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LEVERING

Heden, zestien maart tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Elbert Jan -
Veldjesgraaf, notaris met plaats van vestiging Woudenberg:

,raats kiezeno" .ll ä:i:JJ:luari 
-

genoemde notaris Veldjesgraaf te 393L ES Woudenberg, Stationsweg West 32; -
te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van
1. de te Utrecht gevestigde publiekrechtelijke rechtspersoon: de Provincie -

Utrecht, kantoorhoudende, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, te 

-
dezen krachtens volmacht van de Commissaris van de Koning çls þgs¡ 

-Willibrord lldefonsus lgnatius van Beek rechtsgeldig vertegenwoordigd 
-door: de heer Hans Goedhart, geboren op negen september

negentienhonderd vijfenvijftig te Wynberg, woonplaats kiezende
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, houder van Nederlands paspooft, 

-nummr
te dezen in zijn hoedanigheid van algemeen directeur van de Provincie 

-Utrecht en Provinciesecretaris, handelend ter uitvoering van het besluit -
van Gedeputeerde Staten van Utrecht en van de commissaris van dg 

-Koningin in de provincie Utrecht van achttien mei tweeduizend vier tot 
-regeling van organisatorische zaken, provincie blad 2005, 39, zoals

gewijzigd bij besluiten van zeventien augustus tweeduizend vier,
zesentwintig april tweeduizend vijf, vierentwintig mei tweeduizend vijf, -provincie blad 20, acht november tweeduizend vijf, negenentwintig 

-
november tweeduizend vijf, provincie blad 45, dertig januari
tweeduizend zeven, prov. blad nr.3 en negentien juni tweedui2s¡fl 

-
zeven, provincie blad, nummer 30 (Organisatiebesluit provincie Utrecht -200a\;

hierna genoemd : verkoper;
2. a. a, :cÕ4 ER 

-
L.,LrELrrL 6Evv¡srr rr t¡tf€Cht Op een nOvgmbef negentienhOndefd 

-eenenvijftig houder van Nederlandse identiteitskaart nummer
gehuwd;

b. de
qeboren te Alblasserdam op vierentwintig

september negentienhonderd tweeënzestig, houder van Nederlands -
rijbewijs met nummer

die bij het verstrekken van de volmacht ten deze handelende namens de -
te De Bilt gevestigde stichting: Stichtine het Utrechts Landschap.
kantoorhoudende te 3732 HV De Bilt, Bunnikseweg 39, (Landgoed 

-
Oostbroek) (postadres: Postbus I21,3730 AC De Bilt), ingeschreven i¡ 

-het Handelsregister onder nummer 4LL77576;
hierna genoemd: koper

Hypotheken 4
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De verschenen persoon verklaarde het navolgende:
LEVERING, REGISTERGOED, GEBRUIK

Verkoper heeft blijkens een met koper aangegane koopovereenkomst ¿¿¡ 

-
koper verkocht en levert op grond daarvan aan koper, die bl'rjkens vee¡¡¡slds 

-overeenkomst van verkoper heeft gekocht en bij dezen aanvaardt
(Regio West)
* het perceel met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Vianen,

kadastraal bekend gemeente Vianen sectie B nummer 7564,ter grootte 

-van ongeveer twintig hectare (20ha) negenenzeventig are (79a) negentig 
-centiare (90ca) waaraan door het kadaster een voorlopige kadastrale 

-grens en - oppervlakte is toegekend;
* het perceel met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Vianen,

Middelwaard, kadastraal bekend gemeente Vianen sectie K nummer 185, -groot negentien are (19a)vijfenzestig centiare (65ca);

deze percelen zijn in eigendom verkregen door de inschr'rjving bij het ft¿¡fss¡ 
-van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam in het 
-register Hypotheken 4 op negentien maart tweeduizend twee in deel 22O3O 

-nummer 37 , van het afschrift van een akte van overboeking conform artikel 3 
-kadasterwet (wat tot gevolg heeft dat erfdienstbaarheden en dergelijke thans -niet herleidbaar zijn).

(Regio Oost)
* het terrein (notuur) met oon- en toebehoren, plaotselijk bekend te Rhenen, -

Utrechtsestraatweg, kadostraol bekend gemeente Rhenen sectie I nummer -
965, groot vijfendertig are (35a)tocht¡g cent¡qre (80ca);

(op dit perceel zal een kwalitatieve verplichting worden gevestigd, zoals -
later in de akte nader is omschreven)

* het terrein (natuur) met oon- en toebehoren, plaotselijk bekend te Rhenen, -
Utrechtsestraotweg, kadostraal bekend gemeente Rhenen sectie I nummer -
967, groot dertien are (73o) vijfendertig cent¡are (35ca);

(op dit perceel zal een kwalitatieve verplichting worden gevestigd, zoals -
later in de akte nader is omschreven)

* het terrein (akkerbouw) met don- en toebehoren, plaatselijk bekend te Elst -
UT, Rijksstraatweg, kodastraol bekend gemeente Rhenen sectie I nummer -
790, groot vijf hectare (Sha) ochtentocht¡g ore (88a) negentig cent¡are
(90co);
(op dit perceel zal een kwalitatieve verplichting worden gevestigd, zoals -
later in de akte nader is omschreven)

* het terrein (grasland) met oon- en toebehoren, plaotselijk bekend te 

-
Rhenen, Remmerden, kadostraalbekend gemeente Rhenen sectie l-
nummer 797, groot zeven hectore (7ha) éénentwintig are (27a);

(op dit perceel zal een kwalitatieve verplichting worden gevestigd, zoals -
later in de akte nader is omschreven)

* het terrein (akkerbouw) met oan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Elst -
UT, Rijksstraotweg, kodastraol bekend gemeente Rhenen sectie I nummer -
793, groot vijf hectare (Sha) zevenenzest¡g are (67a) dertig centiore (30co); -

Hypotheken 4
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(op dit perceel zal een kwalitatieve verplichting worden gevestigd, zoals -
later in de akte nader is omschreven)
belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder p yqn Q¿ 

-Belemmeringenwet Privaotrecht op gedeelte van perceelten behoeve von -
de noamloze vennootschap Vitens N.V., gevestigd te 6825 MJ Arnhem,
Meonder 1077;
belast met een opstolrecht nutsvoorzieningen op gedeelte von perceelten 

-behoeve van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gevestigd te 

-3994 DD Houten, Poldermolen 2;
het terrein (graslond) met aon- en toebehoren, plaotselijk bekend te 

-
Rhenen, Remmerden, kadastraalbekend gemeente Rhenen sectie I
nummer 847, groot vijfentwintig are (25a) vijfentochtig cent¡ore (85ca); 

-(op dit perceel zal een kwalitatieve verplichting worden gevestigd, zoals -
later in de akte nader is omschreven)
belast met een zokelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B yqn cl¿ 

-Belemmeringenwet Privoatrecht op gedeelte van perceelten behoeve von -
de noomloze vennootschop Vitens N.V., gevest¡gd te 6825 MJ Arnhem,
Meander 1077;
wegen met aon- en toebehoren, plaotselijk bekend te Rhenen, Remmerden, -
kadastraalbekendgemeenteRhenensectielnummer848,groot-
zesendertig are (36a) vijfenvijftig centiore (55co);

(op dit perceel zal een kwalitatieve verplichting worden gevestigd, zoals -
later in de akte nader is omschreven)
belast met een zokelijk recht als bedoeld in ortikel 5 lid 3 onder B yqn cl¿ 

-Belemmeringenwet Privoatrecht op gedeelte von perceelten behoeve von -
de noomloze vennootschop Vitens N.V., gevestigd te 6825 MJ Arnhem,
Meander 7077;
het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, ploatselijk bekend te 

-
Rhenen, Remmerden, kadastraal bekend gemeente Rhenen sectie l-
nummer 849, groot zeventig are (70a)tochtig centiare (80ca);
(op dit perceel zal een kwalitatieve verplichting worden gevestigd, zoals -
later in de akte nader is omschreven)
belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder S ys¡ cls 

-Belemmeringenwet Privoatrecht op gedeelte van perceelten behoeve von -
de noamloze vennootschap Vitens N.V., gevestigd te 6825 MJ Arnhem,
Meander 7077;

het terrein (grasland) met oan- en toebehoren, plaotselijk bekend te 

-
Rhenen, Remmerden, kadostraal bekend gemeente Rhenen sectie I 

-

nummer 857, groot twee hectøre (2ha) acht are (8a) twintig centiare
(20ca);

(op dit perceel zal een kwalitatieve verplichting worden gevestigd, zoals -
later in de akte nader is omschreven)
het terrein (natuur) met oon- en toebehoren, plaotselijk bekend f¿ 

-

Achterveld, Emelaarseweg, kodastraal bekend gemeente Stoutenburg
sectie B nummer 3064, groot één hectore (7ho) vijftien are (75a)

*

*

*

*

*

Hypotheken 4
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vijfe nzeve ntig ce ntia re (7 5 co) ;
het terrein (notuur) met oon- en toebehoren, plootselijk bekend te 

-

Achterveld, Hessenweg, kodastroal bekend gemeente Stoutenburg s¿¿fi¿ 

-B nummer 3065, groot vierenzestig ore (64o)vijfenzestig centiore (65co); 

-belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de

noomloze vennootschap Vitens N.V., gevestigd te 6825 MJ Arnhem,

Meander 7707;

belast met een opstolrecht nutsvoorzieningen ten behoeve vqn f,¿ 

-

Gemeente Leusden, gevest¡gd te 3837 NA Leusden,'t Erf 7;

het terrein (natuur) met oon- en toebehoren, plaatselijk bekend te Huis ter -
Heide, Dolderseweg , kadasÛoal bekend gemeente Zeist sectie A nummer 

