer verstnon 
-een notuurterrein, bosgebied, natuurlijke corridor casu quo verbindingszone -

ofeen terrein bestemd voor de openbare openluchtrecreatie.
6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijke deskundige zal in gezamenlijk overleg door

verlraper en het bureauworden benoemd. In geval partijen in onderling
overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoonvan de

deskundige, zal de bindende taxatie van het verschil bedoeld in lid 4 worden -
gedaan door drie deslrundigen. Zowel verkoper als het bureau zullen in dat 

-geval beiden één deskundige benoemen, waarna de beide door partije
benoemde deskundigen de derde deskundige zullen aanwijzen. Deze derde 

-de s kundige zal tevens al s v o orzitter v øn het driemanschap fungeren.
7. In geval één deskundíge wordt benoemd zullen de kostenvan de deskundíge -

door het bureau worden gedragen. Indien uit de tØeatie blijkt dat geen sprake
is van eenverschil inwaarde als bedoeld in lid 4, kamen de knstenvan de 

-deskundige voor rekening van verkaper,
8. In geval van een driemanschap kamen de kosten van de deskundigen voor 

-
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relæníng van het bureau en verknper gezamenlijk, elk voor een geliik deel. 
-Indien uít de taxatie blijkt dat geen sprake is van een verschil in waarde als 
-bedoeld in lid 4 komen de kasten van de deskundigen volledig voor rekening -

van verkaper.
9. De benoeming van de deskundige in gezamenliik overleg, dan wel de

benoemíngen door het bureau en verl<oper afzonderlijk van een deskundige 
-conþrm het bepaalde in lid 4, zal geschieden binnen één (1) maand nadat 

-verløper een schriftelük, bü aangetel<ende post verzonden, verzoek heeft
gedaan aan het bureau om tot verrekening over te gaan.

10. Indien het bureau níet binnen twee (2) maanden na het definitief gereed 

-
lromenvan de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 aan deze -
verplichting tot verrekening heeft voldaan, heeft verkoper recht op een direct -
opeisbare boete ter grootte van tien duizend euro (€ 10.000,00), onverminderd
he t r e cht op v o o rno e m de me erw aar dev er go e ding.

I l. Het bureau verbindt zich alle bepalingen uit dit artike| bij ellce vervreemding
in eigendom van het bij deze ahe gekachte of een gedeelte daaman, zo ook bii
de vestiging van een zalælijk genotsrecht op het bij deze ahe gekochte of een -
gedeelte daarvan, alsmede bij elke vervreemding van dat zakelijk genotsrecht,

aan de nieuwe verlcríjger in eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten
behoeve vanverkaper te bedíngen en aan te nemen en om die bedinge
alsmede het ín dit lid bepaalde, in elke verdere alúe van vervreemding in 

-eigendom of vestiging casu quo vervreemding van een zakeliik genotsrecht 
-woordelijk te doen opnemen, zulks op verbeurte voor de koper eilof ieders 
-opvolgende verlcrijger in eigendom of zakehjk genotsrecht, die verzuimt te 

-bedingen, op te leggen, aan te doen nemen of te doen opnemen, van een

onmiddellijk opeisbare boete van twintigduizend euro (€ 20.000,00) ten
behoeve vanverkoper, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal worden
vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnenworden gevorderd.

12. Expliciet wordt vermeld dat thans geenwtjziging van het bestemmingsplan 
-(anders dan het recent vastgesteld nieuwe plan en de daarin opgenomen

wijzigingsbevoegdheid ten aanzienvan de natuurlijke conidor) aan de orde -
is. De hiervoor omschreven meerwoardeclausule is opgenomen op verzoek-
van verkoper in het knder van minnelijk overleg ter voorkoming van

onteigening.
(C. Dullemeijer)
Artikel 2. Verkriiging 3/16 deel onverdeeld eigendom
Het gelrochte heeft betrekking op dríe zestiende (3/16) deel van een onverdeeld -
eigendom.
enzovoorts
Artikel 4. Meerw aardeclausule
1. Het bureau verklaart onderhavige verwerving te doen met het oog op de 

-
realisatie van het natuurproject "Hart voor de Heuvelrug", onderdeel van de -
l(estelijke Corridor. Het ligt derhalve niet in de lijn der verwachting dat de -bestemmingvan het verkochte zal wijzigen in anders dan natuur.

2. Verlraper en het bureau hebben tijdens de verl<ooponderhandelingen voor wat
betreft de voststellingvan de kaopsom als uitgangspunt genomen dat de bÜ 

-
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deze overeenkomst verkochte percelen (kndastraal bekend gemeente Zeist, 

-sectie C, 923) de huidige bestemming hebben, te weten 'tBostt
3. In verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau ten aanzien -

van bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt over een l<oopsom vnn -
dr ie duiz e nd tw e ehonderd ne ge nentw intig eur o (€ 3. 2 2 9, 0 0).

4. Het bureau verplicht zich onvoorwaardelijk en onhetoepelijk jegens verkoper
om in geval van realisering binnen twintigiaar na ahepassering van deze 

-overeenlromst van een andere, hoogwaardiger bestemmingvan het in lid 2 

-genoemde perceel aanverkoper een bedrag te voldoen gelijk oan het alsdan -
door een niet-ambtelijk deskundige bindend te taxeren verschil tussen de dan -
geldende waarde in het economischverkeer uitgaande van de huidige
bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de dan geldende waarde in het
economischverkeer (WEl), met dienverstande dat per jaar gerekend vanaf -
vijftien (15) jaar na de datum ahepassering van deze overeenkoms¡ þs¡ ¡s 

-verrekenen bedrag met twintig procent (20%ù wordt verminderd. Onder
realisering wordt verstoan het onherroepelijk worden ven een bouw- dan wel -
aanlegvergunning ter realisering van de bestemming van de grond confo
het ten tijde van de aanvraag geldende bestemmingsplan dan wel op grond 

-van een vrijstelling in het køder van de Wet op de ruimtelijke ordening niet 
-zij nde een tij delij ke vrij stelling.

5. Onder een hoogwaardiger bestemming wordt in elk geval nimmer verstaan 
-een natuurterrein, bosgebied, natuurlíjke corridor casu quo verbindingszone -

of een terrein bestemd voor de openbare openluchtrecreatie.
6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijlæ deskundige zal in gezamenlijk overleg door

verlraper en het bureau worden benoemd. In geval partiien in onderling
overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoon van de

deskundige, zal de bindende taxatie van het verschil bedoeld in lid 4 worden -
gedaan door drie deskundigen. Zowel verl<nper als het bureau zullen in dat 

-geval beiden één deskundige benoemen, waarna de beide door partíje
benoemde deskundigen de derde deskundíge zullen aam,vijzen. Deze derde 

-de s kundige zal tevens al s v oorzitter v an het driemanschap fungeren.
7. In geval één deskundige wordt benoemd zullen de kostenvan de deskundige -

door het bureauworden gedragen. Indien uit de taxatie blijh dat geen sprake

is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 4, kamen de kasten van de 

-deskundige voor rekening van verkoper.
8. In geval van een driemanschap komen de kasten van de deskundigen voor 

-relæning van het bureau en verkaper gezamenlijk, elk voor een geliik deeL 
-Indien uit de taxatie blijla dat geen sprake is vøn een verschil in waarde als 
-bedoeld in lid 4 kamen de løsten van de deskundigen volledig voor relæning -

van verkoper,
9. De benoeming van de deskundige in gezamenliik overleg, døn wel de 

-

benoemingen door het bureau enverkoper afzonderliikvan een deskundige 
-conform het bepaalde in lid 4, zal geschieden binnen één (1) Tnqqnd nads¡ 

-verløper een schriftelük, bü aangetekende post verzonden, verzoek heeft 

-gedaan aan het bureau om tot verrekening over te gaan.

10. Indien het bureau niet binnen rwee (2) maanden na het definitief gereed 
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lromen van de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 aan deze -
verplichting tot verrekening heeft voldaan, heeft verkoper recht op een direct -
opeisbare boete ter grootte van tien duizend euro (€ 10.000,00), onverminderd
he t re cht o p v o o rno e m de me e rw aar dev e r go e ding.

I l. Het bureøu verbindt zich alle bepalingen uit dit artikßL, bij elke vervreemding
in eigendom van het bij deze akte gekochte of een gedeelte daarvan, zo ook bii
de vestiging von een zalælijk genotsrecht op het bij deze alae gekochte of een -
gedeelte doarvan, alsmede bij elke vemreemding van dat zakelijk genotsrecht,

aan de nieuwe verlvijger ín eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten

behoeve van verkoper te bedingen en aan te nemen en om die bedinge
alsmede het in dit lid bepaalde, in elke verdere alde van vervreemding in 

-eigendom of vestiging casu quo vemreemding von een zakelijk genotsrecht 
-woordelijk te doen opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere 
-opvolgende verlvijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, die verzuimt te 

-bedingen, op te leggen, aan te doen nemen of te doen opnemen, van een

onmiddellijk opeisbare boete van twintigduizend euro (€ 20.000,00) ten
behoeve vanverkoper, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal worden
vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnenworden gevorderd.

1 2. Expliciet wordt vermeld dat thans geen wrjzigíng van het bestemmingsplan 
-(anders dan het recent vastgesteld nieuwe plan en de daarin opgenomen

wijzigingsbevoegdheid ten aanzienvan de natuurlijke cotidor) aan de orde -
is. De hiervoor omschreven meerwaardeclausule is opgenomen op verzoek-
van verkoper in het lrøder van minnelijk overleg ter voorkoming van
onteigening.

(J. Dullemeijer)
Artikel 2. Verlcriiging 3/16 deel onverdeeld eigendom
Het gelrochte heeft betrekking op drie zestiende (3/16) deel van een onverdeeld -
eigendom.
enzovoorts
Artikel 4. Meerw aardeclausule
1. Het bureau verklaart onderhavige verwewing te doen met het oog op de 

-
realisatie van het natuurproject "Hart voor de Heuvelrug", onderdeel vsn de -
Westelijlre Corridor. Het ligt derhalve niet in de lijn der verwochting dat de -
bestemming van het verkachte zal wiizigen in anders dan natuur.

2. Verkaper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhandelingen voor wat
betreft de vaststelling van de kaopsom als uitgangspunt genomen dat de bii 

-deze overeenkamst verknchte percelen (kndastraal bekend gemeente Zeist, 

-sectie C, 923) de huidige bestemming hebben, te weten "Bos".
3. In verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau ten aanzien -

van bovengenoemd perceel overeenstemming bereíh over een l<aopsom

drie duizend tw e ehonder d ne ge nentw intig euro (€ 3. 2 2 9, 0 0).

4. Het bureau verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk jegens verkoper
om in geval van realisering binnen twintig jaar na ahepasseringvan deze 

-overeenkomst van een ondere, hoogwaardiger bestemmíngvan het in lid 2 

-genoemde perceel aan verl<oper een bedrag te voldoen geliik aan het alsdan -
door een niet-ambtelijk deskundige bindend te taxeren verschil tussen de dan -
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geldende waarde in het economischverkeer uitgaande van de huidige
bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de dan geldende waarde ín het 

-

economisch verkeer (WÐCI, met díen verstande dat per jaar gerekend vanaf -
vijftien (15) jaar na de datum aktepassering van deze overeenl<ams¡ þs¡ ¡s 

-verrekenen bedrag met twintíg procent (20%ù wordt verminderd. Onder
realisering wordt verstaan het onhetoepelijkworden van een bouw- dan wel -
aanlegvergunning ter realisering van de bestemmíng van de grond conform -het ten tijde van de aanvraag geldende bestemmingsplan danwel op grond 

-van een vrijstelling in het knder van de Wet op de ruimtelijke ordening niet 
-zij nde een tij delij læ vrij stelling.

5. Onder een hoogwaardiger bestemmingwordt in elk geval nimmer verstaan 
-een natuurterrein, bosgebied, natuurlijke corridor cosu quo verbindingszone -

of een terrein bestemd voor de openbare openluchtrecreatie
6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijke deskundige zal in gezamenlijk overleg door

verlraper en het bureau worden benoemd. In geval partiien in onderling
overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoonvan de

deskundige, zal de bindende taxatie van het verschil bedoeld in lid 4 worden -
gedaan door drie deslatndigen. Zowel verkoper als het bureau zullen in dat 

-geval beiden één deskundige benoemen, waarna de beide door partije
benoemde deskundigen de derde deskundige zullen aam,ttiizen. Deze derde 

-deskundige zal tevens als voorzitter van het driemanschapfungeren.
7. In geval één deskundige wordt benoemd zullen de kostenvan de deskundige -door het bureauworden gedragen. Indien uit de taxatie blijld dat geen spralæ

is van een verschil in waarde als bedoeld ín lid 4, komen de kasten van de 

-deslatndige voor rekening van verkaper
8. In geval van een dríemanschap komen de kosten van de deskundígen voor 

-relrening van het bureau en verkaper gezamenliik, elk voor een geliik deel. 
-Indien uit de taxatie blijh dat geen sprake is van een verschil in waarde als 
-bedoeld in lid 4 komen de l<nsten van de deskundigen volledig voor rekeníng -

van verkoper.
9. De benoemingvan de deskundige in gezamenlijk overleg, danwel de

benoemingen door het bureau enverløper afzonderlijkvan een deskundige 
-conform het bepaalde in lid 4, zal geschieden binnen één (1) møand nsis¡ 

-verlraper een schriftelük, bü aangetekende post verzonden, verzoek heeft
gedoan aan het bureau om tot venekening over te gaan.

I0. Indien het bureau niet binnen twee (2) maanden na het definitief gereed 

-
lramen van de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 aan deze -
verplichting tot verrekening heeft voldaan, heeft verktper recht op een direct -
opeisbare boete ter grootte van tien duizend euro (€ 10.000,00), onverminderd
he t re cht o p v o o rno e m de me erw aar dev er go e d ing.

I 1. Het bureau verbindt zich alle bepalingen uit dit artikel, bij elke vervreemding
ín eigendom van het bij deze aloe gel<ochte of een gedeelte daarvan, zo ook bij
de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het bii deze ahe gekachte of een -
gedeelte daarvan, alsmede bij elke vervreemding van dat zakelijk genotsrecht,
aan de nieø,ve verlvijger in eigendom of zakeliik genotsrecht op te leggen, ten

behoeve vanverkoper te bedingen en aan te nemen en om díe bedinge
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alsmede het in dit lid bepaalde, in elke verdere alde van vervreemding in 

-eigendom of vestiging casu quo vervreemding van een zakeliik genlßvssþ¡ 
-woordelijk te doen opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere 
-opvolgende verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, die verzuimt te 

-bedingen, op te leggen, aan te doen nemen of te doen opnemen, van een

onmiddellijk opeisbare boete van twintigduizend euro (€ 20.000,00) ten
behoeve van verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal worden
vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnenworden gevorderd.

12. Expliciet wordt vermeld dat thans geenwijziging van het bestemmingsplan 
-(anders dan het recent vastgesteld nieuwe plan en de daarin opgenomen

wijzigingsbevoegdheid ten aanzienvan de natuurlijke conidor) aan de orde -
is. De hiervoor omschreven meerwoardeclausule is opgenomen op verzoek 

-van verknper in het kader van mínnelijk overleg ter voorkoming van
onteigening.

(P.8. Dullemeijer)
Artikel2. Verlcriiqinq 3/8 deel onverdeeld eígendom
Het gelrachte heeft betrekkíng op drie achtste (3/8) deel van een onverdeeld
eigendom.
enzovoorts
Artikel 4. Meerw aardeclausule
l. Het bureauverklaart onderhavige verwerving te doen met het oog op de 

-
realisatie von het natuurproject "Hart voor de Heuvelrug", onderdeel van de -
Westelijke Corridor. Het ligt derhalve niet in de lijn der verwachting dat de -bestemming van het verkochte zal wijzigen in anders dan natuur.

2. Verlraper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhandelingenvoor wat
betreft de vaststellingvan de l<nopsom als uitgangspunt genomen dat de bii 

-deze overeenknmst verkochte percelen (kadastraal belænd gemeente Zeist, 

-sectie C, 923) de huidige bestemming hebben, te weten "Bos".
3. In verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau ten aanzien -

van bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt over een koopsom
zesduizend vierhonderd achtenvijftig euro (€ 6.458,00)

4. Het bureau verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk jegens verkoper
om in geval van realisering binnen twintig jaar na ahepassering van deze 

-overeenlu¡mst van een andere, hoogwaardiger bestemmingvan het in lid 2 

-genoemde perceel aanverknper een bedrag te voldoen gelijk aan het alsdan -
door een niet-ambtelijk deskundige bindend te taxeren verschil tussen de dan -
geldende waarde in het economischverkeer uitgaande van de huidige
bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de dan geldende waarde ìn het 

-

economisch verkeer (WEV), met dien verstande dat per jaar gerelænd vanaf -vijftien (15) jaar na de datum aktepassering van deze overeenkoms¡ þs¡ ¡s 

-verrekenen bedrag met twintíg procent (20%ù wordt verminderd. Onder
realisering wordt verstaan het onherroepelijk worden van een bouw- dan wel -
aanlegvergunning ter realisering van de bestemming van de grond conþrm -het ten tijde van de aanvraag geldende bestemmingsplan dan wel op grond 

-van een vrijstelling in het knder van de Wet op de ruimtelijke ordening niet 
-zij nde een tij delij ke vrij stelling.
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5. Onder een hoogwaardiger bestemmingwordt in elk geval nimmer verstaan 
-een natuurterrein, bosgebied, natuurlijke cotidor casu quo verbindingszone -

of een terrein bestemd voor de openbare openluchtrecreatie.
6. De in lid 4 geduide níet-ambtelijke deskundige zal in gezamenlijk overleg door

verkaper en het bureau worden benoemd. In geval partijen in onderling
overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoon van de

deskundige, zal de bindende taxatie van het verschil bedoeld in lid 4 worden -
gedaan door drie deskundigen. Zowel verknper als het bureau zullen in dat 

-geval beiden één deskundige benoemen, waarna de beide door partije
benoemde deskundigen de derde deskundige zullen aam,viizen. Deze derde 

-de skundige zal t evens al s v o orz itter v an het driemanschap funge re n.