-4308, groot zes hectore (6ha) zeven ore (7a) tien centiore (10co}

het terrein (notuuf met oan- en toebehoren, ploatselijk bekend te Huis ter -
Heide, Amersfoortseweg , kodastraal bekend gemeente Zeist sectie A

nummer 4228, groot drie hectore (3ha) negenenveertig ore (49o).

het één zesde deel (7/6) onverdeeld oandeel in het terrein (notuur) met 

-oon- en toebehoren, ploatselijk bekend te Huis ter Heide, Gezichtsloon t 

-kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 7002, groot zeven are -
(7a) twintig centiare (20ca);

het terrein (natuur) met oon- en toebehoren, plootseliik bekend te Huis ter -
Heide, Gezichtsloan, kadostraal bekend gemeente Zeist sectie Ç nurnms¡ 

-7011, groot tweeëntwintig ore (22a) dertig cent¡are (30cø).

het terrein (natuur) met aon- en toebehoren, plaotselijk bekend te Huis ter -
Heide, Ericaweg, kadastrøol bekend gemeente Zeist sectie C nummer 7730, -
groot vierentwintig ore (24a) tocht¡g centiare (80ca).

het terrein (natuur) met oon- en toebehoren, ploatseliik bekend te Huis ter -
Heide, Ericaweg , kadostroal bekend gemeente Zeist sectie Ç nv¡n¡nsv 

-
7732, groot drieëntwintig ore (23a) vijfentwintig centiore (25ca);

het terrein (natuur) met oon- en toebehoren, plaatselijk bekend te Huis ter -
Heide, bij Zandbergenloan 2, kadastraol bekend gemeente Zeist s¿çti¿ Ç 

-nummer 7734, groot zeventien are (77o) negenennegentig centiare (99co); -
bedrijvigheid (agrorisch) terrein (natuur) met oon- en toebehore
ploatselijk bekend te Huis ter Heide, Ericaweg , kadastroal bekend 

-

gemeente Zeist sectie C nummer 7746, groot tweeënzestig ore (62o).

het terrein (natuur) met aon- en toebehoren, plaotselijk bekend te Huis ter -
Heide, Ericoweg , kodastraol bekend gemeente Zeist sectie Ç ¡urnrns¡ 

-
7754, groot eenendertig ore (37a)twintig centiqre (20ca);

het terrein (notuur) met aon- en toebehoren, plootselijk bekend te Huis ter -
Heide, Ericaweg, kadastroal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 7757, -
groot zeventien ore (77a) twintig centiore (20ca).

*

*

*.

*

*

*

*

*

*

*

*

het terrein (nøtuur) met oan- en toebehoren, plaotselijk bekend te Huis ter -
Heide, Gezichtslaon, kodastraal bekend gemeente Zeist sectie Ç ¡umms¡ 

-870, groot zestien ore (76a) één centiore (7ca);
* het terrein (grosland) met aon- en toebehoren, ploatseliik bekend te Zeist, -

Verlengde Slotløan, kodostroal bekend gemeente Zeist sectie Ç ¡umm¿¡ 

-Hypotheken 4
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882, groot tweeënveertig centiare (42ca);
* wegen met aon- en toebehoren, plaatselijk bekend te Zeist, Verlengde

Slotlaon, kadostrool bekend gemeente Zeist sectie C nummer 885, groot 

-acht are (8a) zesenvijftig centiore (56ca).
* het terrein (natuur) met aqn- en toebehoren, kodastraal bekend gemeente -

Zeist sectie C nummer 890, groot veertig øre (40ø) vijfentwintig centiare 

-(2Sca);
* het terrein (notuur) met aan- en toebehoren, ploatselijk bekend te Huis ter -

Heide, Gezichtsloan, kadastroal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 

-892, groot tweeëndertig are (32o);
* het terrein (notuur) met oon- en toebehoren, plootselijk bekend te Huis ter -

Heide, Gezichtsloan , kodostroal bekend gemeente Zeist sectie Ç ¡urnrn¿¡ 
-893, groot zestien ore (16o);

* het terrein (natuur) met oon- en toebehoren, kodastraal bekend gemeente -
Zeist sectie C nummer 900, groot achtentwintig ore (28a)vijfenzeventig 

-centiare (75ca).
* het terrein (natuur) met aon- en toebehoren, plootselijk bekend te Zeist, 

-Verlengde Slotloon , kodastroøl bekend gemeente Zeist sectie C nummer 

-903, groot drieëntwintig are (23a) vierentwintig centiore (24co);
* het terrein (notuur) met oon- en toebehoren, ploatselijk bekend te Huis ter -

Heide, Gezichtsloan , kodostroal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 
-923, groot negenenveertig are (49a)twintig centiare (20ca);

* wegen met oon- en toebehoren, plaatselijk bekend te Soesterberg,
Sterrenbergweg , kadastroal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 937, -
groot twintig are (20a).

* het één zesde deel (1/6) onverdeeld oondeel in het terrein (natuur) met 

-dan- en toebehoren, plaotselijk bekend te Huis ter Heide, Gezichtslaon t 

-kadostraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 944, groot vijftien ore -(15o);
* het terrein (notuur) met oon- en toebehoren, plootselijk bekend te Zeist, 

-Verlengde Slotloan , kadastroal bekend gemeente Zeist sectie Ç ¡Ltrnrns¡ 

-959, groot vijftig are (50o)vijftig centiore (50co);
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, kodostraol bekend gemeente -

Zeist sectie C nummer 980, groot vijftien ore (75a) negentig centiore (90co). -* het terrein (natuuf met aon- en toebehoren, ploatselijk bekend te Huis ter -
Heide, J Stichtingsloon, kadostraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer -
987, groot vijftien are (75a) drieëndertig centiore (33ca);

* het terrein (natuur) met oan- en toebehoren, ploatselijk bekend te Zeist, 

-Verlengde Slotlaon, kadostraal bekend gemeente Zeist sectie Ç ¡umrns¡ 

-983, groot zeventien ore (77o)twintig cent¡ore (20ca);
* het terrein (notuur) met oon- en toebehoren, ploatselijk bekend te Zeist, 

-Gezichtslaon, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 992,
groot éénentwintig ore (27o}

deze percelen z'rjn in eigendom verkregen door de inschr'rjving bij het ft¿¡166¡ 
-van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het registe¡ 

-
Hypotheken 4
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Hypotheken 4 op één mei tweeduizend vijftien in deel 66097 nummer LZt,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 

-diezelfde dag verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf;
* het terrein (natuur) met oan- en toebehoren, ploatselijk bekend te Zeist, 

-Gezichtslaan, kadastraql bekend gemeente Zeist sectie C nummer 990, 

-
groot dertig are (30o) vijf centiore (Sca);

deze percelen zijn in eigendom verkregen door de inschr'rjving bij het lç¿¡t6s¡ 
-van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register 

-
Hypotheken 4 op tweeëntwintig maart tweeduizend twaalf in deel 6L27O

nummer 5, 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 diezelfde dag verleden voor mr. J. Jager, notaris te Soes!
een perceel cultuurgrond, gelegen nabij de Gezichtslaan te Huis ter 

-
Heide, kodastraol bekend gemeente Zeist, sectie C nummer 868, groo¡ 

-éénenveertig are (47a)vier centiare (4co);

dit perceel is 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 vijf februari tweeduizend zestien in deel 67714 nummer !76, 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 

-
diezelfde dag verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf
* een perceel cultuurgrond, gelegen nabij de Verlengde Slotlaon te Zeist, 

-kodostraol bekend gemeente Zeist, sectie C nummer 986, groot
éénentwintig are (27a), zestig centiare (60ca);

dit perceel is in eigendom verkregen door de inschr'rjving bij het kantoor van de -
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register Hypotheken 4 -
op elf maart tweeduizend vijftien in deel 65843 nummer 97,van þst ¿fssþ¡ift 

-van een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom -
en afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op diezelfde dag 

-verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf
* het terrein (natuur) gelegen nobij Zeist, Verlengde Slotloan

ongenummerd, kadostrøol bekend gemeente Zeist, sectie C, nummer 

-883, groot achtendertig are en eenentochtig centiare (38 o 81 co); 

-
dit perceel is 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 maart tweeduizend zestien in deel 67842 nummer 103, 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 diezelfde dag 

-verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf
* het terrein (natuur) gelegen nabij Huis ter Heide (Utrecht), Ericaweg, 

-kodastraøl bekend gemeente Zeist, sectie C, nummer 7447 woaraan door -
het kadaster een odministratieve (voorlopige) kadostrale grens en

oppervlakte is toegekend, ter grootte vøn ongeveer zevenenveertig ars 
-en vijfennegentig centiare (47 a 95 co);

Hypotheken 4
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(portijen zijn het oneens omtrent de grensvoststelling)
dit perceel is 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 augustus tweeduizend vijftien in deel 66658 nummer 182, 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 

-
diezelfde dag verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
* het terrein (natuur) met aon- en toebehoren, ploatselijk bekend ts lluis 

-ter Heide, Gezichtsloan, kadostrool bekend gemeente Zeist sectie C 

-
nummer 932, groot zestien are (76a);

deze percelen z'ljn in eigendom verkregen door de inschrijving bij het ft¿¡tse¡ 
-van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register 

-
Hypotheken 4 op vier maart tweeduizend zestien in deel 6786L nummer 20O, 

-van het afschrift van een akte van onteigening
* een perceel cultuurgrond, gelegen nabij Gezichtslaon te Huis ter Heide,

kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie C nummer 933, groot eenendertig
ore (37o), negentig centiare (90co);

dit perceel is 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 maart tweeduizend vijftien in deel 65843 nummer 183, 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 twaalf -
maart tweeduizend vijftien verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf. 

-
* de onverdeelde helfr in het terrein (notuur) met oan- en toebehore

ploatselijk bekend gemeente Zeist, Gezichtsloan, kadastraol bekend 

-
gemeente Zeist sectie C nummer 921, groot ochtendertig are (38a)zeventig -
centiore (70co).

dit perceel is in eigendom verkregen door de inschr'rjving bij het kantoor van de -
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register Hypotheken 4 -
op negentien februari tweeduizend v'rjftien in deel 65729 nummer 78, van het -afschrift van een akte van leveríng, houdende kwijting voor de betaling van de -
koopsom en afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op 

-
achttien februa ri tweed u izend vijft ien verleden voor genoemde notaris
Veldjesgraaf.
* het terrein (notuur) met oan- en toebehoren, plootselijk bekend t¿ lluis 

-ter Heide, Gezichtsloon, kodastrool bekend gemeente Zeist sectie C 

-
nummer 7006, groot vijftien ore (75o) negentig centiore (90co);

deze percelen z'rjn in eigendom verkregen door de inschrijving bij het lç¿¡lee¡ 
-van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register 

-
Hypotheken 4 op vier maart tweeduizend zestien in deel 6786I nummer 195, 

-van het afschrift van een akte van onteigening
het terrein (natuur) met oan- en toebehoren, ploatselijk bekend t¿ lluis 

-ter Heide, Gezichtslaon, kodostraol bekend gemeente Zeist sectie C 

-
nummer 7752, groot negenendertig ore (39a);

Hypotheken 4
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deze percelen zijn in eigendom verkregen door de inschr'rjving bij het ft¿¡tee¡ 
-van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register 

-
Hypotheken 4 op vier maart tweeduizend zestien in deel 6786I nummer 196, 

-van het afschrift van een akte van onteigening
het terrein (notuur) met aon- en toebehoren, plaatselijk bekend ls lluis 

-ter Heide, Gezichtsloon, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C 

-
nummer 7751, groot negenendertig are (39o);

deze percelen zijn in eigendom verkregen door de inschr'rjving bij het ft¿¡tse¡ 
-van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register 

-
Hypotheken 4 op vier maart tweeduizend zestien in deel 67875 nummer 1, van -
het afschrift van een akte van onteigening
hierna tezamen ook te noemen: het verkochte, door koper te gebruiken voor 

-natuurdoeleinden
Ten aanzien van dit gebruik van het verkochte heeft verkoper meegedeeld dat -
hem niet bekend is dat dit gebruik op publiekrechtelijke of privaatrechtelüke 

-gronden niet is toegestaan
KOOPPRUS, KWUTING EN VERREKENING DIVERSE BEDRAGEN

De koopprijs bedraagt VIERHON DERDVI ERENTACHTIGDU IZEN D VIJ FHON DERD -
vEERTtEN EURO (€ 484.514,00l.
De zakelijke belastingen (eigenaarsaandeel) zijn verrekend voor wat betreft de -
lopende termijnen.
Koper heeft de koopprijs en het verder door hem blijkens de
koopovereenkomst en deze akte verschuldigde voldaan door storting op een -
kwaliteitsrekening ten name van Derdengelden NotarispraktijkVeldjesgr¿¿f 

-en Korlaar, ter uitbetaling op de wijze als is vermeld in de
koopovereenkomst.
Verkoper kwiteert koper voor die betaling.
Voormelde koopovereenkomst is, voor zover te dezen nog van belang, gesloten -
onder de volgende:
BEPALINGEN

Kosten en belastingen

^ 
rf ¡tôl 1

a. Alle kosten van de overdracht, de overdrachtsbelasting en het k¿fl¿5t¡¿ls 
-tarief, zijn voor rekening van de koper

b. Wegens de levering van het verkochte is geen omzetbelasting 

-

verschuldigd.
Leverinssverplichtins, iu ridische en feiteliike staat
Artikel2
L. Verkoper is verplicht aan koper eigendom te leveren die:

a. onvoorwaardelijkis;
b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met

inschrijvingen daa rvan;
c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen;
d. niet bezwaard is met beperkte rechten en erfdienstbaarheden
e. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit overeenkomsq 

-
Hypotheken 4
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tenzij in deze akte anders is vermeld
2. lndien de door verkoper opgegeven maat of grootte of de verdere

omschr'rjving van het verkochte niet juist of niet volledig zijn, zal geen van -part'rjen daaraan enig recht ontlenen, behoudens voor zover d¡t in de 

-
hierna gemelde bijzondere voorwaarden (ortikel I von de bijzondere
voorwoorden) anders is overeen gekomen

3. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich tþ¿¡s 
-bevindt, geheel ontruimd, behoudens de eventueel meeverkochte 

-

roerende zaken, vrij van huur, pacht of ander gebruiksrecht.

Tiidstip feiteliike leverins, baten en lasten, risico

Artikel3
De feitel'rjke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats terstond na de -
ondertekening van deze akte.
Vanaf dat tijdstip komen de baten de koper ten goede, zijn de lasten voor zijn 

-rekening en draagt hij het risico van het verkochte
Garanties van verkoper
Artikel4
Verkoper garandeert het navolgende
L. verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte;
2. het verkochte wordt overgedragen vrij van huur, pacht en/of van ¿¡6ls¡s 

-aanspraken tot gebruik, leeg, ontruimd en ongevorderd, behoudens ds 

-eventueel meeverkochte roerende zaken. Het verkochte is evenmin 

-
zonder recht of titel in gebruik bij derden;

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

-onteigen ing aangewezen;
4. voor verkoper bestaan ten opzichte van derden geen verplichtingen uit 

-hoofde van een voorkeursrecht of optierecht;
5. op het verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, waarvan de 

-
verschenen termijnen zijn voldaan.

Verontrei n igine/onde rsro n dse ta n ks/as best

^rÞíLôl 
q

Te dezen wordt verwezen naar voormelde koopovereenkomst, waarin onder -
meer staat vermeld:
ln de algemene voorwaarden
"Artikel 7 Bodemonderzoek en bodemverontreiniging
Met betrekking tot het risico von bodemverontreiniging in de sn¡s¿¡sncl¿ 

-zaak wordt het volgende bepaald.
7. Von bodemverontreiniging is sprake indien zich op en/of in f,¿ þsf,srn 

-van de onroerende zaak hogere concentraties von schodelijke stoffen 

-bevinden dan op grond van notuurlijk voorkomen te verwachten is gelet -
op de Achtergrondwaarden von het Besluit- en de Regeling

bodemkwaliteit, voor zover het de voste bodem betreft, en gelet op de 

-Streefwaarden grondwater von de Circulaire bodemsanering 2009, voor -
zover het grondwater betreft, don wel daarvoor in de plaats tredende of -
aanvullende olgemeen gongbøre kwaliteitseisen.

Hypotheken 4
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2. Er is onderzoek verricht noor de aanwezigheid van bodemverontrein¡ging -
resp. waterbodemverontreiniging in de onroerende zook conform NEN 

-5725 resp. NEN 5720. De resultoten van dit onderzoek zijn vastgelegd in -
één of meer rapportoge(s) die onderdeel uitmaken von deze

overeenkomst en waarvon door het onderzoeksbureau gewaørmerkte 

-exemplaren aan de verkoopovereenkomst ziin gehecht. Beide partiien 

-verklaren in het bezit te zijn von deze rapportage(s), bekend te zijn met 
-de inhoud en deze te onderschrijven

3. De Provincie Utrecht verwijst naor deze oan de verkoopove¡¿¿nþsrn5! 

-gehechte onderzoeksrapportage(s) voor de hem bekende feiten en

omstandigheden die von belang zijn of kunnen zijn voor de vraag of e¡ 

-sprake kan zijn van bodemverontreiniging of waterbodemverontreiniging -
in de onroerende zaak. De Provincie Utrecht is niet bekend ¡¡¿t snf,¿¡s 

-feiten of omstandigheden die er op wijzen of kunnen wijzen dot de

onroerende zoak enige verontreiniging bevat, dan zijn vermeld in de 

-
on d e rzoeksra p porto g e (s).

4. lndien in de voormelde onderzoeksrapportage(s) melding is gemaakt van -
een bodemverontreiniging of woterbodemverontreiniging die ¡s 

-

gesoneerd op basis van een goedgekeurd saneringsplan of een

rechtsgeldige melding op grond van ortikel 39b l¡d 3 van de Wet 

-

bodembescherming (BUS-melding), dan maken het soneringsplon of de 
-BUS-nelding, het evaluatieverslog- of rapport en de officiële reoctie van -

het bevoegd gezog, eveneens deel uit van de overeenkomsf ¿¡ tils¡f,s¡ 
-afschriften van deze stukken aan deze overeenkomst en de notariële akte -

van levering gehecht. Beide portijen goon er von uit dat geen verdere 

-sanering noodzakelijk is.

5. Mocht uit de voornoemde onderzoeksropportoge(s) blijken dot de

onroerende zook enige verontreiniging bevat die als ernstig moet 

-

worden aangemerkt, don wel gebruiksbeperkingen met zich brengt voor -
het gebruik von de onroerende zaok zools in de verkoopovereenkomst is -
vermeld, don gelden in oonvulling op of in afwijking van de algems¡s 

-voorwaarden de tussen partijen ter zoke overeengekomen bijzonf,¿¡¿ 

-voorwaarden. De koper kan de Provincie Utrecht niet op grond vcrn 

-
toerekenbore tekortkoming of onrechtmatige daad oanspreken tot
sanering of anderszins nemen von mootregelen ten aønzien van de

bodemverontreiniging of waterbodemverontreiniging, voor zsvs¡ cls2s 

-uit voormeld(e) rapportage(s) blijkt. Deze verplichting van de koper geldt -
als kwolitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk -
Wetboek.