7. In geval één deskundige wordt benoemd zullen de lcostenvan de deskundige -door het bureauworden gedragen. Indíen uit de taxatie blijh dat geen sprake
ís van een verschil in waarde als bedoeld in lid 4, knmen de lcosten van de 

-deskundíge voor rekening van verkoper
8. In geval von een driemanschap ktmen de l<osten van de deskundigen voor 

-relæning van het bureau en verkaper gezamenlijk, elk voor een geliik deel. 
-Indien uit de taxatie blijkt dat geen sprake is van een verschil in waarde als -bedoeld in lid 4 kamen de kasten van de deshtndigen volledig voor relæning -

van verkaper,
9. De benoemingvan de deskundige in gezamenlijk overleg, danwel de 

-

benoemingen door het bureau enverl<aper afzonderliikvan een deskundige 
-conform het bepaalde ín líd 4, zal geschieden bínnen één (1) maand nadat 

-verlroper een schriftelük, bij aangetekende post verzonden, verzoek heeft
gedaan aan het bureau om tot venekening over te gaan.

10. Indien het bureau niet binnen twee (2) maanden na het definitief gereed 

-
kamen van de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld ín lid 4 aan deze -
verplichting tot verrekening heeft voldaan, heeft verl<oper recht op een direct -
opeisbare boete ter grootte van tien duizend euro (€ 10.000,00), onverminderd
het recht op voornoemde meerw aardevergoedíng.

I l. Het bureau verbindt zich alle bepalingen uít dit artikel, bij elke vervreemding
in eigendom van het bij deze alde gekochte of een gedeelte daarvan, zo ook bij
de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het bij deze aloe gekochte of een -
gedeelte daarvan, alsmede bij ellæ vemreemding van dat zalælijk genotsrecht,

aan de nieuwe verlcrijger in eigendom of zakeliik genotsrecht op te leggen, ten

behoeve van verkoper te bedingen en aan te nemen en om die bedinge
alsmede het in dit lid bepaalde, in elke verdere alúe van vervreemding in 

-eigendom of vestiging casu quo vervreemding van een zakeliik genotsrecht 
-woordelijk te doen opnemen, zullæ op verbeurte voor de koper eilof ieders 
-opvolgende verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, die verzuimt te 

-bedingen, op te leggen, aan te doen nemen of te doen opnemen, van een

onmiddellijk opeisbare boete van twintigduizend euro (€ 20.000,00) ten

behoeve vanverkoper, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal worden
vereist, zodøt de bedongen boete terstond zal kunnenworden gevorderd.

12. Expliciet wordt vermeld dat thans geen wijziging van het bestemmingsplan 
-(anders dan het recent vastgesteld nieuwe plan en de daarin opgenomen
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wijzigingsbevoegdheíd ten aanzienvan de natuurlijke coruidor) aan de orde -
is. De híervoor omschreven meerwaardeclausule is opgenomen op verzoek 

-van verlraper in het knder van mínnelíjk overleg ter voorkoming van
onteigening."

Met betrekking tot bekende erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen ert/of 

-
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akte waarbij verkoper het -
verkochte in eigendom verkeeg (deel 4461 nummer 2l),waarin woordelijk staat 

-vermeld:
"Ten deze wordt voor erfdienstbaarheden en persoonlijke verplichtingen speciaal
verwezen naar een akte vanverkaop en koop op twee mei negentienhonderd acht -
en vijftig voor notaris C.J.van den Berkhof, destijds ter standplaats Utrecht
verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort
diezelfde dag in deel 1206 nummer 34 enwaarin voorkamt
"9. Voorzover nog van belang en voorzover op het verkochte van toepassíng, zíjn -
de lropers verplicht tot naktmingvan de bepalingen, vervat in een ktopakte,
verleden voor de destijds te Baørn gevestigde notaris F.P.E.van Ditzhuysen, acht -
november negentíenhonderd acht en twintig, bij afschrift overgeschreven ten 

-hypotheekknntore te Amersþort diezelfde dag, in deel 694 nummer 28. 

-

A. Blijkens alûenverledenvoor mij, notaris
a. zeven novemb er ne genti enhonderd v i¡'f en v ijftig, b ij afs chrift

overgeschreven ten hypotheekknntore te Amersþort tien november daarrut
in deel I148 nummer 99;

b. twee november negentienhonderd zes en vijftig, bíj afschrift
overgeschreven ten gemelden hypotheekknntore, zes november daarna, in
deel 1172 nummer 15;

c. vijf en twintig april negentienhonderd zeven envuftig, bij afschrift
overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore, twee mei daarna, in deel
I184 nummer 80, en

d. zeven maart negentienhonderd acht en vijftig, bii afschrift overgeschreven
ten gemelden hypotheekkantore, elf maart daarna, in deel 1203 nummer -
34,

is ten behoeve en ten laste van de bij die ahe verkochte gedeelten van gemeld
kadastrale perceel nummer 857 en ten behoeve en ten laste van de øan de 

-verlraopster bij die akten (de Naamlooze Vennootschap v/h H.D. Wijbregt & -
Co. voormeld) in eigendom verbleven gedeelten van de Gezichtsloa
eveneens delen uitmalænde van gemeld kadastrale perceel nummer 857, 

-
gevestígd envoorbehouden de erfdienstbaarheid vanweg over de

Gezíchtslaan - voorzover aan verkaopster en knpers bii gemelde alden 

-
toebehorende - zowel in de richtingvan de Amersfoortsestraatweg als in de -
richting van de Kampwe g.

In aansluiting op vorengemelde reeds gevestígde erfdienstbaarheden, wordt -
bij deze ten behoeve en ten laste van de bij deze aløe verkachte gedeelten van -
de Gezichtslaan en ten behoeve en ten laste van de aan de verkoopster ín 

-eigendom verblijvende gedeelten van de Gezichtslaan, eveneens delen 

-
uitmalænde van gemeld kadastrale perceel nummer 857, gevestigd en 

-

voorbehouden een gelijke erfdienstbaarheidvanweg over gemelde laan, 
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zowel in de richting van de Amersfoortsestraatweg als in de richting van de 
-Kampweg

B. Blij lrens ahe, verleden voor A. C. B oogaard, candidaat-notaris, als
plaatsvemanger van mij, notaris, zeven en twintigiuni negentienhonderd 

-zeven en vüftiç, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te
Amersþort, diezelfde dag, in deel I188 nummer 44, en de in die alde sub a en

b aangehaalde akten, is ten behoeve en ten loste van de bij die alden verkachte
gedeelten van de Ericøweg en ten behoeve en ten laste van de aan de

verlraopster bij die akten (de Naamloze Vennootschap v/h H.D. Wijbregt & 
-Co. voormeld) in eígendom verbleven gedeelten van de Ericaweg alle delen -uitmakende van gemeld kadastrale perceel nummer 857, over enweer

gevestigd en voorbehouden de eddienstbaarheid van weg over gemelde

Ericaweg, voorzover aan genoemde verkoopster en de kopers bii gemelde 

-akten toebehorende, zowel in de richting van de Amersþortsestraatweg als in
de richting van de Kampweg.
In aansluiting op vorengemelde reeds gevestigde erfdienstbaarheden, wordt -
bij deze ten behoeve en ten laste von het aan de comparante Mevrouw
Meertens verkachte gedeelte van de Ericaweg en ten behoeve en ten laste van
de aan de verkaopster in eigendom verblijvende gedeelten van de Ericoweg, -
eveneens delen uitmakende van gemeld kadastrale perceel nummer 857, 

-
gevestigd en voorbehouden, over en weer, een geliike erfdienstbaarheid van -
weg over gemelde Ericaweg, zowel in de richting van de

Amersfoortsestraatweg als in de richtingvan de Kampweg.t' 

-

Blok 24.
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 24 - geen-
erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 62491 nummer 25)

" Artikel 3. Meerwøørde clsusule
l. Het bureau verUaart onderhavige verwerving te doen met het oog op de 

-
realisatie van het natuurproject "Hart voor de Heuvelrug", onderdeel van de 

-ll/estelijke Corridor. Het ligt derhalve níet in de lijn der ver'wachting dat de 

-bestemming van het verlachte zal wijzigen in anders dan natuur.
2. Verlroper en het bureau hebben tijdens de verkaoponderhandelíngen voor wat -

betrefi de vaststelling van de kaopsom als uitgangspunt genomen dat het bii 

-deze overeenkamst verkachte perceel (kødastraal bekend gemeente Zeist, sectie
C, 903) de huidige bestemming heefi, te weten'Bos',

3. Inverband met dit uitgangspunt hebbenverkoper en het bureau ten aarzíenvan
bovengenoemd perceel overeenstemming bereih over een kaopsom
achtduizend eenhonderd vierendertig euro (€ Ll34,00)

4. Het bureau verplicht zich onvoory,taardelijk en onhetoepelijkjegens verkaper -
om in geval van realísering binnen twintig jaar na alúepassering van deze 

-overeenl<amst van een andere, hoogwaardiger bestemming van het in lid 2 

-genoemde perceel aan verkoper een bedrag te voldoen gelijk aan þs¡ slsdan 
-door een niet-ambtelijk deskundige bindend te taxeren verschil tussen de dan 
-geldende waarde in het economischverkeer uitgaande van de huidige
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bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de dan geldende waorde in het 

-

e conomisch verkBer (WElr, met dien verst ande dat per i aar gere kend vanaf 

-vijftienjaar no de datum aldepasseringvan deze overeenkttmstig het te 

-

verrelænen bedrag met twintig procent (20%o) wordt verminderd. Onder 

-
realisering wordt verstaan het onhenoepelijkworden van een botatt- dan wel -
aanlegvergunning ter realiseringvan de bestemming van de grond conform het
ten tijde van de qanvraag geldende bestemmingsplan danwel op grondvan een

vrijstelling in het kader van de llet op de ruimtelijke ordening niet zijnde een 
-

t ij del ij lre vrij stell ing.
5. Onder een hoogwaardiger bestemming wordt in elk geval nimmer verstaan een

natuurterrein, bosgebied, notuurlijke corridor casu quo verbindingszone of een

terrein bestemd voor de openbare openluchtrecreatie.
6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijke deshrndige zal in gezamenlijk overleg door -

verlroper en het bureauworden benoemd. In geval partijen in onderling overleg
niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoon van de deskundige, zal de

bindende taxatie van het verschil bedoeld in lid 4 worden gedaan door dríe 

-deskundigen. Zowel verløper als het bureau zullen in dat geval beiden ëén-
deskundige benoemen, waalvnt de beide door partijen benoemde deskundigen -
de derde deskundige zullen aamttijzen. Deze derde deskundige zal tevens als 

-voorzitter van het dríemanschap fungeren.
7. In geval één deskundige wordt bernemd zullen de kostenvan de deskundige 

-door het bureauworden gedragen. Indienuit de taxatie blijld dat geen spralæ is

van een verschil in waarde als bedoeld in lid 4, komen de kasten van de

deskundige voor rekening van verkoper.
8. In gevøl vcm een driemanschap kamen de l<ostenvan de deskundigenroor 

-
relæning van het bureau en verkoper gezamenlijþ elk voor een gelijk deel. 

-Indien uit de tmatie blíjkt dat geen spralæ is van eenverschil inwaarde als 

-bedoeld inlid 4 komen de kt¡stenvan de deskundigenvolledígvoor rekeningvan
verkoper,

9. De benoeming van de deskundige in gezamenlijk overleg, dan wel de

benoemingen door het bureau en verkoper afzonderlijkvan een deskundtge 

-conform het bepaalde in lid 4, zal geschieden binnen één maand nndat verkoper
een schriftelük, btj aangetekende post verzonden, verzoek heefi gedaan aan het -
bureau om tot venelæning over te gaan.

1 0. Indien het bureau niet binnen twee maanden na het definítief gereed lnmen van
de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 aan deze verplichting -
tot verrekening heefi voldnan, heeft verløper recht op een direct opeisbare 

-boete ter grootte van tien duizend euro (€ 10.000,00), onverminderd het recht -
op voolvnemde meerw aardevergoedíng.

I 1. Het bureau verbindt zich alle bepalíngen uit dit artilæ|, bij elke vervreemding in
eigendom van het bij deze alúe ge- enverkochte of een gedeelte daarvan, zo ook
bij de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het bij deze ahe ge- en

verlrochte of een gedeelte daarvan, alsmede bij elke vervreemding vsn da¡ 

-
zalælíjk gerntsrecht, aan de nieuwe verlvijger in eigendom of zakelijk
genotsrecht op te leggen, ten behoeve van verknper te bedingen en aan te nemen

en om die bedingen, alsmede het in dit lid bepaalde, in elke verdere ahe van 
-
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vervreemdíng in eigendom of vestiging casu quo vervreemding van een zakelijk
genotsrecht woordelijk te doen opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of
iedere opvolgende verkrijger in eígendom of zakelijk genotsrecht, die verzuimt -
te bedingen, op te leggen, aan te doen nemen of te doen opnemen, van een
onmiddellijkopeisbare boete van rwintigduizend euro (€ 20.000,00) ten behoeve
van verlroper, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal worden vereist, 

-zodat de bedongen boete terstond zal kunnenworden gevorderd.
I 2. Expliciet w ordt vermeld dat thans geen w I ziging van het bestemmingsplan 

-(anders dan het recent vastgesteld nieuwe plan en de dasrin opgeTnmen
wijzigingsbevoegdheid ten asnzienvan de natuurlijlæ corridor) aan de orde is. -
De hiervoor omschreven meerwaardeclausule is opgenomen op verzoekvan 

-verlroper in het kader van minnelijk overleg ter voorl<aming van onteigening." -
Met betrekking tot bekende erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen edof-
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akte waarbij verkoper het -
verkochte in eigendom verkreeg, waarin woordelijk staat vermeld:
"Ten loste van de aanverkaper behorende percelen gemeente Zeist, sectie C 

-
nummers 880,88 1 , 882 en 885 en ten behoeve van het bij deze verkochte perceel, 

-wordt voorzoveel nodig gevestigd de eddieratbaarheid vanweg over de verlengde -
Slotlaan.
Dezelfde erfdierxtbaarheid wordt voorzoveel rndig gevestigd ten behoeve van 

-
gemelde aan verkoper behorende percelen en ten laste van het bij deze verkochte 

-perceel."
BIok 25.
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 25 - geen 

-erftlienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend. -
Blok26.
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 26 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkr[jging staan vermeld:
(deel 63280 nummer 7 I)
" Voor erfdienstbaarheden van weg wordt ten deze verwezen naqr:
l. een aløe op drieëntwintig mei negentienhonderd achtenvijfiig voor notaris

Neuteb oom ter standpl aats's-Gravenhage verlede n, overge schreven ten
hypotheelrkantore -thans gernamd het knntoor van de Dienst en de Openbare 

-Registers- te Amersþort daags daarna in deel 1207 nummer 84;
2. een aloe op zestienjanuari negentienhonderd negenenvíjrtigvoor notaris

Neuteboom voornoemd verleden, overgeschreven ten laatstgemelde
hypotheelclrnntore daags daarna in deel 1222 nummer 57,

3. een alae op zeven september negentíenhonderdvijferueventigvoor notaris de Wit
ter standplaats Zeist verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore te

Unecht daags daarna in deel 2486 nummer 25.tt
Blok 27.

Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 27 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen enlof bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 13446 nummer 165)
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" 1, naar een alúe van transport op twaalf augustus negentienhonderd vff en zestig -
verledenvoor notarís B.Stasse te lJsselstein, overgeschreven ten hypotheekkantore -
te Utrecht op dertien augustus negentienhonderd vijf en zestíg in deel 1849 nummer
56, waarín het volgende voorkomt, woordeliik luidende

" " De comparanten verWaarden vervolgens
dat over het oan de verkoper blijvende gedeelte van voormeld perceel lJss¿lsfsil, 

-sectie D nummer 83 tot dicht bij de sloot, welke de afscheidingvormt van dit 

-
gedeelte met het bij deze ahe overgedragen gedeelte van dít perceel een electrische -
leiding aam,uezig is,
dat aan de kaper van het gedeelte vanvoormeld perceel nummer 83 het recht wordt
toegelænd om op deze leiding een aansluiting te doen maken en de leiding te doen -
doortreklcen tnar het door hem gekachte gedeelte van het perceel nummer 83; 

-
dat alle lrosten, verbonden aan het tot stand brengenvan de aansluíting en van het -
doortrelrken der leiding alsmede de l<osten van verbruík van electrische stroom ten -
behoeve van de kaper voor zijn rekening zullen zijn;
dat dit recht aan de l<aper wordt toegekend als effienstbaarheid ten nutte van het -
aan hem overgedragen gedeelte vanvoorrneld perceel nummer 83 als heersend erf-
en ten laste van het aan de verkaper blijvende gedeelte van dit perceel als lijdend 

-erf.
Nog verHaarden de comparonten te vestígen de erfdienstbaarheid van weg ten nutte

van het bij deze ahe overgedrøgen gedeelte van voolmeld perceel lcndastraal bekend

gemeente lJsselstein sectie D nummer 83 als heersend erf en ten laste van het aan de

verlroper blijvende gedeelte van dit perceel als lijdend erf om op de bestaande wiize,

over de dam, gelegen over de sloot die de scheiding tussen deze perceelsgedeelten-
vormt, te lromen vqn en te gaan naar de Noord lJsseldiik'tt' 

-

2. noor een alde van tran^sport op achttien augu.stus negentienhonderd vijf en vtifriq -
v erl e den vo or rnt ari s A. G. C o ol te IJs s e I st e in, ov er ge s chrev en t en v oormelde
hypotheeklcantore op vijftien olaober negentienhonderd viif en vtifriq in deel 15 3 I 

-nummer 128, waarin het volgende voorkamt woordelijkluidende.
""tot gebruik en ten nutte van het bij deze verkachte en ten laste van het thans aan -
verlraper beharende kadastrale perceel gemeente lJsselstein sectie D nummer 104 -
wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van'weg naar- en van de Noord 

-
IJsseldijkvan en ruMr het heersend erf over het lijdend erf op de minst benvarende -
wijze.""
Blok 28
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 28 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akfe van eigendomsverkrijging staan vermeld:

¡deel 13465 nwnmer 36/
Artilrel 1: Bodemverontreiniging op perceel lJsselstein, D, 1184

Partijen zijn belænd met de aamnezige bodemverontreiniging in perceel 1184, welke

onder te verdelen zijn in twee locaties:
a) Langs de Hollandse lJssel een gedeelte van het perceel met een oppervlahe van -

circa éénduizend achthonderdvierkante meter (1800m2). Deze verontreiniging is

onderdeel van een voormalige vuilstort. Gelijhijdig met de naastgelegen gronden

van A.H.M.Kromwijk (reffi" vuilstort) wordt thans in opdracht van het bureau 
-
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een beschilrking aangevraagd bij de Provincíe Utrecht in het koder van de Wet 
-Bodembescherming (WBB). Op deze locatie heefi aanvullend bodemonderzoek-

plaatsgevonden, uitgevoerd door CSO onder projectcode 05.R081, welk
onderzoek bij partijen bekend is.

b) Op enlrele locaties in het overige deel van het perceel ziin tevens

verontreínigingen aangetrffin bij de aanleg van een zanddepot. Thata wordt in -
opdracht vanverkaper een beschikking aangevraagd bij de Provincie Utrecht in-
het lradervan de ll'et Bodembescherming (WBB).Op deze locatie heefi
oanvullend bodemonderzoek plaats gevonden, uitgevoerd door C S O onder 

-
projectcode 05.R182 van drie augustus tweeduizend vijf, welk onderzoek bü 

-partijen bekend is
Artikel2: Sanering lJsselstein, D, 1184
Uit de voormelde onderzoeksresultaten is naar voren gekomen dat sanering kan 

-plaatminden door uitvoering van relatief Heinschalige werløaamheden. Voor beiden
locaties wordt verwacht dat de velontreinigíng knnworden afgedeh met grond en -
dat de locotie vervolgerx inpasbaar is in de geplande nieuwe natuur. Tevens wordt -
verwacht dat er na sanering/afdekking geen nadere maatregelen meer noodzakelijk-
zijn en dat de locatíes in de toekt¡mst níet gemonitoord behoeven te worde
Ten aarzien van deze saneringen komen partijen het volgende overeen:
l) De notariële alde van levering zal pas dan passeren op het moment dat de

Provincie Utrecht voor beiden locaties een beschikking in het kader van de l4'BB

heefi afgegeven welke overeenl<omt met de verwachte saræringsmoatregelen 

-2) De noodzakelijke maatregelen op locatie a worden door en voor relæning von het
bureau uitgevoerd na dotum ahepassering.