6. Anders don vermeld in artikel 6 in samenhang met artikel 7 l¡d 3 vq¡ f,s 
-algemene voorwaarden komen de kosten van onderzoek, tijdelijke

beveiligingsmoatregelen, moatregelen in het belang van de bescherming -
vandebodem,sonering,nazorgenwaardedrukkendeffectvon-
eventuele (rest)verontreiniging voor rekening van de Provincie lf¡¿çþ¡ 

-
Hypotheken 4
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indien blijkt dat op het tijdstip von de risico-overgong beholve fls 

-

eventuele bekende verontreiniging ols vermeld in de voornoemde 

-
onderzoeksrapportoge(s), ook ondere verontreiniging in de s¡¡ss¡s¡cls 

-zaak aanwezig is, waarover de Provincie Utrecht de koper verwijtboor 

-onjuist of onvolledig heeft geinformeerd.

7. Wanneer binnen een periode von tien joor, ingaande op de datum van 

-aktepassering, indien alsdøn de rechtsvordering van de koper niet reeds -
op grond von de wet is vervallen of verjaord, door het bevoegd gezog 

-krachtens de Wet bodembescherming wordt vastgesteld dat er in de 

-onroerende zaak sproke is von een aon portijen ten tijde von de
aktepassering niet bekend gevalvan ernstige bodemverontreiniging en 

-door de koper aannemelijk wordt gemaakt dot deze verontreiniging ook -
ten tijde von de aktepassering in de onroerende zaak aanwezig was en 

-ook onder de heden geldende normen moest worden aangemerkt als een -
geval von ernstige verontreiniging, worden de eventuele door de koper 

-gemoakte kosten von moatregelen in het belang van bescherming van 

-de bodem olsmede het woardedrukkend effect van deze verontreiniging -
door de Provincie Utrecht vergoed. lndien de koper bovendien
aannemelijk moakt dat in het kader von de van toepossing zijnde
wettelijke bepalingen op het moment van de aktepossering, en voorts 

-uitgoande van het gebruik van de bodem ten tijde von de ondertekening -
van de akte, ten oonzien van dit gevol van ernstige
bodemverontreiniging sprake is von spoed om het betreffende gevolte 

-seneren, komen de eventueel door de koper gemoakte of te moken
kosten von onderzoek, tijdelijke beveiligingsmootregelen, maotregelen in -
het belang van de bescherming van de bodem, sonering en nozorg
alsmede het waordedrukkend effect von eventuele restverontreiniging 

-voor rekening van de Provincie Utrecht.

8. Behoudens omstandigheden genoemd in lid 6 komen de eventueel door -
de koper te maken kosten van onderzoek, tijdelijke
beveiligingsmaatregelen, mootregelen in het belang von de bescherming -
van de bodem, sanering en nozorg olsmede het woardedrukkend effect 

-van eventuele (rest)verontreiniging voortvloeiende uit de van toepassing -
zijnde wettelijke bepolingen op het moment van de oktepossering voor 

-rekening von de koper indien nø tien jaar of langer zal blijken von een 

-oon portijen, ten tijde van de overdrocht van de onroerende zook, 

-
on be ke nd e ve ro ntrei n i gi ng.

ArtikelTA Asbest in de (woter)bodem, puin, verhardingsmateriaal in
wegen, paden en eruen en dempingen
1. ln het vooronderzoek (conform NEN 5725) als bedoeld in artikel 7 lid 2 is -

eveneens onderzoek verricht naar de aonwezigheid van asbest in f,¿ 

-
(water)bodem, puin, verhardingsmateriool in één of meer wegen, poden -
of erven of dempingen.

Hypotheken 4
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2. Mocht uit de resultaten von het vooronderzoek bliiken dat
vervolgonderzoek nodig is, dan wordt vóór de aktepassering een 

-

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd in de (water)bodem, puin, 

-
verhardingsmoteriaol in één of meer wegen, poden of erven of
dempingen conform NTA 5727 resp. NEN 5707 resp. NEN 5897. Zo nodig -
wordt nader onderzoek uitgevoerd.

3. Het verkennend onderzoek zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen -
twee moanden no de ondertekening van de verkoopovereenkomst door -beide portijen, in opdrocht en op kosten von de Provincie Utrecht worden -
uitgevoerd door een gecertificeerde, erkende en von beide partijen 

-
onofhankelijke instelling. De resultaten von het onderzoek worden
vastgelegd in één of meer ropportages die aon partijen ter beschikking 

-worden gesteld en waarvon (een) door het onderzoeksbureau
gewoormerkt(e) exemplo(a)r(en) oon de akte zal (zullen) worden
gehecht. De oktepassering vindt niet plaats voordat de resultaten von 

-het onderzoek bekend zijn. Mochten de resultaten van het onderzoek op -
de geplonde datum van oktepøssering niet bekend zijn, dan wordt de 

-aktepossering uitgesteld zonder dat partijen øonspraok kunnen ¡¡sl<¿n 
-op verrekening van wettelijke rente of welke schqdevergoeding dan ook. -4. Mochten de resultaten von het in lid 7 bedoelde vooronderzoek geen

aonleiding geven tot verder onderzoek, don vindt de aktepassering in 

-beginsel op de in de overeenkomst genoemde dotum plaats. Op bosis 

-van de resultaten van het voornoemde onderzoek(en) gaon be¡de 

-
partijen er von uit dot geen osbest oanwezig is in de (woter)bodem, puin, -
verhardingsmateriaalinéénofmeerwegen'padenofervenof-
dempingen dot op grond van wet- of regelgeving moet worden
gesaneerd of dat gebruiksbeperkingen met zich brengt voor het gebruik -
van de onroerende zaok zoals in de koopovereenkomst is vermeld.

5. lndien uit de resultaten von de in lid 7 en 2 bedoelde onderzoeken bliikt 
-dat in of op de onroerende zaak osbest aanwezig is dot op grond van 

-wet- of regelgeving moet worden gesoneerd of gebruiksbeperkingen met -
zich brengt voor het gebruik van de onroerende zoak zoals in de 

-

koopovereenkomst is vermeld, is de overeenkomst van rechtswege 

-
ontbonden.

6. Bij ontbinding ols bedoeld in het vorige lid kunnen portijen
overeenkomen dot de verkoop alsnog doorgang zol vinden onder
wijziging von de verkoopovereenkomst. Portijen zijn gehouden met
elkoar in overleg te treden over een mogelijke wijziging von de

overeenkomst. ln het geval portijen overeenkomen dat de verkoop
alsnog doorgong kan vinden wordt de oktepossering opgeschort tot een -
noder door partijen te bepolen tijdstip zonder dot partijen oansprook 

-kunnen moken op verrekening van wettelijke rente of welke
schadevergoeding dan ook. Partijen zullen in dat gevol ofstand doen van -
het recht op ontbind¡ng van de overeenkomst vonwege de gebleks¡ 

-
aonwezigheid van asbest.

Hypotheken 4
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7. ln het gevøl bedoeld in het vorige lid dat partijen overeenkomsn f,¿ 

-
verkoop olsnog doorgong te loten vinden, sluiten portijen een

overeenkomst waarin in oonvulling op of in afwiiking von de algem¿ns 
-voorwaorden, bijzondere voorwoorden over osbest worden opgenomen. -8. Anders dan vermeld in artikel 6 komen de kosten van onderzoek,

sonering en waordedrukkend effect van eventuele
(rest)osbestverontreiniging voor rekening von de Provincie Utrecht indien -
blijkt dat, in afwijking van de aonnomes in het vierde lid, op het ti¡dstip 

-vønderisico-overgangtochosbestinde(woter)bodem,Puin,-
verhardingsmateriaolinéénofmeerwegen'podenofervenoÍ-
dempingen in of op de onroerende zaak oanwezig is, woorover de 

-
Provincie Utrecht de koper verwijtbaor onjuist of onvolledig heeft
geinformeerd.

9. Wanneer binnen een periode van tien jaar, ingaande op de datum von 

-oktepøssering, indien alsdon de rechtsvordering van de koper niet reeds -
op grond van de wet is vervollen of verjaard, wordt vastgesteld dot er in -
of op de onroerende zoak sproke is von osbest in puin,
verhardingsmoteriaal in één of meer wegen, paden of erven of 

-

dempingen dat portijen ten tijde van de aktepassering niet bekend was 
-en dot op grond van wet- en regelgeving moet worden gesaneerd en 

-door de koper aannemelijk wordt gemaakt dat dit asbest ook ten tijde 
-von de oktepassering in of op de onroerende zaak aonwezig wos en ook -onder de heden geldende normen moet worden gesoneerd, worden de 
-eventuele door de koper gemoakte kosten von onderzoek en sanerin

alsmede het waordedrukkend effect van deze (rest)asbestverontreiniging -
door de Provincie Utrecht vergoed.

70. Behoudens omstondigheden genoemd in lid 8 komen de eventueel door -de koper te maken kosten van onderzoek, sanering en woordedrukkend -effect von (rest)asbestverontreiniging in puin, verhardingsmoteriaol ¡n 

-één of meer wegen, paden of erven of dempingen voortvloeiende uit de -von toepossing zijnde wettelijke bepalingen op het moment van de
oktepassering voor rekening van de koper indien na tien joar of long¿¡ 

-zol blijken von een aon portijen, ten tijde van de overdracht van de

onroerende zoak, onbekende oonweziqheid van osbest in puin,
verhardingsmoteriaol in één of meer wegen, paden of erven of
dempingen."

ln de na te melden en geciteerde bijzondere voorwaarden staat aldaar i¡ 

-artikel 10 ook nog een melding/verklaring omtrent de gedane onderzoeken. -
Aanvaarding biizondere lasten en beperkingen
Artikel6
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die
voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden 

-kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de -
geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.
Aanvullende bepalins(enì

Hypotheken 4
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Artikel 7

ln de bijzondere bepalingen behorende bij de gemelde overeenkomst staat 
-nog vermeld:

,,LIJSTVAN BIJZONDERE VOORWAARDEN BU DE VERKOOPOVEREENKOMST 

-INZAKE

Verkoop door
Provincie Utrecht, Postbus 80300,3508 RH Utrecht,
hierna te noemen "verkoper"
aon

St¡cht¡ng Het Utrechts Londschop, gevestigd te De Bilt
hierna te noemen "koper"
Bijzondere voorwaorden welke von toepassing zijn op de
verkoopovereenkomst tussen koper en verkoper:
Artikel 7 Goedkeurinq transactie door Provincie
Onderhovige transoctie vindt slechts doorgong indien het college von 

-

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht hieroon hoar goedkeuring

verleent.
Artikel2 Inrichtina en beheer
1. Koper neemt de verplichting op zich om de registergoederen genoemd in -

de overeenkomst
- voorzover het bestoonde notuur betreft ingerichtte houden ql5 

-
notuur

- voorzover het øgrarische grond betreft in te (loten) richten en 

-
ingericht te houden alsmede te onderhouden als notuur.

2. Op hoofdlijnen wordt onder het in de leden 7 en 2 von dit ortikel s¡¡f,¿¡ 
-ondere verstoan:

* In geval het betreffende perceel nog ingericht moet worden dient dit -
pladts te vinden conform het geldende notuurbeheerplon von de 

-Provincie Utrecht.
Concreet betekent dit voor de percelen in de Elsterbuitenwoord,
kadastrool bekend o/s RNN I 790,797,793,847,848,849,857 dat 

-Het Utrechts Londschop meewerkt aon de uitvoering van het door 
-de stuurgroep vostgestelde definitief ontwerp voor de

Elsterbuitenwoard van 5 juli 2077. Voor de gehele uiterwaard wordt -
t.z.t. een beheerplan gemaokt, mede gebaseerd op de

interventiekaort en het inrichtingsplan met bijbehorende
notuurdoelen. Het beheer von de betreffende percelen wordt doorin -
ook beschreven

Voor de percelen kadostraal bekend o/s RNN I 967 en 965 bii t 

-
Sinnehûs geldt deze door Het Utrechts Londschap ni¿f ¡¡s¿¡ 

-

londbouwkundig worden gebruikt en woarbij het loofbos in sts¡cl-
wordt gehouden.Het perceel zal louter worden aangewend ols 

-
kruiden- en faunorijk grasland (N 12.02) dot middels natuurlijke
begrozing in stond wordt gehouden.

Hypotheken 4
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* lnstandhouding van de openstelling von (delen) van het terrein één -en onder noder door koper te bepalen op bosis van de afsproken uit -
het routenetwerk (recreotie) en het definitief ontwerp voor de
Elsterbuitenwoard.

* Alle boten en losten voortvloeiende uit het hiervoor omschreven 

-beoogde beheer en onderhoud komen vonaf dotum von

oktepassering voor rekening en risico van de koper, woarbij de koper -
zich verplicht de eventuele baten in te zetten voor het beheer en 

-onderhoud.
3. Vostlegging von de in dit ortikel omschreven verplichtingen geschiedt ten -

behoeve van de Provincie Utrecht.
4. Voordat koper de terreinen goat inrichten, dient koper de inrichtings- en -

beheerplon ter goedkeuring aan te bieden oon de Provincie Utrecht.
lndien de koper von het verkochte of wil ofwijken von het beoogde 

-
gebruik, beoogde inrichting en bestemming kon dit alleen met
instemming von de Provincie Utrecht. De koper zol een eventuele
wijziging van het beoogde gebruik, beoogde inrichting en bestemming 

-schriftelijk ter goedkeuring voorleggen, gericht aon Gedeputeerde Staten -
vandeProvincieUtrecht'Hetbeoogdenotuurbeheertypestoat-
beschreven in het Natuurbeheerplan 2078 van de Provincie Utrecht.
Voor zover de betreffende percelen zijn ingericht verkloart de provinçis 

-Utrecht kennis te hebben genomen van deze inrichting en akkoord te zijn -
met deze inrichting.

5. De in het vorige lid omschreven toestemming staat los von de een

eventueel vereiste planologische wijziging en/of omgevingsvergunning 
-welke de koper voor eigen rekening en risico dient aan te vragen c.Q. ts 
-doorlopen

6'Koperverplichtzichdeinrichtingvandezegebiedenuiterlijk31-
december 2077 gereoliseerd te hebben, voor zover de inrichting hiervon -
nog niet door de provincie heeft plaatsgevonden

7. Koper is gerechtigd tot het doen van een inrichtings- en

beheerssubsidieaanvroog ols bedoeld in de regeling SNL.

De vestiging van de kwolitotieve verplichting overeenkomstig ortikel 6:252 

-von het Burgerlijk Wetboek vloeit voort uit de voorwaorde voor
subsidieverlening, die in ortikel 79 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls 

-notuur en landschop Provincie Utrecht is neergelegd. Deze kwalitotieve 

-
verplichting wordt gevestigd op de percelen gemeente Rhenen, sectie l, 

-
nummers 967, 965, 790, 797, 793, 847, 848, 849 en 857en deze kwalitotieve -
verplichting ziet er op toe dat deze percelen niet longer gebruikt mogen
worden ten behoeve van de landbouw en datgene no te laten wat de

ontwikkeling of instandhouding van het betrokken natuurbeheertype op de 
-desbetreffende natuurterrein in gevoar brengt of verstoort en ten ssnTisn 

-waarvan voor het overige al hetgeen in dit ortikel is vermeld van toepassing -
ts;
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1. Voor de betekenis von de gehanteerde begrippen wordt aongesloten bij -hetgeen in de Subsidieregeling Kwol¡teitsimpuls Natuur en Landscha

Provincie Utrecht (hierno: regeling) alsmede de Subsidieverordening
Natuur- en Landschapsbeheer hieromtrent is bepaold.

2. a. De koper gedoogt op het verkochte voor onbepaalde tijd de 

-

ontwikkeling dan welinstondhouding von het natuurbeheertype 

-zoals dat is bepaald in het Notuurbeheerplan.
b. De koper laat ol dotgene no dot het gestelde onder b belemmefrt 

-be m oe i lij kt of verh i nd e rt.
c. De koper gebruikt het verkochte niet met het oog op de uitoefening -

van de landbouw, tenzij dit en voor zover dit in overeenstemming is -
met het gestelde onder 7 en tenzij dit is toegestaøn voor de periode -
vonof de feitelijke levering tot oan het moment dat de perceel voor 

-natuurdoeleinden worden ingericht.
d. De koper gebruikt het verkochte niet voor ondere doeleinden flq¡ 

-voor de ontwikkeling don wel instandhouding von het
notuurbeheertype zools dot is bepoald in het meest recente
Natuurbeheerpløn.

3. o. lndien de koper één of meer der bepalingen von ortikel 3.2 van deze -
okte niet nokomt, kan de Provincie de overeenkomst ontbinden don -
wel nokoming vorderen.

b. lndien de Provincie de overeenkomst wenst te ontbinden noor 

-
oanleiding von niet-nokoming door de koper van één of meer
bepolingen von artikel 3 von deze bijzondere voorwaarden, is de

koper een direct opvorderbare boete verschuldigd von ten hoogsts 
-het bedrag dot door de provincie is betaald voor de afwaarderin

van ogrorische- noor notuurwoarde welke portijen hierbij
vaststellen op € 783.000,- (zegge:

zevenhonderddrieentachtigduizend euro), voor het terrein bedoeld 
-in ortikel 2 ten behoeve von de Provincie, vermeerderd met

wettelijke rente. Dit bedrog kon worden verhoogd met moximqql-
s0%.

c. lndien de Provincie nakoming van de overeenkomst vordert, ¡s de 

-koperverplichtomdeniet-nakomingvonéénofmeerder-
bepalingen von deze akte op eerste aanzegging te staken en het
terrein binnen een termijn 3 maanden in de staot te herstellen
woorin het verkeerde vóór de niet-nakoming van één of meer der 

-bepalingen van deze bijzondere voorwoarden, zulks op straffe von 
-verbeurte von een dwangsom ten belope van ten hoogste € 500,--

vermenigvuldigd met het aantal hectares wadrvoor de wanprestotie -
geldt voor iedere week dat de koper één of meer der bepolingen van -
deze akte niet naleeft.

d. Bij de vaststelling von de hoogte van de boete, bedoeld in het
tweede lid, en de dwongsom, bedoeld in lid c, wordt rekening
gehouden met de ernst von de niet-nakoming von de overeenkomst. -
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e. De wettel¡jke rente, bedoeld in lid b wordt berekend vonaf de døg 

-van betoling van het subsidiebedrag ten tiide van de iuridische 

-
levering

4. a. Alvorens de Provincie de overeenkomst ontbindt noor oanleiding von -
niet-nøkoming van één of meer bepolingen von deze okte door de 

-koper, zolzij de koper schriftelijk oonmonen om binnen de daorbij te -
stellen termijn van minimaal 3 moanden alsnog aan zijn
verpl ichti n g e n te vol d oen

b. No de termijn, bedoeld in het eerste lid, kan de Provincie, indien de 
-kopernietalsnogoanzijnverplichtingenheeftvoldaandie-

voortvloeien uit deze akte, overgaan tot invordering van de

bedongen boete vermeerderd met de wettelijke rente.
5. De provincie en de koper kunnen ieder oan de andere portii verzoeken de -

overeenkomst - zoals vermeld in artikel 3 von de bijzondere
voorwaarden von deze overeenkomst - te wijzigen of deze geheel of 

-
gedeeltelijk te ontbinden op grond von onvoorziene omstandigheden 

-welke van dien oard zijn dot de wederpartij noar mootstoven van

redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding von de

overeenkomst niet mag verlongen of verwachten. ln gevol von een

beroep door een van de portijen op dit artikel wordt voor de toepossing -van het artikel aansluiting gezocht bij artikel 6:258 e.v. von het Burgerliik -
Wetboek.