3) De noodzakelijke maatregelen op locatie b worden door envoor rekening
verlroper uítgevoerd na datum aldepassering rekening houdende met de

opleverdata genoemd in artikel 6 van deze voorwaarden.
4) Oplevering van locatie b zal na uimoering van de hiervoor gernemde

saneringsmaatregelen geschieden als cultuurgrond met voldoende roofgroni 

-(minimaal veertig centimeter), ingezaaid als grasland (weidemengse\. 

-

5) Bij oplevering van locatie b dient verkoper een verHaring te overlegge
afgegeven door de Provincie Urecht, waaruit blijla dü de sanering is uitgevoerd
conform de beschikkingWBB en daarbij behorende eisen.

6) Indíen niet of slechts ten dele aan het bepaalde in deze bijzondere voorwaarde is -
voldaan, zal het bureau voor rekening van verl<oper de in deze voorwaarden 

-genoemde werløaamheden doen uitvoeren. Bij het passeren van de alae
levering wordt als waarborgsom voor voldoening aan bovengenoemde

voorwaarden een bedrag van € 45.000,00 (zegge: vijfenveertig duizend euro) op -
de lroopsom ingehouden. Deze waarborgsom zal bij de notaris worden gestort en

is rentedragend voor de verløper. Deze waarborgsom zol worden uitbetaold 

-inclusíefrente indien voldaan is aan het gestelde in de hierboven aangegeven 

-bijzondere voorwaarden, onder aftrekvan de door het bureau gemaalde of rng te
maken kasten.

7) De waarborgsom zal niet eerder door de notaris worden vrijgegeven dan nodat -
het bureøu schriftelijk heefi verUaard hiermee in te stemmen.

Artikel4: Afsprøken uit tweeduízend drie over verkoop vervuílde grond door 
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Kromwijk aøn het buresu
Medio tweeduizend drie is in een overeenl<omst tussen verkoper en het bureau
vastgelegd dat het bureau een gedeelte van het perceel lJsselstein, D, I 184 groot 

-éénduizend achthonderd vierkante meter (1800m2) (gedeelte verontreiniging a uít -artilæl I) zal overnemen onder dezelfde condities als eventueel in de toekomst de 

-naastgelegen vuilstort (relfde verontreíniging) wordt overgenomen van de heer 

-A.H.M.Kromwijk
* Indien het perceelsgedeelte wordt overgedragen heeft het bureau voldaan

deze afspralæn.
* Indien het bureau gebruikmaald van de ontbindende voorwaarde uit artikel 3, 

-lromen portijen overeen dat de afspraken uit voormelde overeenl<omst uit 

-
tweeduizend drie komen te vervallen.

VNJWARING VE RONT REINIGING (EN)
Door de Provincie Utrecht is een beschikking afgegeven met betrekking to¡ þs¡ 

-saneringsplan, stortplaats Noord lJsseldijk te lJsselstein, UI 0353/00022
Koper heeft verHaart van deze beschikkingvolledig op de hoogte te zijn en de in de -
beschilrking gemelde verontreiniging(en) volledig te aanvaarden envrijwaart
verlroper voor alle gevolgen met betrekking tot de bekende gemelde

verontreiniging(en), met inachtræmingvon hierboven in de bijzondere voorwaarden
omtrent de saneringvan de verontreinigingen bepaalde.

Blok 29
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 29 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 13227 nummer 185)

Artikel 1 2 : Meerwaardeclausule
l. Verlraper en het bureau hebben tijdens de verkaoponderhandelingen voor wat -betreft de vaststelling van de kaopsom als uitgangspunt genomen dat de bii deze

overeenkomst verlachte percelen de huidige bestemming hebben, te weten
"Agrarisch Doeleinden" en "Agrarisch bonvblok voor intensieve veehouderij ".

In verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau ten aanzien van

bovengenoemde percelen overeenstemming bereih over een schadeloosstelling -
(conþrm onteigeningswet en jurisprudentie) van € 1.950.000,: (zegge: één 

-mif oen negenhonderdvijftig duizend euro)
2. Het bureau en diens rechtsopvolgers verplichten zich onvoorwasrdeliik en

onherroepelijkjegens verkoper om, in geval van realisering biwæn vijftien jaar -
nn aktepassering van deze overeenkomst von een andere, hoogwaardiger 

-
bestemming van het verkachte ten opzichte van de in lid I genoemde

bestemming, aan verkoper een bedrag te voldoen geliik aan het alsdan door een

niet-ambtelijk deskundige bíndend te taxeren verschil tussen de huidige en de -
dan geldende waarde in het economisch verkeer (WEV), met dien verstande dat -
perjaar gerekendvanafhet tiendejaar na de datum afuepasseringvan deze 

-overeenlramst het te verrekenen bedrag met 20o/o per jaar wordt verminderd. De
huidige waarde wordt door partijen bepaald op € 5,: per m2 voor de gronden -
met de bestemming "Agrarische Doeleinden" en € 20,:per m2 voor het
" Agr ar is c he B o rw b l o k " . Onde r r e al i s e ring w o rdt ve rs t aan he t onhe n o ep e l tj k -
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w orde n van ee n w tj zigtng van het be stemmingsplan en/of het onherro epelíj k 

-wordenvan eenwijzigtng bestemmingsplan ex art I I of 19 WRO ter zake van het
verlrochte of gedeelten daarvan. Bij de waardebepaling, om te bepalen of de 

-meerwaardeclausule inwerking treedt en om het te venekenen bedrag te 

-
bepalen, wordt de waarde voor en na de bestemmingswiiziging van elk gedeelte -
van de in deze overeenknmst betrokken percelen gewaardeerd als onderdeel van

de economische eenheid waar het deel van uitmaøld binnen het gegeven

be ste mmingsvlak. (Ier verduidel ij king ; zo w orden w aardeverminde rende en 

-w aardevermeerderende factoren met elkaar verrekend).
Onder een hoogwaardiger bestemming wordt in elk geval nimmer verstaan een -
natuurterrein, bosgebied ofeen terrein bestemd voor de openbare
openluchtrecreatie.

3. De in lid 2 geduide niet-ambtelijlæ deskundige zal in gezamenlijk overleg door -
verlraper en het bureau worden benoemd. In geval partijen in onderling overleg
niet tot overeenstemming geral<en omtrent de persoonvan de deskundige, zal de

bindende taxatie van het verschil bedoeld în lid 2 worden gedaan door drie 

-deskundigen. Zowel verløper als het bureau zullen in dat geval beiden één 

-
deskundige benoemen, woarrn de beide door partijen benoemde deskundigen de

derde deskundige zullen aamtijzen. Deze derde deskundige zal tevens als 

-
vo orzitter van het driemans chap funge ren.

4. In geval één deskundíge wordt benoemd zullen de kostenvan de deskundige 
-door het bureauworden gedragen. Indien uit de taxatie blijkt dat geen sprake -

is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 2, kamen de l<asten van de 

-deskundige voor rekening van verkoper. In geval van een driemanschap l<omen

de lrastenvan de deskundigenvoor rekeningvan het bureau enverkoper
gezamenlíjk, elkvoor een gelijk deel. Indien uit de taxatie blijk dat geen

spralæ is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 2 kamen de l<osten van -
de deskundigen volledig voor relæníng van verkoper,

5. De benoemingvan de deskundige in gezamenlijkoverleg, danwel de

benoemingen door het bureau enverkaper aþonderliikvan een deskundige 

-conform het bepaalde in lid 3, zal geschieden binnen I maand nadat verkaper -een schrifielijk, bü aangetekende post verzonden, verzoek heeft gedaan aan het -
bureau om tot vetekening over te gaan.

6. Indien het bureau niet binnen 2 maanden na het definitief gereed kamen van de

rapportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 2 respectievelük lid 3 aan -
deze verplichting tot verrelæning heeft voldaan, heeft verkoper recht op een 

-direct opeisbare boete ter grootte van € 20.000,: (zegge: twintigduizend euro),

o nv e rm inde r d he t r e cht o p v o orno e m de me e rw aar dev e r go e ding.

Artikel I 3 : Kettinebedine
Het bureauverbindt zich het in de artikelen,één, acht, negen entwøalf alsmede in-
dit artilrel bepaalde, bij elke vervreemding in eigendom van het bii deze ahe ge- en

verl<achte of een gedeelte daarvan, zo ook bij de vestiging van een zalæl¡k 

-

genotsrecht op het bij deze akte ge- enverkochte of een gedeelte daarvan, alsmede -
bij ellæ vervreemding van dat zokelijk genotsrecht, aan de nieuwe verløiiger in 

-eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve vanverkoper te 

-

bedingen en oan te nemen en om die bedingen, alsmede het in dit lid bepaalde, in -
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ellre verdere alde vanvervreemding in eigendom of vestiging cqsu quo
vervreemding van een zakelijk genotsrecht woordelijk te doen opnemen, zulks op 

-verbeurte voor het bureau en/ofiedere opvolgende verlcrijger in eigendom of-
zalrelijk genotsrecht, die verzuimt te bedingen, op te leggen, aan te doen nemen of te
doen opnemen, van een onmiddellijk opeisbore boete van € 100.000,:
(zegge: honderdduizend euro) ten behoeve vanverkoper, zonder dat enige
ingebrelrestelling daartoe zal worden vereist, zodat de bedongen boete terstond zal -
kunne n w o r den gev orderd.
anz¡r ¡nn#¡

dat bij alde van scheidíng op acht november negentienhonderd vierentachtig 

-
verledenvoor notaris Mr. F.P.A.C. Adrioans ter standplaats ljsselstein, vanwellæ -
akte een afschrirt is overgeschreven ten lrypotheekkantore te Unecht op de dag 

-daarna in deel 4926 nummer 60, ten behoeve van het hiervoor omschreven
onroerend goed in de volgende bewoording een erfdienstbaarheid is gevestigd: 

-"dnt z¡ bíj deze ten nutte van de niet verdeelde percelen nummers I56 en 2296 als -
heersend erf en ten laste van het aan de deelgernot Hendrik Kool Junior
toegescheidenperceel nummer 168 als lijdend erf, alwellre percelendeel uitmalæn
van sectie D der kndastrale gemeente lJsselstein, vestigen de eddienstbaarheid van
uitweg om over een aan de ongeveer noord-westelijke zrjde van het lijdend ed aan
te leggen pad te kamen van en te gaan naar de openbareweg, de Noord-Ijsseldtjk te

IJsselstein, met bepaling dat:
a. de lrnsten van aanleg van voorrneld pad zijn voor de helfi voor de rekening ven -
de eigenaar van het heersend erf;
b. de eígenaar van het heersend erfverplicht zich het pad eenmaal aangelegd in 

-goede staat van onderlnud te houden; de l<asten van dit onderhoud zijn voor zijn -
rekening;
c. van het pad mag gebruik gemaah worden door landbottwvoertuigen op een 

-wijze als thans gebruilælijkvoor de exploitatie vanbom't- enweiland.";
dat bij alde van transport hedenvoor notaris W. de Visser ter standplaats Lopík-
verleden ten laste van het hiervoor omschreven onroerend goed in de volgende 

-bewoording een erfdienstbaarheid ís gevestigd :

"Door de overscltrijvtng ten lrypotheekknntore te Utrecht zal worden gevestigd ten
nutte van het lrndostrale perceel nummer 156 en het hiervoor nader omschreven 

-gedeelte van nt¿mmer 2296, de eddienstbaarheid van uitweg van- en 77ssv þs¡ 

-hiervoor in gemelde ahe van scheiding bedoelde pad over het percssl nvmmsv 

-168, uit te oefenen op de wijze zoals thnns het geval is en op de voor de eigenaar -
van het dierxtbare erf mirxt benvarende wijze.",

Blok 30.
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 30 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen enlof bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(so6o0 / rls)
"Artikel 9 : Meenttaardeclaus ule
1. Verkaper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhandelingen voor wat -

betreft de vaststellingvan de kaopsom øls uitgangspunt genomen dat de bij deze

overeenlromst verkochte percelen de huidige bestemming hebben, te weten-
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" Agrarisch Doeleinden " en " Agrarisch borwblok "
Inverband met dit uitgangspunt hebbenverknper en het bureau ten aanzienvan
bovengenoemde percelen overeenstemming bereila over een schadeloossteUing
(conþrm onteigeningswet en jurisprudentie) van € 2.230.000,: (zegge: twee 

-milj oen tw eehonderdde rt igduizend euro).
2. Het bureau en diens rechtsopvolgers verplichten zich onvoonvaardelijk en 

-onherroepelijkjegens verl<aper om, in geval van realiseríng binnen vijftien jaar
na ahepassering van deze overeenkt¡mst van een andere, hoogwaardiger 

-
bestemmingvan het verknchte ten opzichte van de ín lid I genoemde

bestemming, aan verkaper een bedrag te voldoen gelijk aan het alsdan door een

niet-ambtelijk deskundige bindend te tæceren verschil tussen de huidige en de -
dan geldende waarde in het economischverkeer (WEV) met dienverstande dat
per j aar gerekend vanaf het tiende j aar na de datum ahepassering van deze 

-overeenlromst het te verrekenen bedrag met 20o/o per jaar wordt verminderd. De
huidige waarde wordt door partijen bepaald op € 5,: per m2 voor de gronden -
met de bestemming "Agrarische Doeleinden" en € 20,:per m2 voor þs¡ 

-
"Agrarische Bouwblok". Onder realisering wordt verstaan het onherroepeltjk -
worden van een wtjziging van het bestemmingsplan en/of het onhenoepelijk 

-worden van een wijziging bestemmingsplan ex art I I of 19 WRO ter zake van -
het verlrochte of gedeelten daarvan.

3. - De meerwaardeclausule uit dit artilæl gaat in werking zodra op het
verlrochte varnf zes ex,tra objecten worden gerealíseerd. Onder objecten

wordt in deze verstaan: woningen, recreatiewoningen, bedriifsmatig
geëxploíteerde bedrijfseenheden (waaronder industrieel, kantoor, horeca),

I and go e d/ b u it e np I a at s.

- De meerwaardeclausule gaat inwerking als op het verl<ochte een goffbaan
wordt gerealiseerd díe (ter beoordeling van de in lid 2 genoemde

deskundige) als complex een meerwaarde tot gevolg heeft ten opzicht van de

huídige wasrde zoals eerder in dit artilæl omschreven.
- Onder een hoogwaardiger bestemming wordt in elk geval nimmer verstaan

een notuurtewein, bosgebied of een tewein bestemd voor de openbare

openluchtrecreatie.
4. De in lid 2 geduide niet-ambtelíjke deskundige zal in gezamenlijk overleg door

verlroper en het bureau worden benoemd. In geval pnrtiien in onderling
overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoon van de

deskundige, zal de bindende taxatie van het verschil bedoeld in lid 2 worden
gedaan door drie deskundigen. Zowel verkoper als het bureau zullen in dat
geval beiden één deskundige benoemen, v)aarna de beide door partiien
benoemde deskundigen de derde deskundige zullen aanwijzen. Deze derde

de s kundige zal tev ens al s voorzitter v an het driemarxchap fungeren
5. In geval één deskundige wordt benoemd zullen de kastenvan de deskundige -door het bureauworden gedragen. Indien uit de taxatie blijkt døt geen sprake

is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 2, kamen de knsten van de 

-deskundige voor rekeningvanverkoper. In geval van een driemansch
lromen de kasten van de deskundigen voor rekening van het bureau en 

-
verlroper gezamenlijk, elkvoor een gelíjk deel. Indien uit de taxatie blijh dat -
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geen sprake is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 2 komen de kosten
van de deskundígen volledig voor rekening van verkaper

6. De benoeming van de deskundige in gezamenlijk overleg, danwel de

benoemingen door het bureau en verkaper afzonderlijkvan een deskundige 

-conform het bepaalde in lid 4, zal geschieden binnen I maand nadat verkoper -
een schriftelijk, bij aangetekende post verzonden, verzoek heefi gedaan aan het -
bureau om tot verrekening over te goon.

7. Indien het bureau niet binnen 2 maanden na het definitief gereed komenvan -
de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 2 respectievelük lid 3 -
aan deze verplichting tot verrekening heeft voldaan, heeft verknper recht op -
een direct opeisbare boete ter grootte van € 20.000,: (zegge: twintigduizend -
euro), onverminderd het recht op voornoemde meerwaardevergoeding.

Artikel I 0 : Meerwaardeclaus ule netto specieopbrengsten
- Indien binnen een periode van vijftien jaar na de datum van aktepassering een

door de provincie Utrecht vastgesteld en goedgekeurde
ont grondingsv er gunning w o r dt afge gev e n, t. b.v. c o mme r c ië I e sp e c ie - e n/of 

-zandtvinningwinbare bodembestanddelen op het gekochte of delen daarvan -
en een begin is gemaakt met de daadwerkelijke winning van de

bodembestanddelen, dan dient er van de afgevoerde specie en/ofzand,
jaarlijlrs, vijftig procent (50%ù van de netto opbrengst te worden afgerekend -
met de verl<nper. De overige vijftíg procent (50%ù van de netto opbrengst 

-lu¡mt ten goede aan het Bureau Beheer Landbouwgronden of diens
rechtsopvolgers
Onder netto opbrengst wordt verstaan de bruto opbrengst mínus de 

-

redelijkerwijs aan het project toe te rekenen knsten voor de klei en/of 

-

zandwinning en de waardevermindering, conþrm marktwaarde, van het
perceel na herinrichting.