6. De Provincie en de koper komen overeen dot de overeengekomen 

-
verplichtingen om te dulden of niet te doen ten oonzien von het ts¡¡¿in 

-zullen overgoan op diegenen die het desbetreffende goed onder
bijzondere titel zullen verkrijgen en dot mede gebonden zullen ziin 

-
degenen, die van de rechthebbende op het desbetreffende goed een 

-
recht tot gebruik von het goed zullen verkrijgen. De Provincie en de koper -
machtigen elkander over en weer om de inhoud van deze ql<¡¿ f,qq¡s¿ 

-als beding in de zin von ortikel 252 Boek 6 Burgerlijk Wetboek i¡ t¿ 

-
schrijven in de desbetreffende (openbare) registers op de wiize, zoals de -
toeposselijke wetten dit voorschrijven. De kosten von het opmaken van 

-deze notoriële akte en von de inschrijving in de openbare registers ziin 

-ten laste van de koper. Deze volmacht is als onderdeel von deze

overeenkomst en ols mede ten bote von de gemochtigde van de 

-

Provincie gemaakt onherroepelijk en vervolt niet door overliiden of 

-
onbekwaamheid von de koper of beperkt gerechtigde.

7. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze akte zullen

worden beslecht door de bevoegde burgerlijk rechter,

Artikel 4 Beroep vrijstelling overdrachtsbelosting voor natuurgrond 

-
Koper doet een beroep op de vrijstelling van overdrochtsbelosting als bedoeld -
in artikel 75, l¡d 7, letter s von de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

ArtikelS Vrijwaring
Door voldoening van de koopsom door koper verkloort koper dat hii geen 

-subsidie zoals bedoeld in de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Notuur en 
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Landschop Provincie Utrecht en die betrekking heeft op het verkochfs qls 

-
omschreven in ortikel 3 zol oonvragen, beholve voor dot deel von de regeling -
dat toeziet op de verbetering von bestaonde natuurwaorden
Artikel 6 Recht van eerste koop / aanbiedingsplicht
7. Portijen komen overeen dot indien de koper niet meer voldoet of kan 

-voldoen oon de verplichtingen zoals omschreven in ortikel ) yq¡ f,¿2s 

-bijzondere voorwaorden, hij de Provincie lJtrecht het betreffende 

-

registergoed te koop oonbiedt.
2. Partijen komen overeen dot indien koper wenst over te gaon tot

vervreemding (vestiging van een zokelijk genotsrecht daaronder
uitdrukkelijk mede begrepen) van het geheel of een gedeelte van de bij 

-deze overeenkomst over te drogen registergoederen hij verplicht ls 

-
voormeld registergoed eerst te koop oan te bieden oan de Provincie
Utrecht.

3. lndien één of beide situaties als vermeld in de leden 7 en 2 zich voordoen -
zalde oanbiedingsplicht worden uitgevoerd met in achtneming ysn f,¿ 

-hierna omschreven voorwoarden:
a. De onder lidT aongeduide aonbiedingsplicht ontstoat op het

moment dot koper boeteplichtig is op bosis van ortikel 3 lid 3b von 
-deze bijzondere voorwaorden. De Provincie Utrecht dient binnen vier -

weken na ontvongst van de boete bij aongetekend schrijven aan de -koper kenboar te moken dat zij gebruik maakt von hoor ¡sçþ¡ ¡s¡ 

-koop, woorno de procedure zools in dit onikelvanaf lid 3
omschreven zal worden opgestort. De ontvongen boete 2sl in 

-
mindering worden gebrocht op de koopsom

b. De onder 3.2 aangeduide oonbieding dient door de koper, f,is ¡s¡ 

-vervreemding wenst over te goon, bij aongetekend schrijven aan de -
Provincie Utrecht te geschieden. De Provincie Utrecht fli¿¡lt f,qq¡ns 

-binnen vier weken schriftelijk kenbaar te maken of zij gebruik wenst -
te maken von haor recht tot koop van het oangeboden registergoed. -

c. De koopsom zal in onderling overleg worden bepaøld met ols
uitgongspunt de bestemming'Nøtuur', Woordebepaling zol 

-

plaatsvinden voor het gehele verkochte, waarbij het verkocht¿ qß 

-complex beoordeeld wordt en vervolgens op basis von deze
complexwoorde aan het te vervreemden gedeelte een waarde wordt -
toegekend.

d. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over de koopsom zal-
de marktwaorde worden bepaold door twee taxoteurs, yq¡ tvsll<¿ 

-toxoteurs één zal worden benoemd door de koper en één flss¡ f,s 

-Provincie Utrecht.
e.lndienbelonghebbendenofweldetweetaxoteursniettot-

overeenstemming kunnen geraken omtrent het vaststellen von fl¿ 

-marktwaarde ols hiervoor bedoeld, zaldit geschilalleen en 

-

uitsluitend in het hoogste ressort worden beslist door een als arbiter -
optredende deskundige, te benoemen door belanghebbenden i¡ 
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onderling overleg, of, bij gebreke van overeenstemming hieromtrent -
binnen één moond nadat de ene port¡j aon de ondere port¡j een

voorstel dienaongaande heeft gedoan, op verzoek van de meest
gerede partij, door de bevoegde Kontonrechter. De ols arbiter
optredende deskundige zal noor redelijkheid en billijkheid uitsproak -
doen

f. Alle kosten welke samenhongen met de vaststelling von de

morktwaorde zijn voor beiden part¡jen, ieder voor 50%.

g. Na schriftelijke kennisgeving door deskundigen/toxqteurs ofwel de 
-arbiter inzake de vaststelling van de morktwaorde heeft de Provincie -

Utrecht één maand na ontvongst van voormelde kennisgeving de 

-mogelijkheid schriftelijk oan koper kenbaor te maken dat zij gebruik -
wenst te moken von hoor recht van koop met in ochtneming van de -
vostgestelde marktwaorde. Het bepoølde in dit lid is alleen von 

-
toepassing indien het recht tot koop is ontstoan op bosis von lid 2 

-von dit artikel.
h. Indien de Provincie Utrecht zich beroept op lidT is de toxatìe ofwel 

-het oordeelvan de orbiter bindend voor beiden partijen
i. lndien een verkoop tot stond komt zal de koopsom de vastgestelde 

-morktwaarde bedrogen en zølde koopsom plus alle
overdrochtskosten en rechten welke betrekking hebben op de 

-
verkoop, door de Provincie Utrecht worden voldoan voor of bii het 

-posseren der notoriële akte von verkoop en overdrocht, welke
binnen twee moanden no loatstbedoelde kennisgeving zolworden 

-verleden voor de door de Provincie Utrecht oon te wijzen nsfq¡i5. 

-j. In het geval de Provincie Utrecht geen gebruik moakt van zijn recht -tot koop, zowel in eerste oanleg conform lid 2 ols wel conform l¡d 3.f,
is de koper vrij het gekochte te vervreemden oon wie hij wenst voor -
een periode von twaolf moanden no de dotum waorop de Provincie -
IJtrecht schriftelijk aan koper kenbaar gemaakt heeft af te zisn vqn -de aonkoop. ln voormeld gevol is koper wel verplicht de artikelen 3, -
4, 5 en 6 van deze bijzondere voorwaorden op te leggen aan een 

-eventuele derde koper
k. No afloop van de termijn van twaalf maanden zoals benoemd in het -

vorigelidherleeftditgeheleortikelenblijftderhalvevon-
ove re e n ko m sti g e toe po ssi n g.

l. Portijen komen overeen dat dit ortikel vervolt na een tiidsperisf,s 

-von dertig jaor na oktepassering von de bij deze koopovereenkomst -
over te dragen registergoederen.

Artikel 7 Kettinabedina
Koper verbindt zich hetgeen in de ortikelen 2, 3 en 4 bepaalde, bij elke

vervreemding in eigendom van het bij deze akte verkochte of een gedeelte 

-doorvon, zo ook bij de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het bii deze 
-akte verkochte of een gedeelte doorvon, alsmede bij elke vervreemding von 
-dot zokelijk genotsrecht, oon de nieuwe verkrijger in eigendom of zakeliila 
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genotsrecht op te leggen, ten behoeve van de Provincie Utrecht te bedingen -en oon te nemen en om die bedingen, olsmede het in dit artikel bepaalde, in -
elke verdere okten van vervreemding in eigendom of vestiging casu quo 

-
vervreemding von een zakelijk genotsrecht 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, oon -
te doen nemen of te doen opnemen, von een onmiddellijk opeisbare þs¿ts 

-van € 7.000.000 (zegge: één miljoen euro) ten behoeve van de Provincie
Utrecht, zonder dat enige ingebrekestelling doartoe zal worden vereist, zodot -
de bedongen boete terstond zol kunnen worden gevorderd.
Artikel S Onder- 'overmaat
ln ofwijking van artikel I van de olgemene voorwaarden zal no inmeting door -
het Kadaster onder- of overmaat bij inschrijving in de openbore registers
verrekend worden tegen de betaolde vierkante meterprijs voor het
desbetreffende perceel één en onder conform de in de bijlage genoemde

bedragen en voor zover het te verrekenen bedrog per afzonderlijk kodastrøle -
perceel de vijfhonderd euro (€ 500,=¡te boven goot.
Verrekening dient ploats te vinden binnen 3 moanden na de kennisgeving 

-inzoke de inmetingsresultaten, op schriftelijk verzoek von de vorderende
partij. ln aonvulling op voorgaande zijn port¡jen ten oanzien von het perceel-
Vionen, sectie B, nummer 7564 overeengekomen dat eventuele over- en 

-
ondermaot wordt verrekend tegen € 0,50 per m2.