- De verkrijger (Bureau Beheer Landbom,t,gronden) of diens rechtsopvolgers 
-dienen qan de verkoper een opgme te verstrekkenvan het tüdstip, de 

-

verwachte hoeveelheid en de lwaliteit van de bodemmaterialen die zal worden
gewonnen ten behoeve van de commerciële specie- en/of zanúninning. Indien
partijen geen overstemming verkrijgen over de verrekening van de

meerwaarde, dan dient deze bindend te wordenvastgesteld door drie niet- 

-ambtelijke deskundigen, waarvan ieder der partijen er één aanwíjst, welke 
-twee niet-ambtel¡ke deskundigen gezamenlijk een derde aanwiizen. Deze 

-derde deskundigenwordt voorzitter van het driemanschap en zal binnen 3 

-maanden na het instellen van dit driemanschap schriftelijk aan partiien 

-
rapporteren. Beide partijen verklaren zich aan de conclusie van het rapport te

conformeren.
- De lrosten ten aanzien van een bindende vaststelling van de verrekenwaarde -

kamenvoor rekening van de verknper en het Bureau Beheer
Landbouwgronden, waarbij iedere partij de eigen deskundige betaald en de -
voorzitter ieder voor de helft.

Artikel 1 I : Kettíngbeding
Het bureau verbindt zich het in het artilæl negen en tien alsmede in dit artikel 

-
bepaalde, bij elke vervreemding ín eigendom van het bij deze akte ge- en verkochte
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of een gedeelte daarvan, zo ook bij de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het
bij deze aloe ge- en verkochte of een gedeelte daarvan, alsmede bij elke

vervreemding van dat zskelijk genotsrecht, aan de nierwe verløijger in eigendom of
zalrelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve van verkoper te bedingen en aan te -
nemen en om die bedingen, alsmede het in dít lid bepaalde, in elke verdere alde van

vemreemding in eigendom of vestiging casu quo vervreemding van een zalæl¡k 

-genotsrecht woordelíjk te doen opnemen, zulla op verbeurte voor het bureau en/of -
iedere opvolgende verlvijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, die verzuimt te 

-bedingen, op te leggen, aan te doen nemen of te doen opnemen, van een

onmiddellijk opeisbare boete van € 100.000,: (zegge: honderdduizend euro) ten 
-behoeve van verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal worde

vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnen worden gevorderd.

OMS CHRIWING E RFDI ENS TBAARHED EN, KItrALITATIEVE B EDINGEN
EN/O F BIJZ ONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende effienstbaarheden, lcwalitatieve bedingen en/of 

-
bijzondere verplichtingenwordt veruezen naar gemelde aldenwaarbij verkoper het
verlutchte in eigendom verlceeg, woarinwoordeliik staat vermeld:
- voor wat betreft - IJsselstein D 2943 - runr gemelde aankamsttitel (4992/2)

"Voor bestaande eddienstbaarheden wordt verwezen naar een alúe van scheiding -
verleden op acht rnvember negentienhonderdvierentachtigvoor notaris Mr. 

-
F.P.A.C. Adríaans te lJsselstein overgeschreven ten lrypotheekkantore te Urecht op
negen november daarna ín deel 4926 nummer 60, waarín het volgende woordelijk -
voorkomt.
"- dat zij bij deze ten nutte van de níet verdeelde percelen nummers I56 en 2296 als -
heersend erf en ten laste van het aan de deelgenoot Hendrik Kool Junior 

-

toegescheidenperceel nummer 168 als lijdend erf, alwellæ percelen deel uitmalæn-
van Sectie D der kndastrale gemeente lJsselstein, vestigen de eddienstbaarheid van

uitweg om over een aan de ongeveer noord-westeltjke zijde van het lijdend edaan te
Ieggen pad te kamen van en te gaan nnar de openbare weg, de Noord-IJsseldijk te -
IJsselstein, met bepaling dat:
a. de lrosten van aanleg ven voorrneld pad zijn voor de helfi voor relæning van

de eigenaar van het lijdend erfen voor de helrt voor rekening van de eigenaar
van het heersend ed;

b. de eigenaar van het heersend edverplícht zich het pad eenmaal aangelegd in -
goede staat van onderhoud te houden;
de kasten van dit onderhoud zijn voor zijn relæning,

c. van het pad mag gebruik gemaakt worden door landbottwvoertuigen op een 

-wijze als thans gebruilælijkvoor de exploitatie van botm- enweiland.tt 

-

Door de overschrijving ten lrypotheekkøntore te Urecht zal worden gevestigd ten 
-nutte van het lradastrale perceel nummer 156 en het hiervoor rader omschreven 

-gedeelte van nummer 2296 en ten laste van het aanverknpers in eigendom verbleven

perceelsgedeelte van gemeld nummer 2296, de eddienstbaarheid van uitweg van- en

naar het hiervoor in gemelde ahe van scheidíng bedoeld pad over het perceel 

-
nummer 168, uit te oefenen op de wtize zoals thans het geval is en op de voor de 

-eigenaar van het dienstbare erf minst bez,varende wiize."
Voor wat betreft de overige percelen n¿ür voorlnelde aankomsttitel (647819), waarin
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woordelijk staat vermeld:
in gemelde aanl<nmsttitel2302 nummer 40 staat letterlijkvermeld:
"Vervolgens verklaarden de comparanÍen :

dat de verlraper eigenaar is van de woning plaatselijkbekend als Noord-IJsseldük-
nummer 89a, gesticht op het perceel kndastraal bekend gemeente lJsselstein sectie D
nummer 973;
dat dit perceel is gelegen aan de overzijde van de Noord-IJsseldijk tegenover het bij
deze overgedragen perceel nummer 946,

dat de afvoer van regelwate4 gootsteem,ttater enfaecaliën (via septictank) van de -woning Noord-IJsseldijk 89a geschiedt door een ríolering, onder het wegdek van de

Noord-IJsseldijk door in de bermsloot, deel uitmakende van het bij deze

overgedragen perceel nummer 946;
dat deze toestand ookvoor de toekomst gehandhaafd dient te blijven en mitsdien bij -
deze ten nutte van gemeld perceel lJsselstein sectie D nummer 973 als heersend erf -
en ten laste van gemeld perceel lJsselstein sectíe D nummer 946 als lijdend erf 

-wordt gevestigd de eddienstbaarheid tot afvoer als voormeld in de tot het lijdend erf
behorende bermsloot, met bepaling
dat de eigenoar van het heersend erfverplicht is om alle ter zake van deze afvoer 

-door de overheid gegeven en nog te gevenvoorschriften stipt na te l<amen

dat alle l<asten die gemaah zijn ofnog gemaah moetenworden met betrekking tot de

afvoer geheel en uitsluitend voor rekening von de eigenaar van het heersend erfzijn;
dat de erfdienstbaarheid vemalt indien en zodra de afvoer op de bermsloot van 

-ov erhe ids *- e ge w o rdt v e rb o de n. 
t t

"Tot gebruik en ten nutte van gemeld nummer 947, ten laste van gemeld nummer 
-946, wordt bij deze gevestigd øls erfdienstbaarheid:

het recht streklcende tot het hebbenvan:
ten eerste een gedeelte van een betonnen voet voor een roede van de op het heersend
erf aanwezige hooiberg, zulks zolang die hooiberg bestaat;
ten tweede een gedeelte van de bergwin boven het lijdend erf zulks zolang die 

-
hooiberg bestaat;
ten derde een gedeelte van de knp van bedoelde hooiberg boven het lijdend erf, zull<s

zolang die hooiberg bestaat;
tenvierde een gedeelte van de voordeur en een achterdeur op het liidend ef.
Als wederzijdse eddíenstbaarheid wordt gevestigd het recht over enweer, dat partij
Oslrom in de rnord-westelijlæ gevels van zijn futofdgebotrw- en partij Lokharst in de

zuid-oostelijke gevels van diens hoofdgebouw vrijelijk ramen (voor licht en uitzicht)
en deuren mogen hebben.
Ieder der partijen heeft echter het recht zijn edaf te sluiten met heininge
schuttingen, of muren op zijn eigen grond en tot een hoogte die hem zal
goeddunken."
Blok 31.

Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met behekking tot Blok 31 - geen 

-erftlienstbaarheden, kwalitatieve bedingen enlof bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 13287nummer 79)

'tArtíkel 1 1 : Meerwøardecløusule
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Verkaper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhandelingen voor wat
betrefi de vaststellingvan de kaopsom als uitgangspunt genomen dat de bü -
deze overeenkamst verkochte percelen de huidige bestemming hebben, te 

-weten "Agrarisch Doeleinden" en "Agrarisch botmblok"
Inverband met dit uitgangspunt hebbenverkoper en het bureau ten aanzien-
van bovengenoemde percelen overeenstemming bereila over een

s chade I o o s s t e il ing (c onfo rm ont e i geningsw e t en j ur i sp rude nt ie) v an 

-

€ 2.807.000,: (zegge: twee miljoen achthonderdzevenduizend euro). 

-

Het bureau en diens rechtsopvolgers verplichten zích onvoorwaardeliik en 
-onherroepelijkjegens verkoper om, in geval van realisering binnen vijftien 
-jaar na ahepassering van deze overeenkamst van een andere, hoogwaardiger

bestemmingvan het verlcochte ten opzichte van de in lid I genoemde

bestemming, aan verkaper een bedrag te voldoen geliik aan het alsdan door -
een niet-ambteltjk deskundige bindend te taxeren verschil tussen de huidige -
en de dan geldende waarde ín het economisch verkeer (WEV) met dien
verstande dat per jaar gerelændvanaf het tiende jaar na de datum
aktepassering van deze overeenkomst het te vercekenen bedrag met 20%o per
jaar wordt verminderd. De huídige waarde wordt door partijen bepaald op -
€ 5,: per m2 voor de gronden met de bestemming "Agrarische Doeleinden"
en € 20,:per m2 voor het "Agrarische Boø¡,blok". Onder realisering wordt
verstaan het onherroepeltjk worden van een wijziging van het
b e s t e mmingsp I an e n/ of he t o nhe ruo ep e I ij k w o rde n v on e e n w tj z i ging
bestemmingsplan ex art I I of 19 tüRO ter zake van het verkttchte of 

-
gedeelten daarvan.
* De meerwaardeclausule uit dit artikel gaat inwerking zodra op het
verlrochte meer dan tien extra objecten worden gerealiseerd. Onder
obj ecten w ordt in deze verstaan : w oningen, recreatiew oningen,
b e drijfsm at i g ge ëxpl o it e e r de b e dr ijfs é é nhe den (w aaro nde r indus t r i e e I, 

-kantoor, horeca)
* De meerwaardeclausule gaat inwerking als op het verkochte een

golJbaanwordt gerealiseerd die (ter beoordelingvan de in lid 2 genoemde -
deskundige) als complex een meerwaarde tot gevolg heeft ten opzicht van de

huidige waarde zoals eerder in dit artikel omschreven.
+ Onder een hoogwaardiger bestemmingwordt in elk geval nimmer verstaan
een natuurterrein, bosgebied of een terrein bestemd voor de openbare
openluchtrecreatie
De in lid 2 geduide niet-ambtelüke deskundige zal in gezamenlijk overleg 

-door verlroper en het bureau worden benoemd. In geval partijen in onderling
overleg niet tot overeenstemming geral<en omtrent de persoon van de

deskundige, zal de bindende taxatie von het verschil bedoeld in lid 2 worden -
gedaan door drie deskundigen. Zowel verl<aper als het bureau zullen ín dat -geval beiden één deskundige benoemen, waarna de beide door partije
benoemde deskundigen de derde deskundíge zullen aam,tiizen. Deze derde 

-deskundige zal tevens als voorzitter van het driemanschap fungeren
In geval één deskundige wordt benoemd zullen de kostenvan de deskundige
door het bureau worden gedragen. Indien uit de taxatie bliild dat ge

4

5
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sprake is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 2, komen de kosten -
van de deskundige voor rekening van verkaper. In geval van een

driemanschap komen de kosten van de deskundigen voor rekening van het -
bureau en verkoper gezamenlijk, elk voor een gelijk deel. Indien uit de 

-
taxatie blijla dat geen sprake is van een verschil in waarde als bedoeld in 

-lid 2 komen de k¡sten van de deskundigen volledig voor relæning van 

-
verkoper.

6. De benoeming van de deskundige in gezamenlijk overleg, dan wel de 

-
benoemingen door het bureau en verkaper afzonderlijkvan een deskundige -
conþrm het bepaalde in lid 4, zal geschieden binnen I maand nadat
verlraper een schriftelijk, bü aangetekende post verzonden, verzoek heeft 

-gedaan aan het bureau om tot venekening over te goan.
7. Indien het bureau niet binnen 2 maanden na het definitief gereed knmen van

de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 2 respectievelijk lid 3
aan deze verplichting tot verrekening heeft voldaan, heeft verkaper recht op
een direct opeisbare boete ter grootte van € 20.000,: (zegge:

twintigduizend euro), onverminderd het recht op voornoemde
me e rw aar dev e r go e ding.

Artikel 1 2 : Meerw aørdecløus ule netto specieop brengste n
- Indien binnen een periode vanvijftien jaar na de datum van ahepassering -

een door de provincie Utrecht vastgesteld en goedgekeurde
ont grondingvergunning w ordt afge geven, t. b.v. commercië le spec ie - en/of -zandwinningwinbare bodembestanddelen op het gekachte of delen daarvan
en een begin is gemaakt met de daad'vterkeliike winning van de

bodembestanddelen, dan dient er van de afgevoerde specie en/ofzand,
jaarlijlæ, vijftig procent (50%ù van de netto opbrengst te worden afgerekend
met de verkoper. De overige vi¡'ftig procent (50%o) van de netto opbrengst -lramt ten goede aan het Bureau Beheer Landbouwgronden.

- Onder netto opbrengst wordt verstaan de bruto opbrengst minus de 

-
redelijlrerwijs aan het project toe te rekenen kosten voor de klei en/of 

-
zandwinning en de waardevermindering, conform marktnaarde, van het 

-perceel na herinrichting.
- De verkrijger (Bureau Beheer Landboø,rtgronden) dient aan de verkoper 

-een opgave te verstrekken van het tijdstip, de verwachte hoeveelheid en de -
lcwaliteit van de bodemmaterialen die zal worden gewonnen ten behoeve 

-van de commercíële specie- en/of zand'vvinning. Indien partiien geen

overstemmingverlcrijgen over de venekeningvan de meerwaarde, dan dient
deze bindend te worden vastgesteld door drie niet-ambtelijke deskundigen, -
waawan ieder der partijen er éién aanwijst, welke twee niet-ambtel¡ke 

-deskundigen gezamenlijk een derde aanwijzen. Deze derde deskundigen 

-wordt voorzitter van het driemanschap en zal binnen 3 maanden na fus¡ 

-instellen van dit driemanschap schriftelijk aan partijen rapporteren. Beide -
partijenverklaren zich aan de conclusie van het rapport te conformeren. 

-- De l<asten ten aanzien van een bindende vaststelling van de vetekenwaarde
kamenvoor rekeningvan de verkoper en het Bureau Beheer
Landbouwgronden, waarbij iedere partij de eigen deskundige betaald en de
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voorzitter ieder voor de helft
Artikel I 3 : Kettíngbeding
Het bureauverbindt zích het in het artikel elf en twaalf alsmede in dit artikel 

-
bepaalde, bij elke vervreemding in eigendom van het bij deze ahe ge- en verl<ochte

of een gedeelte daarvan, zo ook bij de vestiging van een zalælijk genotsrecht op het
bij deze alae ge- en verkochte of een gedeelte doarvan, alsmede bii elke
vervreemding van dat zakelijk genotsrecht, aan de nietwe verlcrijger in eigendom of
zalrelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve van verkaper te bedingen en oan te -
nemen en om die bedingen, alsmede het in dit lid bepaalde, in elke verdere akte van
vemreemding in eigendom ofvestiging casu quo vervreemdingvan een zakel¡k-
genotsrecht woordelijk te doen opnemen, zulks op verbeurte voor het bureau en/of -
iedere opvolgende verlvijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, die verzuimt te 

-bedingen, op te leggen, aon te doen nemen of te doen opnemen, von een

onmiddellijk opeisbare boete van € 100.000,: (zegge: honderdduizend euro) ten 
-b ehoeve v an verkoper, zonder dat enige ingebrekes te lling daarto e z al w orde n 

-
vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnenworden gevorderd.
Artikel 14: Bodemverontreíniging op en nøbij bedrijßerf 

-

1. Ter aanvulltng op het algemene gedeelte van deze overeenkomst heeft het -bureau reeds een bodemonderzoek laten uitvoeren op de onderhavige 

-
percelen. Uit dit onderzoek is ter plaatse van het bedrijfserf en een dam 

-direct aan de overzijde van de weg een asbestverontreíniging in de bodem -
aangetroffen die ten nadele streh van het huidige agrarisch gebruik en/of-
die zou kunnen leiden tot een sanering van het registergoed, dan wel tot het
nemenvan andere maatregelen bij normaal voortgezet agrarisch gebruik. -
Op basis vanvoormeld bodemonderzoek (le verkennend onderzoslc ms¡ 

-projectcode 04.R247 en aanvullend asbestonderzoek met projectcode 

-
05.R006) alsmede de aanvullende onderzoekenwelke allen ter beschikking -
zijn gesteld aan verknper, aanvaardt het bureau het verkochte ín huidige 

-staat, onverminderd het bepaalde in artikel T (met de títel
bodemverontreiniging) van de algemene voorwaarden bii l<oop en met in 

-achtneming van het gestelde in lid 2 en 3 van deze bijzondere voorwaarden.
2. Uit voormelde bodemonderzoek en nader onderzoek is gebleken ia¡ fl¿ 

-totale lrasten voor sanering van de aangetroffen qsbestverontreiniging door
CSO begroot is op € 17.359,: inclusief omzetbelasting zegge
zeventienduizend driehonderdne genenvijft ig euro. D it be drag w ordt
opgenomen als kostenpost (inclusief l9o/o omzetbelasting) op de afrekening -
vanverkoper bij het notariële trqnsport en derhalve in mindering gebracht -
op de overééngekamen koopsom.

3. Na eigendomsoverdracht zal het bureau zorgdragenvoor saneringvan de -
asbestverontreiniging, dit in combinatie met de sloop van de agrarische 

-opstallen. Indien bij de sanering blijh dat de begrootte kosten niet
overeenkamen met de daadwerkelijke kosten zal geenvercekening
plaatsvinden.

OMSCHRI JWNG E RFDIENS TBAARHE D EN, KWALITATIEVE BEDINGEN
E N/O F B I JZ ONDE RE VE RP LICH TINGE N
Met betrekking tot bekende effienstbaarheden, h,valitatieve bedingen en/of 

-Hypotheken 4
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bijzondere verplichtingenwordt - voor wat benert de percelen lJsselstein D 86, D -
87, D I 159, D I 16l, D I 185, D 2588 en D 2589 verwezen raar gemelde alde 

-
waarbij verlroper het verkochte in eigendom verlveeg, waarin woordelijk staat 

-
vermeld:
" L naar een ahe van trarßport op twaalf augustus negentienhonderd vfrf en zestig -
verleden voor notaris B.Stasse te lJsselstein, overgeschreven ten hypotheekknntore -
te Utrecht op dertien augustus negentienhonderdvijf en zestig in deel 1849 nummer
56, waarin het volgende voorkamt, woordelijk luídende
" " De comparanten verkloarden vervolgerx
dat over het aan de verl<oper blijvende gedeelte van voormeld perceel lJsselstein 

-sectie D nummer 83 tot dicht bij de sloot, welke de afscheidingvormt van dit 

-
gedeelte met het bij deze ahe overgedragen gedeelte van dit perceel een electrische -
leiding aarcwezig is;
dat aan de knper van het gedeelte vanvoormeld perceel nummer 83 het recht wordt
toegelrend om op deze leiding een aarxluiting te doen maken en de leíding te doen-
doortrekken rnar het door hem gekachte gedeelte van het perceel nummer 83; 

-
dat alle lrosten, verbonden aan het tot stand brengenvan de aansluiting envan het -
doortrekken der leiding alsmede de kostenvanverbruikvan electrische stroom ten-
behoeve van de koper voor zijn rekening zullen zijn;
dat dit recht aan de koper wordt toegelænd als erfdienstbaarheid ten nutte van het -aan hem overgedragen gedeelte van voormeld perceel nummer 83 als heersend ed-
en ten laste van het aan de verkoper blijvende gedeelte van dit perceel als lüdend 

-erf,
Nog verHaarden de comparanten te vestigen de eddienstbaarheid vanweg ten nutte
van het bij deze alúe overgedragen gedeelte van voonneld perceel kadastraal bekend
gemeente lJsselstein sectie D nummer 83 als heersend erf en ten loste van het aan de
verlraper blijvende gedeelte van dit perceel als lijdend edom op de bestaande wijze,
over de dam, gelegen over de sloot die de scheiding tussen deze perceelsgedeelten-
vomt, te lromen van en te gaan naar de Noord lJsseldijk""
2. naar een ahe van transport op achttien augustus negentienhonderdvijf envtjfrig-
verleden voor notaris A.G.Cool te IJsselstein, overgeschreven ten voormelde
hypotheeklrnntore op vijfiien ohober negentienhonderd vijf en vUfriS in deel I 5 3 I 

-nummer 128, waarin het volgende voorkamt woordelijkluidende:
""tot gebruik en ten nutte van het bij deze verkochte en ten laste van het thans aan -verloper behorende kadastrale perceel gemeente lJsselstein sectie D nummer 104 -wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van weg naar- en van de Noord 

-
IJsseldijkvan en noar het heersend erf over het lijdend erf op d" minst bezwarende -
tt u-c.

Het genot van de jacht op voormelde percelen nummers 67, 68, 79, 2590 en 2591 is -
verhuurd. P artij en verHaren hiermee bekend te zü /1. " 

-

Blok 32.
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn-met betrekking tot Blok 32 - geen-
erftlienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akfe van eigendomsverkrijging súaan vermeld:
(deel 54542 nummer 76)

" Afükel 5. Erfdienstb øar h e den
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Verlroper heefi lænnis gegeven van het hem bekende recht uit hoofde van 

-

eddienstbaarheid, waarbij perceel lcndastraal bekend Rhenen, sectie I, nummer 661,

als 'dienend erf recht van overpad geeft ten behoeve van het perceel kndostraal 

-Rhenen, sectie I nummers 843 en 844 'heersend erf om te komen en te gaan naar de

Utrechtsestraatweg over het thans bestaande pad.
OMS CHRIJWNG E RFDIENS TBAARHEDEN, I{,YALITATIE W B EDINGEN
E N/O F BI TZ ONDE RE VE RP LICH TINGE N
Met betrelrkingtot bekende erfdienstbaarheden, lwalitatieve bedingen en/of 

-
bijzondere verplichtingenwordt - voor wat betrefi Rhenen I 661 - verwezen naar 

-gemelde alae waarbij verkoper het verkochte in eigendom verlveeg, waarin
w oorde lij k staat verme ld.
" Ve s ti ging erfdierx t b aarhe de n
Bij deze worden gevestígd en aangenomen de volgende eddienstbaarheden' 

-
a. ten laste van het bij deze aan de volmachtgevers sub 2.8. overgedragen

gedeelte van de kadastrale percelen gemeente Rhenen sectie I nummers 845
en 846 en ten behoeve van het aan de westzijde van dit dienende erf grerzende
gedeelte van gemeld kadastrale perceel nummer 846

de erfdienstbaarheid van weg om van het heersende ed te kamen van en te gaan
naar de openbare weg, de Urechtsestraatweg, onder de volgende bedingen: 

-I. deze eddienstbaarheidvanweg is uitdrukkelijkniet bestemdvoor dagelijl<s
gebruik, doch slechts voor incidentele gevallen ten behoeve van de

bewerking en het onderhoud van het heersend ed;
2. de eigenanr van het heersend erf mag met wagens/machines van de weg 

-gebruikmaken, mits op de voor de eigernar van het dienend edminst 

-ben'varende wijze;
b. ten laste van het bij deze aan de volmachtgevers sub 2.8. overgedragen

gedeelte van de kndastrole percelen gemeente Rhenen sectie I nummers 845
en 846 en ten behoeve van de kadastrale percelen gemeente Rhenen sectie I
nummers 577 respectievelijk 837 en 838 (zijnde de percelen plaatselik bekend
te Rhenen als Utrechtsestraatweg 109 respectievelijk 105/107)

de effienstbaarheid van pad om te voet (eventueel met medeneming van een 
-boot ofander (kletn) voer- ofvaartuig) van de heersende erven

(Utrechtsestroatweg I 05, I 07 en I 09) te kamen van en te gaan naar de

Nedenijn op de voor de eigenaar van het dienend edminst bez,varende wiize. -
Ve s t iging e rfdiens t b aarhe id
Bij deze wordt gevestigd en aangenomen ten laste van het bf deze overgedragen 

-kadostrale perceel gemeente Rhenen sectie I nummer 661 en ten behoeve van de aan
verlraopster verblijvende kndastrale percelen gemeente Rhenen sectie I nummers 

-843 en 844
de eddienstbaarheid van pad om van het heersende erf te komen van en te gaan -
naar de openbare weg, de Utrechtsestraatweg, over het thans bestaande ps6l." 

-Blok 33
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 33 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen enlof bijzondere verplichtingen bekend. -
Blok 34
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 34 - geen 

-
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erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akfe van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel62235 nummer 174)

"Artikel 6. Bodemonderzoek
Artikel6.A.:
In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 van de algemene voorwqarden ziin 

-partij en het navolgende overeengekomen.
Er is vooronderzoekverricht naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging 

-van de onroerende zaak door ATKB. Het resultaat hiervan is vastgelegd in het 
-rapport/de rapporten nummer 201I I5I6/rap0| de dato zestien december

tweeduizend elf. Beide partijen verklaren in het bezit te zijn van dit rapport. De 
-verkoper verwijst naar dit - aan deze alae gehechte - onderzoelærapport voor de -

hem bekendefeiten en omstandigheden die van belang ziin of kunnen ziinvoor de

vraag of er sprake knn zijnvan bodemverontreiniging
waterbodemverontreiniging in de onroerende zaak. De verknper is niet bekend 

-met andere feiten of omstandigheden die erop wiizen of kunnen wíizen fls¡ fls 

-onroerende zaak enige andere verontreíniging bevat, dan wellæ ziin vermeld in 
-het onderzoek. Op basis van de inhoud van voormeld rapport gaan beide partijen

er vonuít dat de bodem geen geval van ernstige bodemverontreiniging þsvs¡. 

-Artikel6.8.:
Teneinde een eventuele verontreinigíngvan de bodem onder de aanwezige depots

op het Verkochte vqst te stellen en daarmee te onderzoelæn of het Verkochte
geschih is voor het door het Bureau in de kaopovereenlq¡mst vermelde beoogde -
gebruik danwel voor mogelijk grondverzet ten behoeve van de woningbotm welke
naast het Verkochte gaat plaatsvinden zal het Bureau opdracht geven oft4 /1o 

-verwijdering van de depots door verkoper binnen uiterliik vier (4) weken

ondertekening van deze overeenkamst, een bodemkundig bureau opdracht te 

-verlenen tot het uítvoeren van een partijkeuring voor de grond onder de depots. -
Onder geschilaheid verstaan partijen: dat de bodem onder de aanwezige depots -
op het Verknchte op basis van de partijkeuring voldoet aan de h,valificatie
"achtergrondwaarde" als vermeld in de Wet Bodembescherming en de

uitvoeringsregelingen aangezien een hogere waarde een belemmering zou kunnen

vormen voor de realisatie van het door het Bureau beoogde gebruík dan wel voor
mogelijkgrondverzet. Bij eenla,valificatie "achtergrondtuaarde" of "wonen" isde-
grond bruikbaar voor hergebruik ten behoeve van de woningbouwlocatie. De 

-kasten voor dit bodemonderzoek kamen voor rekening van het Bureau (rÜft¡S 

-procent (50%ù van de onderzoekskosten) enverkoper (viiftígprocent (50%o) vnn-
de onderzoekskasten).
Nadat de partijkeuríng is afgerond, zullen de resultaten na ontvangst door þs¡ 

-Bureau aan Verkoper ter kennis worden gebracht.
Indien op grond van de onderzoeksresultatenwordt geconcludeerd dat het
Verkochte niet geschih is voor het door het Bureau voormelde beoogde gebruik -
danwel voor mogelijk grondverzet treden partiien gedurende een periode van 

-maximqal vier (4) weken nadat de onderzoel<sresultaten aan Verkopsv s/, fts¡ 

-Bureau ter kennis zijn gebracht met elkaar in overleg. Partiien zullen alsdan 

-bezien of zij overeenstemming kunnen bereiken over de verdeling van deze
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meerdere kosten.
Indien Verløper en het Bureau gedurende de genoemde periode van vier (4) 

-
weken geen overeenstemming hebben bereila over de verdeling van de meerdere -
kosten, hebben zowel het Bureau als Verkoper het recht onderhavige
koopovereenkamst te ontbinden, terzij het Bureau uíterliikvuf (5) werkdagen na -
afloop van genoemde periode verklaart de meerdere kosten geheel voor haar 

-rekening te nemen, inwelke geval de ontbindende voorwaardenvan het
onderhwige artikel zal zijnvervallen. Het beroep op de ontbíndende voorwaarde
moet geschieden door middel van een aangetekende schriftelijke mededeling door
de ontbíndende partij aan de wederpartij. Deze aangetelænde schrifteliik 

-

mededeling dient binnen vüf (5) werkdagen na afloop van de in dit lid bepaalde -
periode in het bezit van de wederpartij zijn. Ingeval van inwerkingtreding van de -
ontbindende voorwaarde werkt deze terug tot aan het tot stand kamen van
onderhavige overeenknmst. Partijen zijn in dat geval geheel vrii van elknar en 

-zijn níet gehouden tot vergoedíng van kt¡sten of schade uit welke hoofde dan ook. -
Bovengenoemd artikel 6.8 is alleenvan toepassing op de grond gelegen onder de

depots (zie ook tekening met locatieaanduiding welkz door partijen als biilage 
-van deze overeenkomst wordt geparafeerd).

Artíkel7. Door te halen van noorlwes hii hooswater
Partijen zijn overeengekamen dat verkoper na de ophoging van de Cuneralaan 

-(welke na verwachting uíterlijk eind rweeduizend twaalf (2012) uitgevoerd zal 

-worden) zich aantoonbaar maximaal zal inspannen om binnen een halfjaar na 
-ophoging van de Cuneralaan de erfdienstbaarheid, iwake de noodtveg, ten 

-
behoeve van het heersend erfzal doorhalen. De kosten welke hier aan verbonden -
zijn, zijn voor rekening van verkoper.
Het betreft een erfdienstbaarheid, te v)eten de erfdienstbaarheidvan noodweg, om
te gebruilæn indien de normale toegangsweg naar het verkochte ten gevolge van -
een te hoge waterstand van de Neder-Ríjn niet beriidbaar/begaanbaar is. De 

-aanwezige erfdienstbaarheid ten laste van de percelen, kndastraal bekend 

-
gemeente Rhenen, sectie E, nummers 3841 en 3842 (dienend erfl en ten behoeve -
van de percelen, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie E, nummers 3759, -3367 en 3369 (heersend erfl worden binnen een halfjaar nadat de verhoging van
de normale toegangsweg (Cunerølaan) is uitgevoerd, voor rekening van verkoper
doorgehaald.
Bij het passeren van de akte van levering wordt als waarborgsom voor voldoening
aan bovengenoemde voorwaarde, alsmede de onder artikel 4.C. genoemde 

-
voorwaarden, een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) op de koopsom 

-ingehouden. Deze waarborgsom zal door het Bureau aan Verkoper worden
uitbetaald indienvoldaan is aan het gestelde in de hierboven aangegeven 

-
bijzondere voorwaarde. Indien niet tijdig wordt voldaan aan het gestelde in 

-
artilæl 7 vervalt het recht op de uitbetaling van de waarborgsom. De
waarborgsom wordt alsdan definitief op de koopsom in mindering gebracht.
Art ikel 8. Intre kkinq ont qrondingsver gunning
De aanwezige ontgrondingsvergunningwordt, voor zover deze betrekkíng heeft op
het verl<ochte, door verkoper ter intrekking aangeboden aan bevoegd gezag, nadat
het bevoegd gezag heeft aangegeven onder welke condities/bepalingen de 
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ontgrondingsvergunning kanworden ingetroklæn. Indien door bevoegd gezag aan
verkoper daarbíj (financiële) (nieuwe) verplíchtingen oplegt aan verkaper die 

-betrekking hebben op het verkochte, blijft verkaper ook na notariële levering 

-daarvoor geheel aansprakelük. Om verkoper in de gelegenheid te stellen aan haar
eventuele verplichtingen te voldoen zegt het Bureau haar medewerking toe voor -
zover dat niet leidt tot een conflict met de aankoopdoelstelling, zijnde þs¡ 

-

realiseren van een ecologische verbindingszone.
Artikel 9. Mitigerende maatregelen
Door provincie Utrecht is bepaald dat er mítígerende maatregelen genomen 

-
dienen te worden ten behoeve van het bouwproject Vogelenzang. Vsn de
mitigerende maatregelen is een lijst opgesteld (de dato twaalf maørt tweeduizend
tw aalfl w aarb ij ov ere engel<omen is w elke mit igerende maatre ge len w orden
getrofferluitgevoerd op het verkochte. Voor zover deze ofspraken betrekking
hebben op het verkachte worden deze door verkoper aan het Bureau (en diens 

-rechtsopvolgers) overgedragen. Een kopie van de lijst 'mitigerende maatregelen -
Vogelenzang van de dato twaalf moart tweeduizend twaalf is door partijen 

-
geparafeerd en als bijlage 4 øangehecht bij deze overeenkomst.
Artikel 10. Vestigen effdienstbaarheid van uítzicht op de Neder-RiÌn
Ten laste van de verkochte percelen, kndastraal bekend gemeente Rhenen, sectie -
E, nummers 3370 en 3841 gedeeltelijk (dienend erfl en ten behoeve van de
percelen bestemd voor woningbouw, kndastraal belænd gemeente Rhenen, sectíe -
E, nummer 3841 gedeeltelijk (heersend erfl wordt een erfdienstbaarheid
gevestígd, te weten een recht van uitzicht op de Neder-Rijn. De erfdienstbaarheid
is gelegen en zal worden uitgeoefend zoals met (indicatieve) zichtlijnen r's 

-

weergegeven op de aangehechte en door partíjen geparafeerde kaartbijlage 5. 
-Artikel I L Anti-speculatiebedW

Verkoper en het bureau hebben een knopsom vastgesteld voor een bij deze

overeenlrnmst verkocht perceel (kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectíe E, 
-nummer 3841 ged, met een totale oppervlakte van circa éénhonderdvijfenzeventig

vierknnte meter (175m'?) van één euro per vierkante meter (€ 1,00/m)
In de aangehechte bijlage 6 wordt de ligging van voornoemd perceel op een

kaartje weergegeven.
Als dit perceel geheel of gedeeltelijk binnen een termijn van tien (10) jaar wordt -
verktcht voor een bedrag dat hoger is dan de koopsom moet het Bureau een deel -
van de overwinst afstaan aan verløper met dien verstande dat per jaar gerekend -
vanafde datum v)aarop de leveringsahe wordt gepasseerd het te verrekenen 

-bedrag met tien procent (10%o) wordt verminderd. De eventuele af te dragen
overwinst moet bij de juridische overdracht øan verkoper betaald worden, voor -zover het te venekenen bedrag de vijJhonderd euro (€ 500,00) te boven gaat 

-Het antí-speculatiebeding is slechts tien jaar vanaf de oorspronkelijke juridische -
overdracht uit de akte van toepassíng.
Artikel I 2. Aktepassering
1. Bij niet tijdige alûepassering zal, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling -nodíg ís, de in verzuim zijnde pørtij voor de periode tussen de

overeengekomen en de werkelijke datum van aktepasseríng aan de

wederpartij een rente vergoeden van vijf procent (5%o) (op jaarbasis) over de -
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totale kaopsom.
2. Het bepaalde in lid I bli¡'ft buiten toepassing indien aktepassering niet op de -

overeengekomen dag knn plaatsvinden vanwege het voldoen aan het bepaalde
in artikel 7 van de algemene voorwaarden en artikel 6 van deze bijzondere 