Artikel 9 Aonkoopverpachte grond

De percelen - kodastraal bekend Vionen, sectie B 7097 ged. en perceel sectie -
K 785 - zijn conform artikel 325 lid 7 BW verpacht aan l. Clements te Vionen -
voor een bedrag van € 7,-- per jaar. De pachtovereenkomst is ingegaon op 7 -januari 2005 en goedgekeurd door de Grondkamer op 2 maart 2005 onder 

-nummer205134.Eenkopievandepochtovereenkomstisaandeze-
overeenkomst gehecht. Koper heeft jegens de pachter verklaord ofstand te 

-doen van de bevoegdheid om de pachtovereenkomst op te zeggen op basis 
-van artikel 7:370 lid 7, letter b van het Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring is -

aon de overeenkomt gehecht
Artikel 70 Nadere verklarinq ínzake bodemonderzoeksrapporten
Het verkochte is gedeeltelijk in het verleden door BBL in overleg met koper 

-aangekocht. Die gronden zijn overgedragen oan de provincie Utecht. Bij die -
overdracht zijn een aontal bodemonderzoeksropporten niet in de orchieven 

-van de provincie terecht gekomen en kunnen niet door de provincie r¡¡s¡cl¿¡ 
-overgedragen oon koper. Koper heeft in het verleden reeds kennis genomen 
-von deze rapporten en verklaort genoegzoam bekend te zijn met de

afwezigheid van bodem- en of grondwoterverontreiniging. Koper heeft to¡ 

-een jaar no juridische levering het recht de percelen, die alsnog op bosis von -
een nieuw ingesteld bodemonderzoek verontreinigd blijken te zijn, oon 

-
provincie Utrecht terug te leveren. Eventuele verontreinigingen die no een 

-joør na juridische levering worden ontdekt zijn voor risico van koper. Koper 

-vrijwoart alsdon de provincie Utrecht voor oansproken te dier zake.
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Artikel 77 Overioe afsprdken
1. ln aonvulling op artikel 4l¡d 3 en lid 4 van de algemene voorwaarden 

-verklaren partijen bekend te zijn met de verkrijgingsakten van het 

-
verkochte.

2. Voor zover niet noodzokelijk worden de afsproken in deze overeenkomst -
niet opgenomen in de akte van levering

3. Voor zover de algemene voorwoarden die behoren bij deze

verkoopovereenkomst strijdig zijn met de bijzondere voorwoorden, 

-
gelden uitsluitend de bijzondere voorwaarden die bij deze

ver koopove ree nkom st hore n.

Artikel 72 Verleninq volmacht aan notdris door koper
Koper verleent hierbij onherroepelijk volmacht, met de macht von substitutie, -
oon alle personen werkzoom bij notoriskantoor Veldjesgraaf & Korloor te 

-Woudenberg - om in zijn/haor noom de notariële akte voortvloeiende uit 

-deze overeenkomst - te verlijden en te ondertekenen, om die okte te lqt¿n 

-inschrijven in de doortoe bestemde registers, olsmede om al datgene te doen -
entelatenverrichtenwaterzakevereistmochtzijn.l|-
VESTIG I NG KWALITATI EVE VERPLICHTINGEN

De kwalitatieve verplichting(en) heeft/hebben betrekking op de volgende (bij -
deze akte in eigendom verkregen) percelen, te weten
* het terrein (notuur) met oan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Rhenen, -

Utrechtsestraotweg, kodostrool bekend gemeente Rhenen sectie I nummer -
965, groot vijfendertig ore (35a)tachtig centiore (80ca);

* het terrein (natuur) met oan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Rhenen, -
Utrechtsestraatweg, kadostraal bekend gemeente Rhenen sectie I nummer -
967, groot dertien are (73a) vijfendertig centiore (35co);

* het terrein (akkerbouw) met oon- en toebehoren, plootselijk bekend te Elst -
UT, Rijksstraotweg, kadastroal bekend gemeente Rhenen sectie I nummer -
790, groot vijf hectare (Sha) ochtentochtig are (88a) negentig centiore
lOl'l¡n l.

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

-
Rhenen, Remmerden, kadastraal bekend gemeente Rhenen sectie l-
nummer 797, groot zeven hectare (7ha) éénentwintig ore (27a);

* het terrein (akkerbouw) met oon- en toebehoren, ploatselijk bekend te Elst -
UT, Rijksstraotweg, kadastraal bekend gemeente Rhenen sectie I nurnrn¿¡ -
793, groot vijf hectare (Sho) zevenenzestig are (67o) dertig centiore (30co); -
belast met een zakelijk recht als bedoeld in ortikel5 lid 3 onder B ysn fl¿ 

-Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte von perceelten behoeve van -
de noamloze vennootschap Vitens N.V., gevestigd te 6825 MJ Arnhem,
Meander 1011'
belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte von perceelten -
behoeve van Hoogheemroodschap De Stichtse Rijnlanden, gevestigd te 

-3994 DD Houten, Poldermolen 2;
* het terrein (grasland) met oon- en toebehoren, ploatselijk bekend te 

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

-belast met een zakelijk recht als bedoeld in oftikel 5 lid 3 onder p vq¡ ls 
-Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceelten behoeve von -

de noomloze vennootschop Vitens N.V., gevestigd te 6825 MJ Arnhem,

Meander 1017'
* wegen met aon- en toebehoren, ploatselijk bekend te Rhenen, Remmerden, -

kadastraol bekend gemeente Rhenen sectie I nummer 848, groot 

-

zesendertig are (36a) vijfenvijftig centiare (55ca);

belast met een zakelijk recht ols bedoeld in ortikel 5 lid 3 onder B vqn fls 

-Belemmeringenwet Privoatrecht op gedeelte van perceelten behoeve vdn -
de noomloze vennootschop Vitens N.V., gevestigd te 6825 MJ Arnhem,
Meander 1077'

* het terrein (grøsland) met aan- en toebehoren, plootselijk bekend te 

-
Rhenen, Remmerden, kodastraol bekend gemeente Rhenen sectie l-
nummer 849, groot zeventig are (70a) tachtig centiore (80ca);

belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B yq¡ fls 

-Belemmeringenwet Privootrecht op gedeelte von perceelten behoeve van -
de naamloze vennootschop Vitens N.V., gevestigd te 6825 MJ Arnhem,
Meander 7077'

* het terrein (groslond) met don- en toebehoren, ploatselijk bekend te 

-
Rhenen, Remmerden, kodostraal bekend gemeente Rhenen sectie l-
nummer 857, groot twee hectare (2ha) ocht ore (8a) twintig centiare
(2ùco).

Ter uitvoering van bovenstaande geciteerde bijzondere bepalingen bij deze 
-overeenkomst vestigen verkoper en koper bij deze akte bovengemelde

kwalitatieve verplichtingen en bekrachtigen bij deze akte bovengemelde
verplichtingen en afspraken
OMSCHRIIVING ERFDIENSTBAARHED NKWALITATIEVE BEDIN GFN FN/OF

BIJZONDERE VERPLICHTINGEN

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of -
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar:
- voor wat betreft perceel Stoutenburg B 3064 naar een akte met deel 51113 

-nummer 151, waarin staat vermeld:
Artikel 3. Vestigen von een zakelijk recht von opstol ten behoeve vqn 

^1.V. 
-Hyd ron Midde n-Nederla nd

Op vierentwintig november tweeduizend vijf is door eigenaor (Bureau Beheer -
Landbouwgronden) een overeenkomst ondertekend, waarbii de vestiging von -
het zokelijk recht van opstol wordt aanvoard ten behoeve van N.V. Hydro¡ 

-Midden-Nederlond en ten laste von het perceel, kadostraal bekend gemeente -
Stoutenburg, sectie B, nummer 7776. Wederpartij verklaart kennis te hebben -
genomen van de overeenkomst en olle verplichtingen van de eigenaor
voortvloeiende uit deze overeenkomst over te nemen.

lndien bij juridische levering van het perceel de in artikel 4.7 vermelde 

-
éénmalige vergoeding van zevenhonderd drie euro en achtenviiftig eurocent -
(€ 703,58) nog niet geheel of gedeeltelijk is uitbetaald, behoudt ook na
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juridische levering von het perceel Bureou Beheer Londbouwgronden het 

-
recht als begunstigde op uitbetaling van de verschuldigde vergoeding.
Een kopie von de overeenkomst en bijbehorende koort worden portijen qls 

-gepørofeerde bijloge toegevoegd aan de ruilovereenkomst."
- voor wat betreft Stoutenburg B 3065 naar de akte met deel 13059 nummer 

-155, waarin ondermeer staat vermeld
" M et betrekki ng tot bekend e erfdienstbaa rheden, kwolitatieve bedingen
en/of bijzondere verplichtingen met betrekking tot het door von den Hengel 

-ofgestone registergoed wordt verwezen naor gemelde okte woarbij van den -Hengel dit registergoed in eigendom verkreeg, waarin woordelijk stoat 

-
vermeld:
"7. Voor bestoande erfdienstboorheden, kwolitotieve en bijzondere
verplichtingen wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in een okte von

transport op vijftien november negentienhonderd zevenentwintig verleden 

-voor notoris J. Knoppers, destijds te Amersfoort, bij ofschrift ingeschreven bij -
de Rijksdienst von het Kadaster en de Openbore Registers te Amersfoo¡t i¡ 

-deel 676 nummer 20 in welke okte ondermeer het navolgende woordelijk 

-stoot vermeld;
Tenslotte verkloorden de comparonten dat de weg over het gemelde

kadastrole perceel nummer 7097 ols weg moet blijven bestaon, mitsdien
wordt bij deze gevestigd ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten 

-behoeve en ten toste von de aan verkoopster verbleven kodostrole perceelen -
gemeente Stoutenburg Sectie B nummers 209 en gedeeltelijk 273 en 7097 de -
erfdienstbaorheid von uit en overweg over gemeld perceel nummer 7097 von -
noar den stroatweg noor Hoevelaken tot de sloot dienende tot waterlossing -gelegen langs vermeide kodostrale perceelen nummers 209 en 273 enerzijds -
en nummer 7097 ønderzijds met de duiker noar de Flierbeek zal moeten
blijven bestaon en deze werken voor gezamenlijke rekening van de eigenoren -
dier perceelen zullen moeten worden (worden) onderhouden, wordende deze -
bepalingen gevestigd als erfdienstboarheden, ten behoeve en ten lqsfs vsn 

-gemelde kadastrale perceelen nummers 209,273 en 7097, dat de kooper in 
-evenredigheid van de grootte von zijn gekochte zal moeten bijdrogen in f,¿ 

-kosten van onderhoud der straot Stoutenburg naor Hoevelaken "

en:
"dot overigens ten aonzien von de erfdienstbaarheden en bepolingen ten
behoeve en ten laste van het verkochte bestoonde verwezen wordt noor het -proces verboal van veiling op veertien Oktober negentienhonderd negentien -
verleden voor mij notaris overgeschreven ten hypotheekkontore te
Amersfoort negenentwintig Jonuori doaroanvolgende in deel 535 nummer 

-776."
Voorzover in bovengenoemde bepolingen verplichtingen voorkomen welke 

-vervreemder verplicht is oan verkrijger op te leggen, doet hij dot bij l¿2¿ ¿n 
-wordt een en ander bij deze door vervreemder oonvoord.