-

Bonusregelir

enzovoorts
VESTIGING ERFDIENSTBAARFIEID
In de bovengemelde bijzondere voorwaarden staat het navolgende nog woordelijk -vermeld:
" Artikel I0. Vestigen e
Ten laste van de verkachte percelen, kndastroal beknnd gemeente Rhenen, sectie -
E, nummers 3370 en 3841 gedeeltelijk (dienend erfl en ten behoeve van de

percelen bestemd voor woningbouw, kndastraal bekend gemeente Rhenen, sectie -
E, nummer 3841 gedeeltelijk (heersend erf) (in eigendom verblijvend bij 

-

verkoper) wordt een erfdienstbaarheid gevestigd, te weten een recht van uitzicht -
op de Neder-Rijn. De erfdienstbaarheid is gelegen en zal worden uítgeoefenfl 

-zoals met (indicatieve) zichtlijnen is weergegeven op de aangehechte en door 

-p ar t ij e n gep arafe erde knart b ij l age 5. "
enzovoorts
Met betrelicing tot bekende eddienstbaarheden, hualitatieve bedingen en/of 

-
bijzondere verplichtingen w ordt verwezen noar
- voorwat betrefi de percelen Rhenen E 3370 en 3372, naar gemelde ahe waarbl -
verlraper het verkochte in eigendom verlveeg, (54085/7) en voor wat betrefi de 

-percelen Rhenen E 3841 en 3842, nnar gemelde ahe waarbij verkaper het verkochte
in eigendom verlveeg, (54085/8) in welke alden waarin woordelijk s¡as¡ v¿vmsllL 

-"In artílrel 8, lid 7, eerste en derde alinea van de koopovereenlcomst en punt 7 van de

Aanvullende lrnopovereenkamst/Toetreding staat onder meer nog het volgende
vermeld, w oordeli¡' k luidend :
" Verlroper verbindt zich om zich zowel direct als indirect te onthouden ¡s¡ he¡ 

-
instellen van enige bea,vaar of beroepsprocedure die de afqúe van een wijziging van
een bestemmingsplan of de afgifre van enige vergunning met betrekking ¡s¡ þs¡ 

-
verl<achte op enigerlei wijze zou kunnen doen belemmeren, een en ander op strffi -
vanverbeurte van een direct, zonder rechterlijke tussenkomst, opeisbare boete ter -grootte vanvijJhonderd duizend euro (€ 500.000,00)."
Verlraper staat ervoor ín dat ter gelegenheid van de levering van een gedeelte van -
het perceel Rhenen E 3760 aan een derde -niet zîjnde een publielvechtel¡ke
rechtspersoon het híervoor geciteerde beding eveneelts wordt bedongen en opgelegd
als een lcwalitatieve verplichting ten behoeve van de eigenaar van het verløchte, tot -
het moment dat het door kaper te ontwikkelen boø,ttplan, casu quo bouwplannen, op
het verlrachte, danwel op een gedeelte van het verknchte, is gerealiseerd.
Artikel6.
De baten van het verkachte zijn met ingang van heden voor rekening van knper. 

-
Artikel T
Ter vervanging van het bepaalde in artikel 17 van de koopovereenkamst staat in de -
Aarwullende l<oopovereenk tmst/Toetreding onder punt I5 een verwiizing
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bijlage 4 waarin nog het volgende staat vermeld, woordelijk luidend.

" l .Koper zal zich inspannen om zo snel als mogelijk een of meerdere opvolgende 
-bou,vplannen te realiseren op het verkochte. Uitgangspunt daorbi¡' is dat koper -zich eveneens inspant om een zo groot mogelijk deel van het verkachte om te 

-zetten in naar het oordeel van kaper realistisch, finoncieel en economisch
haalbare bouwplannen, om daarmee een zo hoog mogelijlæ omzet casu quo
boua,yvolume te re al ise ren.

2a Indien lroper uit de verkaop casu quo als stichtingskasten voor eigen relæningen -
risico van het totale botmvolume binnen de op het verløchte te ontwikkelen 

-
botnuplannen of een naderhand gewijzigd boø,vplan, waaronder ook te verstaan -
uitbreidíngen van de botnuplannen, een grotere omzet genereert dan
vijferweertigmilj o en v ierhonderd ze senve ertigduizend vierhonderd 

-

negenentwintig euro (€ 45.446.429,00) exclusief omzetbelasting, dan zal van de -
meerdere omzet boven dit bedrag tien procent (10%ù toekomen aan verkaper. AIs
omzet wordt beschoø,vd het totaal van de gerealiseerde verkoopprijzen vríj op -noam en exclusief omzetbelasting casu quo het totaal van de gerealiseerde
stichtingslrosten exclusief omzetbelasting, van alle op de diverse bomuknvels te 

-realíseren
woningen en/of andere beboø,vingen, niet zijnde bebouwingen/voorzieningenvan
infrastructurele aard of bovenwijks openbaor knralder zoals wegen, paden,
bruggen en/ofopenbare/gemeenschapsvoorzieningen, hierna ook aan te duiden -
als : "het omzetvolume",
De berelreningswijze van de omzet ad vijfenveertig miljoen vierhonderd
z e s enve e rt igduiz end v ie rha nde rd ne ge ne ntw int i g e uro (€ 4 5. 4 4 6. 4 2 9, 0 0) rs 

-
opgenomen in de aan deze ahe gehechte door kaper opgestelde
hoalb aarheids anolyse (IIb o 1, Hba2)
Het hiervoor genoemde bedrag aan omzetvolume ad vijfenveertig miljoen
vierhonderd zesenveertigduizend vierhonderd negenentwintig euro (€
45.446.429,00) wordt jaarlijks op de eerste van de maandwelke ís gelegen
zesendertig (36) maanden na de leveringsdatum van het verkachte A en
jaarlijlrs vervolgens telkens op de eerste van diezelfde maand geïndexeerd op 

-basis van het maandprijsindexcijfer CPI reeks alle huishoudens (2000 : 100), 
-gepubliceerd door het CBS. Het aangepaste omzetvolume wordt berel(end 

-
volgens de þrmule: het aangeposte omzenolume is gelíjk aan het (alsdan
geldende) omzeMolume vermenigvuldigd met het indexcijfer van de

lrnlendermaand die ligt vier kalendermaandenvoor de kalendermaandwaarin het
omzetvolume wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de

lrnlendermaand die ligt zestien knlendermaandenvoor de kalendermaandwaarin
het omzetvolume wordt aqngepast. Een negatieve index wordt hierbij þ¿i¡¿n 

-beschouwing gelaten. Het verschil tussen het geldende nog te realiseren
omzetvolume en het op enig moment van indexering alsdan gerealiseerde
omzetvolume wordt wel jaarlijks op elk overeengekamen indexeringsmoment 

-geindexeerd op basis van het indexcijfer als hiervoor in dit artikel omschreven. -Aan de in dit artikel genoemde haalbaarheidsanalyses (HBAIm HBA2), welke als
bijlage p aan de koopovereenkomst zijn gehecht, zal de specificatie paginø met de

grondlrosten nog worden toegevoegd, door deze als bijlage 3 aan deze
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ov e re enlroms t t e he c ht e n.

2b Eventuele andere verkoopopbrengsten dan het omzetvolume als bedoeld in lid 2 -
sub avan dít artilæ|, dieworden gegenereerd zonder dat daarvoor een bornuplan
i s gere ali s eerd, onder andere opbrengsten van verkopen aan de geme e nte en He t
Utrechts Landschap worden tussen partijen verdeeld op vtjfiig/víirtig (50/591 

-basis.

Deze opbrengsten staan los van het hiervoor in dit artikel lid 2 sub a omschreven
omzenolume, worden daartoe niet gerekend enworden op vijftig/vijrtig Q0/50) -
basis verdeeld ongeacht de standvan het gerealiseerde omzetvolume en de 

-
indexering daarvan. Indien de kaper casu quo de opvolgende verlviiger door 

-buiten zíjn invloed gelegen omstandigheden niet één bon'ttplan cosu quo meer 
-bottwplannen op het verkachte knn realiseren, dat casu quo die gezamenlijkvoor

lroper casu quo verløijger een omzetvolume, als bedoeld in lid 2 sub a vsn fli¡ 

-artilæL, genereert casu quo genereren dat gehjk is aan door koper gedat're 

-
ínvesteringen zal het theoretisch aan verkoper toekomende deel van de

víjftig/vijfiig(50/50) verdelingvan de in dit artikel bedoelde andere
verlrnopopbrengsten pas daadwerkelijk aanverl<oper toelcomen zodra l'¡s¡ 

-
omzetvolume als bedoeld in lid 2 sub a van dit artikel, het niveau van de door 

-lraper gedane investeringen heeft overschreden. De gedane investeringen bestaan
limitatief uÌt de kaopsom plus overdrachtskosten, een redelijke rentecompensatie -
en de in redelijkheid gemaalrte projectkasten. Indien na een zodanige verkaop 

-alsrng op de verlutchte delen als in dit onderdeel b bedoeld voor het jaar 201 5 
-een bom'vbestemming kanwordenverlvegen, is de betrffinde verkrijger 

-
gehouden additioneel aan verkoper te voldoen een vergoeding een vergoeding ter
grootte van het verschil tussen de dan geldende actuele waarde vsn he¡ 

-

betrffinde perceel, uitgaande van een bor¡wbestemming, en de priis iis ¡¿n-
grondslag lag aan de oorspronlælijke verdeling van vijftig procent (50 %ù. De 

-actuele waarde zal bij gebrek aan overeenstemming tussen de betrffinde 

-
verkrijger en verkaper bindend worden vastgesteld door drie makelaars in 

-
onroerende zalæn. In dít geval benoemen beíde partijen ieder éën makelaar, 

-welke malrelaars tezamen een derde makelaar benoemen. Indien een partii in 

-gebrelre blijft met de benoeming van een makplaar, danwel wanneer de door de -
partijen benoemde malælaars geen overeenstemming bereiken over de benoeming
van de derde makelaar, zal de benoemíngvan de betrffinde makelaar
verzoekvan de meest gerede partij plaatsvinden door de voorzitter van de Kamer
van Koophande I in Arnhem.

3. Eveneens zullen hßsen løper en verkaper worden verdeeld de van derden
verlcregen opbrengsten die eventueel gegenereerd htnnenworden uit het met 

-grond casu quo puin dempen/afwerl<Bn van de op het verkochte sub A qanwezíge -
waterplas, voor welke waterplas de ontgrondingsvergunningvan toepassíng is 

-als hiervoor onder artikel 4, lid 3, sub b, is vermeld. Deze opbrengsten komen-
eveneens ieder voor de helfi toe. Het door koper en verkaper storten van eigen 

-gronden/puin wordt tussen partijen afgerekend op basis van een priis van twee -euro (€ 2,00) exclusief omzetbelasting per kubieke meter (m3). Indien door løper
en/of verlroper voor het storten van gronden/puin in bedoelde waterplas, tot het -
verl<ochte behorende gronden/puin worden/wordt gebruikt, dan vindt ge
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verrelæning tussen partij en plaats.
4. De uit hoofde van artikel 17 lid 2 sub a en b van deze overeenl<omst aan verkoper

toel<omende bedragen zullen door knper, casu quo de betreffende opvolgende 

-verlvijger aan verkoper worden betaald uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat 
-door lroper danwel de betrffinde opvolgende verlrrijger de desbetreffinde 

-
opbrengst daad,,verkelijk ís ontvangen. Koper, damuel de respectievehjke
verlvijger, zal verktper op regelmatige basis informeren over de voortgangvan-
zijn inspanningen onder lid I van dit artikel alsmede omtrent het (omzet casu 

-quo) botrwvolume dat zal worden gerealiseerd enwel binnen één maand nadat -voor het betrffinde (omzet casu quo) botmvolume door of vam,ttege l<oper,

darwel de respectievelijke verkrijger, voor een bouwplan als bedoeld in líd 2 van
dit artilrel een bot¡waanvraag ís íngediend, waarrutvervolgens koper, darwel de -
respectíevelijke verlvijger, zolang het hiervoor in het tweede lid bedoelde
omzetvolume nog niet is gerealiseerd, verkaper driemaandelijlu ínþrmeert over -
het aantal verkachte danwel voor eigen rekening en risico gerealiseerde
woningen en/of andere bebozmtingen in het botmplan en de daaruit 

-

voortgevloeide eigendomsoverdrachten, verkaopopbrengsten en te realiseren 

-stichtíngskasten. Na het bereikenvan het hiervoor in lid 2 bedoelde omzetvolume,
nominoal en/of geïndexeerd, zal de ínformatieverstrekkingplaats vinden bü 

-
íedere verlrooptransactie casu quo beborming voor eigen relæning en risico. 

-Voor wat betreft de overige uit de hiervoor uit de leden 2a en 2b van dit artilcel -eventueel te verdelen opbrengsten geldt dat deze zo spoedig mogelijk door koper -
darwel een derde verlcrijger aan verkoper worden voldaan, in ieder geval binnen
vijfwerkdagen na ontvangst door de koper (als bedoeld in het tweede lid van dit -
artilrel) dam'uel door de derde verlvijger. Koper, darmel de respectievelijke
verlcrijger, zal op eerste verzoekvan verkaper met ingang van één janunri
tweeduizendvijf (01-01-2005) over het daaraanvoorafgaande boeþaar jaarlijks,
binnenvijf maanden na afloop van het boeþaar, een door een registeraccountant
gecontroleerd overzicht aanverknper overleggen ten asnzienvan dejuistheid en
de volledigheid terzake van alle verstreld inþrmatie in het kader van de
afrelæning van de bonusregelíng zoals opgernmen in dit artilæL. Verkaper heeft -
het recht tot iruage in alle relevante documenten terzake van de juiste toepassing
van de bonusregeling en kan desgewenst haar eigen registerrrccountant op eigen -
ln¡sten een onderzoek bij koper (als bedoeld in het tweede lid van dit artikel) 

-dam,vel de derde verlvijger laten instellen. Koper, danwel de respectievel¡ke 

-verlvijger, verklaart voor nu en alsdsn hieraan volledige medewerking te zullen -
verlenen. Voor Rabo geldt in dìt knder dat zij aanverkoper alle relevante 

-
informatie zal overleggen ten behoeve van de controle op de juiste toepassingvan
v o orme lde b onusre ge ling,

5. lV'anneer voor tweeduizend vijfiien (2015) geen concreet uitzicht bestaat dat op -
het verlrachte een bouwbestemming kanworden verlcregen, dan eindigt hetgeen in
dit artikel 17 is bepaald met betrekking tot de verrekening van opbrengsten op 

-e e nendert ig dece mb e r tw e e duizend ve e r t i en ( 3 I - I 2 - 2 0 I 4)

6. Indien lraper een botmplan, dam,yel de gronden behorende tot een boø,tplan of -
die grondenwellce zouden kunnen gaan behoren tot een bornvplan verløopt en 

-overdraagt aan een derde ofdaarop een recht van vruchtgebruik, recht
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edpacht en/ofrechtvanopstalvestigt, danis koperverplicht het bepaalde indit-
artikel 17 íntegraal aan die derde rechtsopvolger in de notariële ahe
levering op te leggen enwoordelijkdoor hem te laten aanvaarden alsmede te 

-bedingen dat die nietme eigenaar of zakelijlæ gerechtigde op geltjke wijze het 
-hier bepaalde zal opleggen en laten aanvaarden door diens rechtsopvolgers of-

zalrelijke gerechtigden, één en ander onder verbeurte ven een bij niet naknming -
terstond, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, opeisbars 

-boete jegens verkoper, ter grootte van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00),
onverminderd de aanspraak van verkoper op vergoeding van zijn volledige
schade. Ellre opvolgende vervreemder neemt namens en ten behoeve van 

-

verlroper bovengenoemd beding aan. Het als (ketting)beding opleggenvan de in-
dit artikel opgenomenverplichting tot nabetaling behoefi door de l<aper niet te 

-worden opgelegd aan de kaper(s) þewoners/woningbotmcoöperatie(s)) in het 
-botnuplan, casu quo, de te ontwikkelen bouwplan(nen)."

In afuf kingvan het in het citaat in de derde alineavan artilæl 2 a bepaalde omtrent
de indexering, zijn partíjen overeengekomen dat het zirxgedeelte: "wordt jaarlijks
op de eerste dag van de møandwelke is gelegen 36 maanden na de
leveringsdatum van het verkochte

A", wordt gewijzigd als volgt: "wordt jaarlijks op I juli en derhalve voor het eerst op
é é n j ul i e e ne ntw int ighonderd é é n (0 1 - 0 7 - 2 0 I 0) . 

t t

Cessie vorderingsrechten Bonus regel inç
Verlroper, Calduran Kalløandsteen B,V. enXella Kalløandsteen B.V. zijn met elkaar
overeengekamen dat verkoper de hiervoor in dü artikel vermelde vorderingsrechten
uit
hoofde van de bonusregeling bij deze ten titel van koop zal leveren aan Calduran 

-Kalluandsteen B.V. enXella Kalløandsteen B.V. tezamen. Inverband hiermee levert
verlroper bij deze aan Calduran Kalløandsteen B.V. enXella Kalkzandsteen B.V. 

-tezamen
alle (vorderings)rechten voortvloeiende uit de hiervoor gemelde bonusregeling, 

-wellre levering Calduran Kalløandsteen B.V. en Xella Kalløandsteen B.V. bij deze -
tezamen
aanvaarden. Op de levering van deze (vorderings) rechten zij n no g de vo lgende 

-bepalingen
von toepassing
a. de levering van de (vorderings)rechten uít hoofde van de bonusregeling

geschiedt bij deze op voet van artikel 3:94 van het Burgerlf k Wetboek;

b. verlroper staat er voor in dat de vorderíng bestaat en dat zij overdraagbaar is, -
dat de(vorderings)rechtenvrij van beslagen en/of pandrechten zijn en opeisbaar
zullen zijn conþrm het bepoalde ín de bonusregeling als hiervoor vermeld;

c. de lroopsom voor de overdracht von de (vorderings)rechten bedraagt één euro -
(€ 1,00), welke koopsom aangepast zalworden indien de inspecteur belast met
de heffing van vennootschapsbelasting een andere/hogere koopsom zakel¡k 

-vindt;
d. de lrnopsom is door Calduran Kalløandsteen B.V. enXella Kalløandsteen B.V. -

tezamen rechtstreeks aanverkoper voldaan, waarvoor verkaper bij deze

lçwijting verleent;
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e. het uitoefenen van de (vorderíngs)rechten knn slechts door Calduran
Kallrzandsteen B.V. en Xella Kalløandsteen B.V. gezamenlijkworden
uítgeoefend jegens koper van het verkachte in deze alae gemeld. Partíjen bû 

-deze cessie alsmede de kaper van het verkochte beschom'ven het uitoefenen van
de (vorderings)rechten als een ondeelbaar recht;

f door opnnme van deze cessie in deze alde ís aan de mededeling als bedoeld in -
artilrel 3:94 van het Burgerlijk lletboekvoldaan,

g. op deze cessie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

enzovoorts
Artilæ|8.
In artilrel4, lid 3, sub dvan de l<aopovereenl<amst in samenhangmet de punten 4 en
5 van de Aanvullende løopovereenkamst/Toetreding staat met betrekking tot een-
voorlreursrecht van koop nog het volgende vermeld:

' d. Bij alde verleden op zevenentwintig september tweeduizend voor mr. S.B.M. 

-Elshof rntaris te Rhenen, vanwelke alúe een afschrift is ingeschreven op þs¡ 

-lrndaster te Urecht in deel 11652 nummer 25 enwaarvan een kapie sqn fu7s 

-alae is gehecht, is door Exploitatie- en Beheersmastschappij Merwestreek B.V. -(Cunera) aan verkoper een recht tot knop verleend welk recht is omschreven in -
artilrel 9 van de beneffende ahe vanlevering. Verkoper staat ervoor in dat de 

-rechten uít dit kooprecht, behoudens ten aaruienvan het gedeelte van het perceel
gemeente Rhenen, sectie E nummer 3759, zoals is/wordt verkocht eruovoorts nog
steeds bestaan en dat de aanbiedingsplichtige, te weten
Exploitatie- en Beheersmaaßchappij Merwestreek B.V. in de betrffinde alde von
levering van dit gedeelte wordt/is bevestigd ten behaeve van verkaper. Partijen -stellenvast dat tot de hiervoor in lid 3.avan dit artilæl bedoelde rechten
aanspralren derhalve tevens behoren de rechten en aanspraken uit hoofde van het
hiervoor bedoelde kooprecht als omschreven in artikel 9 van eerdergemelde aløe.

Koper vrijwaart verkoper met ingang van de leveringsdatum voor alle lasten, 

-verplichtingen die na de leveringsdatum ontstaan, voortvloeiend uit de hiervoor -
in lid 3.a tot en met 3.d bedoelde vergunningen casu quo rechtsverhoudingen, 

-behouderc voor zover het betrefi verplichtingen met de nakomingwaarvan
verkoper vóór de leveríngsdatum reeds in verzuim was en/ofvoorzover þs¡ 

-
schade/aanspraken betreJt die vóór de leveringsdatum is/zijn ontstaan." 

-

(waar in dit citaat gesproken wordt over het kadastrale perceel 3759 moet worden -
gelezen het perceelnummer 3760)

"4. aan het bepaalde in artikel 4, lid 3, sub d, eerste alinea, wordt de volgende
bepaling toegevoegd:
Koper staat er.jegens verløper voor in dat bedoeld recht tot koop niet zal 

-
overgaan op de
betrffinde kopers in het door l<aper te ontwikkelen boø,vplon Voor zover nodig ís
løper bereid met gemelde aanbiedingsplíchtige zorndig bedoeld recht van lraop -
aan te passen, zodanig dat overdracht van de rechten en verplichtingen van het -
recht tot ktop niet zullen overgaan op de gegadigden in bedoeld bom'tplan.tt 

-"5. aan het bepaalde in ortíkel 4, lid 3, sub d, laatste alinea, wordt de volgende 

-bepaling toegevoegd:
Verl<aper vrijwaart kaper voor alle lasten, verplichtingen die voor de
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leveringsdatum zijn ontstaan wegens niet nakoming van de hieruoor in lid 3.a tot
en met 3.d bedoelde vergunníngen, casu quo rechtsverhoudingen."
Van de uitdrukÍ,elijke schriftelijke toestemmingvan de aanbieder, voor de

overdracht van alle rechten enverplichtingenvoortvloeiende uit de

rechtsverhoudingwaarinverl<oper staat ten opzichte van de hiervoor gernemde -
aanbieder, blijkt uit een aan deze alde gehechte brief. Uit deze brief blijlo nog het
vo I ge nde, w o o r del ij k lui de nd.

"Wij bespraken nog teleþnisch dat dit voorkeursrecht tot kaop thans slechts rcg -
toel<omt aan de huidíge løpers: Rabo Vastgoed, Van ll'iinen en Fortress tezamen

als eigenaar van het gedeelte waarop de bedrijfsgebotnryen hebben gestaan. Dat -
betelænt dat het voorkeursrecht niet zal overgaan op andere derden, zoals b¡ 

-vervreemding van kavels aan gegadigden ín een bouuplan. Deze beperking zal -
aan het voorkeursrecht worden toegevoegd op basis van het in deze brief-
bepaalde en door Vogelerzang Fabriekvoor Bouwmaterialen B.V. als
derdenbeding in de zinvan artikel 6:253 van het Burgerlijk ll/etboek ten behoeve

van Cunera Woerbedekking B.V. worden oanvaard."
Ilaar in de laatste volzin van voormeld citaat wordt gesproken over "Cunera
Woerbedekking 8.V.", moet worden gelezen "Cunera Woerbedekking Holding 8.V.".
Koper verldaart met de nadere aanpassingvan het voorkeursrecht als vermeld in de

ut agJ ata

te stemmen enverl<operverWaart bij deze, namel?s Cunera Woerbedekking Holding
8.V.,
de instemming te aanvaarden als derdenbeding in de zinvan artilæl 6:253 van het -Burgerlijk Wetboek
,, E RF D I E N ST B.L4 RH E D E N
Voor bekende erfdienstbaarheden wordt verwezen naar
1. voor wat betreft het perceelnummer 3592
a. een alde van trqnsport verleden op zesentwintig januari negentienhonderd 

-tweeënvijftig voor J.G. van Rhijn, notarís te Rhenen, overgeschreven op þs¡ 
-hypotheekkøntoor te Amersþort op zes februari negentienhonderd 

-

tweeënvijftig in
deel 1069 nummer I14, inwelke akte onder meer het volgende woordelijk staat
vermeld:
"7. Ten behoeve van het aon de Maatschappij tot Exploitatie van den 

-

Grebbenberg verblÌjvende gedeelte van sectie E nommer 2147 en ten laste van
sectie E nommer 2002 van genoemde commanditaire vennootschap, wordt 

-gevestigd de erfdienstbaarheid dat het lijdend erf niet verder zal mogen
worden afgegraven dan tot op een afstandvan twintig meter gerekend uit de 

-noordgrens van het lijdend erf, alsmede de eddienstbaarheid van weg naar de

Vogelenzangweg, dit te oefenen over de thans bestaande weg. De eigenaar van
het lijdend erf heeft de bevoegdheid deze weg noordwaarts te verleggen."' 

-b. een akte van transport verleden op zeventien november negentienhonderd 

-vrJ¡rrë

voor J.G. van Rhijn voomoemd, overgeschreven op het hypotheekkantoor te -Amersfoort op twintig november negentienhonderd vijftig in deel 1048 

-
nummer 5,
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in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:
"6. Ten behoeve van het aan de koopster verkochte kadastrale perceel der 

-gemeente Rhenen sectie E nommer 2163 en ten laste van het aan de

verkoopster verblijvende kndastrale perceel der gemeente Rhenen sectie E 

-nommer 2l62,wordt gevestigd de erfdienstbaarheidvan uitweg over een

breedte van een meter vüftiq centimeter, uitsluitend om von de zes woningen op
perceel 2163 staande, te kt¡men van- en te gaan naar de Cuneralaan, uit te 

-oefenen zolang de woningen bestaan, over de thans bestaande uitweg en op de

thans bestaande wijze.
De lrnsten van onderhoud van deze uitweg komen ten laste van de eigenares 

-van het heersend erf. Door deze uitweg vervallen alle eventuele overgangen 
-welke bij de bewoners van de verkochte woníngen in gebruík mochten zijn of -

LrJra 69fv99Ðú.
Verkoper verklaart bij deze dat de hierboven onder b geciteerde erfclienstbaarheid-
van uitweg reeds is vervallen, aangezien bedoelde woningen thans niet Íleor 

-bestaan.
2. voor wat betreft en ten laste van de perceelnummers 3592 en 3760: een akte 

-van levering verleden op zevenentwintig september tweeduizend voor mr. 

-S.B.M.Elshof; notaris te Rhenen, ingeschreven in register hypotheken 4 van het
kadaster te Utrecht op achtentwintig september tweeduizend in deel 11652 

-nummer 25, in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld: -
" Vestiging erfdienstb aarhe¡d
,1..t:Í.-l I

Ten behoeve van het verkochte als heersend eden ten laste van het aan de

verlraopster in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel kødastraal bekend
gemeente Rhenen sectie E nummers 3368 en het perceel kodastraal bel(end 

-
gemeente Rhenen sectie E nummer 3592, als dienende erven, wordt gevestigd de -
e rfdi e n s tb aarhe i d v an no o dw e g, o nder de v o I ge nde b e p al inge n
l. van de noodweg, die een breedte dient te hebben van dríe meter zestig

centimeter, mag uitsluitend gebruikworden gemaakt indien de normale
toegangsweg naar het verkochte ten gevolge van een te hoge waterstand van de

Nederrijn niet berij db aar/be gaanbaar is,
2. de verlraopster is tot geen andere verplichting gehouden dan tot het vrii

houden van een strook grond ter breedte van drie meter zestig centimeter, 

-uraarop de nooú,t,eg kan worden uitgeoefend,
alle voor de noodtveg te maken kosten, nu of in de toeknmst (waaronder
begrepen de eventuele verhardingvan de noodweg, alsmede het onderhoud 

-van de nooúueg) kamen geheel voor rekening van de eigenaar von het
heersend erf;
indien de eigenaar van het dienend erfom hem moverende redenen (een 

-
gedeelte van) zijn bedrijfsterrein (met inbegrip van de nooå,t,eg) van een

verharding wenst te voorzien, kt¡men de kasten van die verharding geheel voor
relrening van de eigenaar van het dienend erf;

3. de lraopster is gerechtigd voor haar rekening ter plaatse waar de noodweg 

-aansluit op het verknchte een hehrerk te plaatsen teneinde het verkochte af te -
(kunnen) sluiten
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overigens mogen geen helewerken om de noodweg geplaatst worden, teneinde -
de eigenaar van het heersend erf niet in haar bedrijfsvoering te belemmeren. -Indien het dienend erf door heh,verken of anderszins is/wordt afgesloten, zullen
partijen in onderling overleg een zodanige regeling trffin dat ingeval de in lid
I bedoelde situatie (te hoge waterstand) zich voordoet de bezoekers van þs¡ 

-heersend erfvan de noodweg gebruik kunnen maken ongeacht de
sluitingstijden van de op het heersend ed staande bedrijven.

4. de ligging van de noodweg zal voor de eerste maal in onderling overleg tussen -
partijen worden bepaald, met dien verstande, dat indien partijen terzake niet -tot overeenstemming kunnen komen, de verkoopster het recht heeft de ligging -
van de noodweg te bepalen,

5. de eigenaal van het dienend ed heeft in de toekamst eenmalig het recht om de -
ligging van de noodweg te wijzigen, mits alle aan de verplaatsing van de
noodweg verbonden kosten geheel voor rekening van de eigenaar ys/, þs¡ 

-
dienend erf komen.".

- voor wat betreft de percelen Rhenen 82583, naar gemelde akte waarbij verkoper -
het verkochte in eigendom verkreeg, (52577/196) in welke akte woordelijk sta¿1-
vermeld:
"Ten aanzien van bestaande zakelijke rechten, bijzondere bepalingen,
kettingbedingen
er/of kwalitatieve verplichtingen wordt ten deze verwezen naar:
A. voormelde akte van levering waarbij de verkoper het registergoed in eigendom
verkreeg, verleden op zevenentwintig december tweeduizend twee, in welke akte -
het navolgende woordelijk voorkomt:
BEGIN CITAAT:
"5.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in de voormelde titel van 

-aanl<omst, met deel8031, nummer 47,luidende.
""Bij akte veertienfebruari negentienhonderdtachtig verleden voor Mr C.J.D. vøn
de Pol, notaris ter standplaats Rhenen, overgeschreven ten kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht op negentienfebruari
negentienhonderd tachtig in register Hypothelæn 4 deel 3996 nummer 2 werd ten
Iaste van dit registergoed een zakelijk recht gevestigd ten behoeve van de
Gemeente Rhenen, inwelke ahe woordelijk staat vermeld:
""De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze te vestigen þs¡ 

-nav o I ge nd z ake I ij k re c ht
ten behoeve van de Gemeente Rhenen en ten laste van het aan de naamloze
vennoo t s chap : N. V. Verv o ermaat schappij C entraal Ne derland v oornoemd in 

-eigendom toebehorend perceel kndastraal bekend gemeente Rhenen sectie E 

-
nummer 2583 groot een hectare vierenvijftig are tachtig centiare
tot het leggen, houden, onderhouden en eventueel wegnemenvan een aantal
polyvinylchloride riolen, met een doorsnede van tweehonderdvijftig millimeter 

-met
inspectieputten gelegen op voormeld kadastraal perceel nummer 2583, aqn
partijen belrend zodat van een nadere omschrijvingwordt afgezien."
Btj akte, achttien maart negentienhonderd drieëntachtig verleden voor een
plaatsvervanger van voornoemde notaris Mr C.J.D. van de Pol, overgeschreven -
Hypotheken 4
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ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht -
op eenentwintig maart negentienhonderd drieëntachtig in register Hypotheken 4 -
deel 4585 nummer 14, werd ten laste van dit registergoed gevestigd een
øltijddurend zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de
B e lemme ringenw e t P r iv aatre cht (oud)
In vermelde alde staat woordelijk vermeld.
"De comparanten, handelend als vermeld, verklaarden bij deze te vestigen þs¡ 

-altijddurend navolgend zakelijk recht, als bedoeld in artikBl 5 lid 3 sub b van de -
B e lemme ringenw e t P rivaatre cht :
Ten behoeve van de gemeente Rhenen en ten laste van het aan de naamloze 

-
vennootschap: N.V. Vervoermaatschappij Centraal Nederland voornoemd in 

-eigendom toebehorend perceel kndastraal bekend gemeente Rhenen sectie E 

-
nummer 2583 groot een hectare vierenvijftig are tachtig centiare: tot het
aanleggen, houden en onderhouden van een polyvinylchloríde-riool met een 

-
doorsnede van tweehonderd millimeter met inspectieputten gelegen in voormeld -
kadastraal perceel nummer 2583 aon partijen bekend zodat van een nadere
omschrijvingwordt afgezien, zullø blijkens een aan deze ahe gehechte tekening, -
welke niet voor overschrijving bestemd is. '
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat deze overeenkamsl ,s 

-gesloten:"
B. onder de navolgende bepalingen en bedingen:
1. bij de uitoefening van het zakelijk recht zal de gemeente zoveel mogelijk

relrening houden met de belangen en de wensen van de eigenaar en in het 

-algemeen zo weinig mogeltjk hinder en schade veroorzaken; de gemeente is 
-voorts gehouden bij ontgravingen en andere werluaamheden het tenein zoveel

mogelijkweer in de oude toestand op te leveren;
2. de gemeente zal aan de eigenaar moetenvergoeden alle schade aan goederen -

op het teruein van de eigenaar ten gevolge van de aanwezigheid van þ¿¡ 

-
hierboven bedoelde riool in het tenein van de eigenaar, of ten gevolge van de -
vanwege de gemeente op dat terrein venichte werluaamheden, voor zover die -
schade niet te wijten is aan de schuld van de eigenaar en/of personen, voor 

-welke hij verantwoordelijk is,
de gemeente zal voorts aan de eigenaar nimmer schade hebben te vergoeden -
overkamen aan personen, onverschillig wie, die zodanige schade aan eigen 

-schuld te wijten hebben."
5.3. Voor zover in de bepalingen, bedoeld sub 5.2, verplichtingen, lasten en/of 

-beperkingen voorkomen, waarvan Verkoper verplicht is deze aan Koper op te 

-leggen, worden die verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij deze aan Koper -opgelegd.
Koper aanvaardt de in sub 5.2 bedoelde bepalíngenvoorkomende verplichtingen,-
lasten en/of beperkingen uitdrukkelij k.

Voor zover die bepalingen rechten behelzen die ten behoeve van (een) derde(n) 
-moetenworden bedongen, worden die rechten bij deze uitdrukkelijkvoor

Verkoper bedongen en door Verkoper ten behoeve van die derde(n) ssnvssrcl.tt -EINDE CITAAT.
Waar in het hiervoor aangehaalde wordt gesproken over "voormelde titel
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aanlcomsî" wordt bedoelde de akte van levering waarbij de rechtsvoorganger van
de verlroper het verkachte ín eigendom verlveeg, welke ahe op eenendertig mei -negentienhonderd vierennegentig is verleden voor mr. K.H. Pentinga, notaris te -
Utrecht,
B. een akte houdende vestiging zakelijk recht (als bedoeld in de
Belemmeringenwet
Privaatrecht, zoals dit recht gold vóór éénjanuari negentienhonderd
tweeënnegentig) ten behoeve van het publiekrechtelijk lichaam: de gemeente 

-Rhenen, welke ahe op achttien maart negentienhonderd drieëntachtig is verleden
voor een waarnemer van mr. C.J.D. van de Pol, destijds notaris te Rhenen, van 

-welke akte een afschrift is ingeschreven ten ksntore van de Dienst voor het
Kadaster en de Openbare Registers (destijds te Utrecht), in register Hypotheken -
4, op éénentwintíg maart daarna in deel 4585 nummer 14, inwelke akte het
navo I gende w o orde I ij k v oorkomt.
BEGIN CITAAT:
"De comparanten, handelend als gemeld, verUaarden bij deze te vestigen þs¡ 

-altijddurend nøvolgend zakelijk recht, als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de -
B e I e mme r inge nw e t P r iv aatr e c ht
ten behoeve van de Gemeente Rhenen en ten laste van het aan de naamloze
vennootschap: N.V. Vervoermaatschappij Centraal Nederland voornoemd in 

-eigendom toebehorend perceel kadastraal bekend gemeente Rhenen sectie E 

-
nummer 2583 groot één hectare vierenvijftig are tachtig centiare;
tot het aanleggen, houden en onderhouden van een polyvinylchloride-riool 7n¿¡ 

-een doorsnede van tweehonderd millimeter met inspectieputten gelegen in 

-
voormeld kadastraal perceel nummer 2583 aan partijen belænd zodat van een 

-nadere omschrijving w ordt afgezien, "
Enzovoorts
"8. onder de novolgende bepalingen en bedingen:
L bij de uitoefening van het zakelijk recht zal de gemeente zoveel mogelijk 

-
relæning houden met de belangen en de wensenvan de eigenaar en in het 

-
algemeen zo weinig mogelijk hinder en schade veroorzaken de gemeente rs 

-voorts gehouden bíj ontgravingen en andere werkzaamheden het tetein zoveel
mogelijkweer in de oude toestand op te leveren;

2. de gemeente zal aan de eigenaar moetenvergoeden alle schade aan goederen -
op het teweinvan de eigenaar ten gevolge van de aanwezigheidvan þs¡ 

-
hierboven bedoelde riool in het terceinvan de eigenaar, of ten gevolgde van de
vanwege de gemeente op dat terreinveruichte werkzaamheden, voor zover die -
schade niet te wijten is aan de schuld van de eigenaar en/of personen, voor 

-welke hij verantwoordelijk is;
de gemeente zal voorts aan de eigenaar nimmer schade hebben te vergoeden -
overlramen aan personen, onverschillig wíe, díe zodanige schade oan eigen 

-schuld te wijten hebben;
3. partijen doen uitdrukkelük afstand van alle rechten op ontbinding yqn cls2s 

-overeenkomst, speciaal als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het
Burgerlijk Wetboek;"

EINDE CITAAT.''
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Blok 35
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met behekking tot Blok 35 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel5ll13 nummer 151)

Artíkel 3. Vestigen van een zakelijk recht van opstal ten behoeve van N.V. Hydron

Op vierentwíntig november tweeduizend vijf is door eigenaar (Bureau Beheer 

-Landbouwgronden) een overeenkomst ondertelcend, waarbij de vestiging van het -
zolrelijk recht van opstal wordt aanvaard ten behoeve van N.V. Hydron Midden- -
Nederland en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente Stoutenburg,
sectie B, nummer 1716. llederparttj verklaart kennis te hebben genomenvan de -
overeenk ¡mst en alle verplichtingen van de eigenaar voortvloeiende uit deze 

-overeenlramst over te nemen.
Indien bij juridische levering van het perceel de in artíkel 4.1 vermelde éénmalige
vergoeding van zevenhonderd drie euro en achtenvijftig eurocent (€ 703,58) nog -
niet geheel of gedeeltelijkis uitbetaald, behoudt ooknajuridische leveringvan-
het perceel Bureau Beheer Landbouwgronden het recht als begunstigde
uitbetaling van de verschuldigde vergoeding.
Een knpie van de overeenkamst en bijbehorende kaart worden partijen als 

-
geparafeerde bijlage toegevoegd aan de ruilovereenkomst." 

-

Blok 36.
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 36 - geen 

-erftlienstbaarheden, kwalitatieve bedingen enlof bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
ldeel I3382 nummer 107)

In gemelde eigendomstitel van tweeëntwintig september negentienhonderd 

-

zevenendertig, komt met betrekking van de hiervoor verkochte kadastrale percelen -
gemeente Bunnik sectie B nummer 278 en gemeente Houten sectie E nummers 66 en

65 toenmaals uitmakende percelen 4, 5 en 6 dier veiling, het navolgende woordelijk-
voor
" l 1. Ten behoeve van voorrnelde perceelen en ten laste van de Noordelijk dsarvan -
gelegen landerijenvanverkopers wordt bij deze gevestigd en oongenomen de 

-
erfdienstbaarheid van weg van en naar de voormelde perceelen I tot en met 6 naar -
envan het Broelcdijþje over de perceelen gemeente Bunnik sectie B nummers 290, 

-291, 284,283, 281, 282 280, 273, 274, 191 en 286 het niet bij deze alae vsvlØçþ¡s 
-gedeelte;

wordende bij deze eddienstbaarheidvanweg echter in dien zin beperld, flq¡ he¡ 

-hout- en teengewas van het verkt¡chte niet over gemelde weg mogenworden
vervoerd, maar over het water moet worden afgevoerd." 

-

Voorts staat in gemelde eigendomstitel van een Februari negentienhonderdvijf en-
dertig onder meer nog het volgende woordelijkvermeld.
"7. Ten opzichte van de bestaande effienstbaarheid van weg van en near den 

-
Møcadamweg en den Ouden Utrechtschenweg, heen enweder door de lssnvsn-
Oud-Wulven, uitmakende het perceel kadastraal belænd gemeente Houten (Oufl- 

-llulven) sectie E nummer 46, ten laste van døt kadastrale perceel en tot gebruik en -
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ten nutte van alle bij deze alde verkachte onroerende goederen een en ander onder -
de gezamenlijke verplichting van gedeeltelíjk onderhoud wordt verwezen noar de 

-akte van ruiling verledenvoor notoris Imminkvoornoemd op negentien Juli 

-

negentienhonderd zes bij afschrifi overgeschreven ten knntore van hypothel¡sn ¡s 

-Amersþort op zeventienAugustus daarop eerstvolgende in deel 410 nummer 3, in-
wellre aloe onder meer staat
De comparant ter eene zijde resertteert het recht van weg van den Utrechtseweg, 

-naar den Maoadarnwegvice-verso, over de laan, kadastraal bekend sectie E 

-
nummer 46, ten behoeve zijner aan hem lcrachtens voormeld eigendomsbewijs 

-
toebehorende onroerende goederen gelegen onder Houten en kadastraal bel@nd 

-gemeente Houten sectie A nummers I, 2 en 3 en gemeente Houten (Oud-llulven) 
-sectie D nummers 152, i,53, 204, 205, 207 en 208 en sectie E nummers 37, 374, 347,

345, 346, 369, 368, 367, 45, 47, 553, 134, 375,421,420,80, 81, 417,416,73,74, 
-75, 76, 77, 78, 79, 62, 4l 5, 7 l, 70, 69, 68, 67, 418, 83, 84, 85, 86, 419, 90, 89, 88, 
-422, 96, 97, 98, 99 en 100, zoomede de niet geruilde gedeeltenvan sectie E nummers

57 en 534 en zulks op deze wijze, zoals tot heden van die laan gebruik gemaah is, -evenwel onder verplichtingvan den eigenøar van de heersende erven voor
twee/derde gedeelten te voorzien of bij te dragen in het onderhoud en het begrinten -
van die laan, ofwel in de løsten dnarvan, ter keuze van den eigenaar dier laan, 

-lramende de lasten van aanvoer van al het grint benodigd voor die laan geheel voor
relrening van den eigenaar van de heersende erven, zonder dat de eigenaar dier laan
in de lrastenvan eanvoer iets behoeft bij te dragen, met welk servituut die laan-
kadastraal bekBnd sectie E nummer46 ten behoeve der overige hierboven genoemde

lradastrale perceelen w ordt belast.
De eigernar van de heersende ervenvermag op een of meer derzelve geen
gebouwen stichten dan met schrifielijke toestemming van den eigernar
bovengemelde laan, kndastraal bekend sectie E nummer 46, bij gebreke waarvan-
voormeld recht van weg vervalt ten opzichte van het kndastrale perceel waarop een -
ógUVefV aù ð:9JútVtat.

Blok 37
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met behekking tot Blok 37 - geen 

-erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
behoudens die in de akte van eigendomsverkrijging staan vermeld:
(deel 59194 nummer 189)

Met betrekking tot bekende eddienstbaarheden, la,valitatieve bedingen en/of 

-
bijzondere verplichtingenwordt verwezen naar gemelde ahe waarbij verkoper het -
verlrochte in eigendom verlveeg, waarinwoordelijk stast vermeld:
"c90,
ERFDIENSTBAARHEID VAN UITWEG OM TE KOMEN OOT.O21 OO1.O19 

-VAN EN TE GAAN NAAR DE TE VEENWEG NOORD OOT.O2O"

Kavelnummer 001.019 is het perceel Eemnes K i,8.

Kavelnummer 001.021 en 001.020 is het perceel Eemnes K 20,

alsmede noar een eerdere alde van eigendomsverlcriising op negenentwintigiuni 
-ne gent i enhonderd vijfenne gent ig v erle de n vo or mn F. J. M. P e t er s, not ari s t e Bus sum,

ingeschreven bij de gemelde Díenst te Utrecht op dertig juni negentíenhonderd-
vi¡'fenne gentig in de el I 5 5 I nummer 7, w oarin w oordelij k staat vermeld :
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,, KWA L I M T E W W M LTCH T NG N
Ter uitvoering van de hiervoor verder genoemde bedingen worden door de

lromparant in privé bij deze nog gevestigd en door de l<amparant handelend als 

-gevolmachtigde van mevrouw Jannetje Margaretha de Gooijer-Elders dangenomen
de navolgende rechten enverplichtingen, te weten:
een h,valitatieve verplichting in de zinvan artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek-
ten laste van een ieder díe het verkochte onder bijzondere titel zal verlvijgen en aan
wellæ verplichting mede gebonden zullen zijn degenen die van rechthebbende een 

-recht tot gebruíkvan de onderhsvige regßtergoederen zullenverlvf gen tot het niet -
aansprelren van genoemde mevrotm Jannetje Margaretha de Gooijer-Elders voor -
enig gevolg voortvloeiende uit enige verontreiniging van het verkochte zoals die 

-verbonden aan bijvoorbeeld mogelijk toelømstig gedwongen of vrijwillige
bodemonderzoek of saneríng van het verløchte of het nemen van andere
maatregelen ter voorkoming van verspreiding van de verontreiniging.
Voorts is tussen mevrouw Jannetje Margaretha de Gooijer-Elders voornoemd en de

lromparant inprivé overeengekamen dat de komparant inprivé mewolrw Jannetje -
Margaretha de Gooijer-Elders zal vrijwaren voor iedere aanspraak van de zijde van

derden (waaronder begrepen de gebruiker), voortvloeíende uit enige verontreiniging
van het verløchte zoals die verbonden aan biivoorbeeld mogelijk toekomstige
gedr,vongen of vrijwillig bodemonderzoek of sanering van het verkochte of het nemen

van andere maatregelen ter voorkoming van verspreiding van de verontreinig@, bü
gebrelre waarvan de inverzuim zijnde partij een boete verschuldigd is van drie 

-promille van de kaopprijs van negentienduizend gulden (f 90.000,--) voor iedere 
-dag dat hij inverzuim is onverminderd het recht opverdere schadevergoeding. 

-Deze vrijwøring voor aanspralæn van derden is bedongen in de vorm van een

lættingbeding, zodat iedere opvolgende gerechtigde verplicht is bij overdracht in 
-eigendom van het geheel of een gedeelte van het verkachte, alsmede bij verlening 
-daarop van enig zalælijk gerntsrecht aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde

ten behoeve van de gerechtigde gemeld beding op te leggen, dít ten behoeve van-
deze laatste aan te nemen en inverband daarmede, om het hiervoor genoemde

vrijwaringsbeding in de alae van overdracht in eigendom of verlening van zalælijk -
genotsrecht woordelijk op te nemen bij gebreke waarvan de kaper, danwel diens 

-rechtsopvolger een boete als hiervoor gemeld verschuldígd is, onvermindel'fl þs¡ 
-recht op verdere schadevergoeding.

Bedoelde vrijwaringsverplichtingen/kettingbedingenworden derhalve door de

kamparant uitdrukkelíjk aan zichzelf opgelegd en ten behoeve van genoemde 

-
v o lmachtge efster øange nome n.

De lromparant verklaarde bedoelde vrijwaringsverplichtingen/kettíngbedinge
hierbij voor zich te aanvaarden.tl
Blok 38 en 39
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 38 en Blok 39

- geen erfclienstbaarheden, kwalitatieve bedingen enlof bijzondere verplichtingen 
-bekend.

Blok 40
Het Bureau Beheer Landbouwgronden zijn - met betrekking tot Blok 40 - geen 

-erftlienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend, -
Hypotheken 4
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behoudens de navolgende welke staan geciteerd in de akfe van herinrichtin
Noorderpark:
"YOLGNUMMER: (276)
TEN BEHOEVE VAN KAVEL 2OI.I4O ALS HEERSEND ERF EN TEN LASTE VAN K4VEL 

-
201.139 ALS DIENEND ERF WORDT GEHANDHAAFD DE ERFDIENSTBAARHEID VAN 

-UITWEG NAAR DE ZOGENAAMDE GRASLAAN T/IA DE BESTAANDE DAM, ZOALS NADER -
IS OMSCHREVEN IN DEAKTE INGESCHREVEN
IN DE OPENBARE REGISTERS TE UTRECHT IN DEEL 23OI NUMMER 125.

(lravel 201.140 thans bekend Maarssen K 148)
(kavel 20 I . I 39 thans bekend Maarssen K I 47)
VOLGNUMMER: (771)
TEN BEHOEVE VAN KAVEL 2OI.2I8 ALS HEERSEND ERF EN TEN LASTE VAN K4VEL 

-
20].226 ALS DIENEND ERF WORDT GEVESTIGD DE ERFDIENSTBAARHEID VAN T4/EG, OM
TE KOMEN VAN EN TE GAAN NAAR DE OPENBARE I,YEG, DE MIDDENT'YEG.
(kavel 201.226 thans bekend Maarssen K 226)
VOLGNUMMER: (528)
TEN BEHOEVE VAN DE KAVELS 201.1 39, 2OI.]40 EN 201.397 ALS HEERSENDE ERVEN EN
TEN LASTE VAN DE KAVELS 20].]6] EN 20].73OAB ALS DIENENDE ERVEN T4/ORDT 

-
GEHANDHAAFD DE ERFDIENSTBAARHEID,BEDONGEN VOOR ZOVEEL NODIG BIJ HET -
OVERGEDRAGENE EN REEDS BESTAANDE O'I/ERTTEGEN OI/ER DE NNGDIJKEN EN HET
VRIJE GEBRUIK DER WEGEN IN DAT WATERSCHAP, ZOALS NADER IS OMSCHREVEN IN
DE AKTE INGESCHREVEN IN DE OPENBARE REGISTERS TE UTRECHT IN DEEL 762 

-
NUMMER66.
(kavel 201.139 thans bekend Maarssen K 147)

ftavel 201.140 thans bekendMaarssen K 148)
(kavel 201.397 thans bekend Maarssen K 428)
(kavel 20l.l6l thans bekendMaarssen K 168)
(kavel 201.730A8 thans bekend Maarssen K 561)
VOLGNUMMER: (574)
TEN BEHOEVE t/AN KA,/EL 203.074 ALS HEERSEND ERF EN TEN LASTE VAN K4VEL 

-
2O3.2I6HB ALS DIENEND ERF WORDT GEVESTIGD DE ERFDIENSTBAARHEID VAN WEG _

oM TE KOMEN VAN EN TE GAAN NAAR DE OPENBARE l4/EG. I 

-

(kavel 203.074 thans bekend Maartensdijk N 67)
(kavel 203.216H8 thans bekend Maartensdijk N 158)

Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke het 

-Bureau Beheer Landbouwgronden verplicht is aan de Provincie op te leggen, doet zij
dat bij deze en wordt een en ander bij deze door de Provincie aarvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden -
die rechten bij deze tevens door het Bureau Beheer Landbouwgronden voor die 

-derden aangenomen.
ONTBII\DEI\DE VOORWAARDEN UIT OI{DERLIGGENDE
OVEREENKOMSTEN
Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de overeenkomst of in -
nadere overeenkomsten die op de overdracht betrekking hebben, zijn thans

uitgewerkt. Noch het Bureau Beheer Landbouwgronden noch de Provincie kan zich
terzake van deze koop en levering nog op een ontbindende voorwaarde beroepen. 

-OVEREENKOMST
Voor zover daarvan in deze akfe niet is afgeweken, blijft tussen partijen gelden 

-hetgeen in de overeenkomst (en ook overigens) tussen hen is overeengekoûlerl. 

-voLMACHT(EN)
l. Verkoper en koper geven volmacht aan de ten kantore van mij, notariso 

-
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werkzame personen om zo nodig namens hen de afstand van
hypotheekrechten aan te nemen, voor zover deze nog ten laste van anderen -
dan koper mochten zijn ingeschreven op het verkochte

2. Blijkende van voorrnelde volmachtgeving(en) uit twee (2) onderhandse 

-
akte(n) van volmachq welke zijn gehecht aan de akfe van levering op 

-
zesentwintig januari tweeduizend vijftien verleden voor genoemde notaris 

-Veldjesgraaf.
BEROEP/VRIJSTELLING OVERDRACHTSBELASTING
De Provincie doet voor de heffing van overdrachtsbelasting een beroep op de 

-vrijstelling als in artikel 15 lid I sub C van de Wet op Belastingen van
Rechtsverkeer, aangezien het hier een verkrijging betreft door de Provincie
betreft.
WOONPLAATSKEUZE
Ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst, voor wat betreft de fiscale
gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder vandeze akte. -GEREGISTREERD PARTIYERSCIIAP
Waar in deze akte staat vermeld ongehuwd ofniet gehuwd geweest, dan wordt
daaronder tevens verstaan niet geregistreerd ofgeregistreerd geweest als partner in -
de zin van geregistreerd partnerschap.

BEKENDHEID VERSCIIENEN PERSONEN EN SLOT
Deze akte is verleden te Woudenberg op de datum in het hoofd van deze akfe 

-
vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akfe is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen 

-prijs te stellen, van de inhoud voor het verlijden van de akte tijdig te hebben kennis -
genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daama is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon -
en mij, notaris, ondertekend, om elf en vijfenveertig minuten.
(volgt ondertekening)
Uitgegeven voor afschrift: E.J. Veldjesgraaf
De ondergetekende, E.J. Veldjesgraaf, notaris te Woudenberg, verklaart, dat op de

bij vorenstaande akte betrokken onroerende zaaVzaken geen aanwijzing of
voorlopige aanwijzing in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten van
toepassing is, hetzij dat de vervreemding niet in strijd is met deze wet.

E.J. Veldjesgraaf
De ondergetekende, mr. Elbert Jan Veldjesgraaf, notaris te Woudenberg, verklaart
dat dit aßchrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van
het stuk waarvan het een afschrift is.
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Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreverr ten kantore van de

Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op
01-05-2015 om l-2:18 in register Onroerende Zaken Hyp4 in
deef 66097 nummer 121.
Een elektronisch document met voornoemde lnhoud was
gewaarmerkt met een digltale handtekening, die blijkens
bijbehorend certj-ficaat van KPN Corporate Market CSP

Organisatie CA - G2 met nummer

34C80652F24147DF983865094506E403 toebehoort aan Elbert
.Ian Veldj esgraaf .

Naam bewaarder: Mr. W.F.L. van der Bruggen.
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