Voor zover het goot om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongêfr, 
-worden díe rechten bij deze tevens door vervreemder voor die derden
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oangenomen,
V ESTIG I N G E RF D I E N STBAARH E D E N

l. Ten laste von het noordelijke gedeelte von het perceel Stoutenburg, sectie C -
nummer 2799 in eigendom zijnde bij het Bureau, wordt ten behoeve von het -
door het Bureou afgestane registergoed een erfdienstbaarheid gevestigd, te -
weten een recht vøn weg, over het thons oanwezige verharde pod, 2sql5 

-
schetsmotig is oongegeven op meergenoemde situotietekening;
ll. Ten laste van het door het Bureau ofgestane registergoed, wordt ten 

-
behoeve van de bij het Bureau in eigendom verblijvende perceelsgedeelte van -
de percelen Stoutenburg, sectie C nummers 2799 en 7786 een

erfdienstboorheid gevestigd, te weten een recht van weg, over het tþq¡s 

-
oanwezige verharde pad, zoals schetsmotig is oongegeven op
m ee rge noem de situ ati ete ken i n g.

- voor wat betreft Zeist C 1011 naar een akte met deel 6L4OL nummer 42, 

-waarin staat vermeld
"Met betrekking tot bekende erfdienstboorheden, kwolitotieve bedingen en/of -
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akte waarbii verkoper -
het verkochte in eigendom verkreeg, woarin woordelijk stoot vermeld'-
"9. Voorzover nog van belang en voorzover op het verkochte von toepassing, is -
de koopster verplicht tot nakoming van de bepalingen vervot in een koopokte, 

-verleden voor de destijds te Boarn gevestigde notaris F.P.E. van Ditzhuysen, 

-acht november negentienhonderd acht en twintig, bij afschrift overgeschreven -
ten hypotheekkontore te Amersfoort, diezelfde dag, in deel 694 nummer 28
Blijkens:

o. een akte von verkoop en koop, verleden voor notaris Boogaord voornoemd, 
-zesentwintigougustusnegent¡enhonderdvijfenzestig,bijafschrift-

overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht, zeven en twintig ougustus 

-daarno, in deel 7857 nummer 43, en

b. voormelde okte van verkoop en koop, verleden voor notaris van den Berkhof -
voornoemd, twee mei negentienhonderd acht en vijftig, en de in die akte onder -
A aongehoalde akten, ten behoeve en ten loste van de bii die akten verkochte 

-gedeelten van de Gezichtslaan, alle destijds delen uitmakende van het vervallen -
kadastrale perceel gemeente Zeist sectie C nummer 857, en ten behoeve en ten -
loste van de aan de verkoopster bij die akten in eigendom verbleven gedeelten -
van de Gezichtsloan, eveneens destijds delen uitmakende van gemeld

kadostraal perceel nummer 857, gevestigd en voorbehov(sn fls 

-

erfdienstbaorheid van weg over de Gezichtslaan -voorzover aon verkoopster en -
kopersbijgemeldeoktentoebehorende-zowelinderichtingyq¡cI¿-
Amersfoortse stroatweg als in de richting van de Kampweg."
- voor wat betreft Zeist C 923 naar een akte met deel 62235 nummer 702, 

-
waarin staat vermeld'
"Artikel 2. Verkriiaino 7' deelonverdeeld eiaendom
Het gekochte heeft betrekking op één vierde ft/Q deel von een lnvs¡clsslcl-
eigendom.
Artikel 4. Meerwaordeclausule
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7. Het bureau verkloort onderhavige verwerving te doen met het oog op de -
realisatie von het notuurproject "Hort voor de Heuvelrug", onderdeel von -
de Westelijke Corridor. Het ligt derholve niet in de liin der verwachting 

-dat de bestemming van het verkochte zol wiizigen in onders dan notuur. -2. Verkoper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhondelingen voor -
wat betreft de voststelling vøn de koopsom als uitgongspunt genomen 

-dot de bij deze overeenkomst verkochte percelen (kodostroal bekend
gemeente Zeist, sectie C, 923) de huidige bestemming hebben, te weten 

-"Bos"
3. ln verbond met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau fs¡ 

-
oonzien van bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt over een 

-koopsom von vierduizend driehonderd vijf euro (€ 4.305,00).

4. Het bureou verplicht zich onvoorwaardeliik en onherroepeliik iegens 

-
verkoper om in geval von realisering binnen twintig ioor na aktepassering -
van deze overeenkomst von een ondere, hoogwaardiger bestemming von -
het in lid 2 genoemde perceel aon verkoper een bedrag te voldoen gelijk 

-aan het alsdan door een niet-ambtel¡ik deskundige bindend te toxeren 

-verschil tussen de don geldende woarde in het economisch verkeer

uitgaande van de huidige bestemming (zools gemeld in lid 2) sn cls clqn 

-geldende waorde in het economisch verkeer (WEV), met dien verstonde 
-dat per jaar gerekend vonof vijftien (75)iaar na de datum oktepossering -

von deze overeenkomst het te verrekenen bedrag met twintig procent 

-(20%)wordtverminderd.onderreoliseringwordtverstoonhet-
onherroepelijk worden van een bouw- dan wel aonlegvergunning ter 

-
realisering von de bestemming von de grond conform het ten tiide van de -
oonvraag geldende bestemmingsplon don wel op grond von een

vrijstelling in het kader van de Wet op de ruimteliike ordening niet ziinde -
ee n tij d e I ij ke v rij stel I i ng.

5. Onder een hoogwaordiger bestemming wordt in elk geval nimmer
verstaan een notuurterrein, bosgebied, notuurliike corridor cosu quo

verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbare
openluchtrecreotie.

6. De in lid 4 geduide n¡et-ambtelijke deskundige zalin gezomenliik overleg -
door verkoper en het bureau worden benoemd. ln geval partiien i¡ 

-
onderling overleg n¡et tot overeenstemming geraken omtrent de persoon -
von de deskundige, zol de bindende taxotie von het verschil bedoeld in lid -
4 worden gedaan door drie deskundigen. Zowelverkoper als het þu¡¿qu 

-zullen in dot geval beiden één deskundige benoemen, wolrno de beide 

-door partijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen

aonwijzen. Deze derde deskundige zal tevens als voorzitter von het
d ri em o nsch a p f u n ge re n.

7. ln gevoléén deskundige wordt benoemd zullen de kosten von de

deskundige door het bureau worden gedragen. lndien uit de taxatie bl¡ikt -
dot geen sprake is van een verschil in waorde als bedoeld in lid 4, komen -
de kosten von de deskundige voor rekening vdn verkoper,
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8. In gevol von een driemonschap komen de kosten van de deskundigen 

-voor rekening von het bureau en verkoper gezomenlijk, elk voor een 

-
gelijk deel. lndien uit de taxotie blijkt dat geen sprake is van ¿¿¡ vs¡sçl1il 

-in woorde als bedoeld in lid 4 komen de kosten van de deskundigen 

-
volledig voor rekening van verkoper,

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

benoemingen door het bureou en verkoper afzonderliik von een

deskundige conform het bepoolde in lid 4, zal geschieden binnen één (1) 
-moond nodot verkoper een schriftel¡jk, bij aangetekende post verzonden, -

verzoek heeft gedaan øan het bureau om tot verrekening over te gaan. 

-70. lndien het bureou niet binnen twee (2) moonden na het definitief gereed -
komen van de ropportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 oon 

-deze verplichting tot verrekening heeft voldoon, heeft verkoper recht op 
-een direct opeisbare boete ter grootte von tien duizend euro (€

70.000,00), onverminderd het recht op voornoemde
meerwaardevergoeding

77. Het bureou verbindt zich alle bepalingen uit dit ortikel, bii elke

vervreemding in eigendom van het bij deze okte gekochte of een gedeelte -
daarvon, zo ook bij de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het b¡i 

-deze akte gekochte of een gedeelte doarvon, olsmede bii elke

vervreemding von dot zakelijk genotsrecht, oan de nieuwe verkriiger in 

-eigendom of zokelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve von verkoper -
te bedingen en oon te nemen en om die bedingen, alsmede het in dit lid 

-bepoalde, in elke verdere akte van vervreemding in eigendom of vestiging -
casu quo vervreemding von een zakelijk genotsrecht woordeliik f¿ f,s¿¡ 

-opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere opvolgende
verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, die verzuimt te bedingen, -op te leggen, oon te doen nemen of te doen opnemen, von een

onmiddellijk opeisbare boete von twintigduizend euro (€ 20.000,00)ten 
-behoeve van verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling daartss ¿sl 

-worden vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnen 1¡¡6¡f,sn 

-gevorderd
72. Expliciet wordt vermeld dot thans geen wiiziging von het

bestemmingsplon (anders dan het recent vostgesteld nieuwe plon en de 
-daorin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten oonzien van de notuurliike -

corridor) aon de orde is. De hiervoor omschreven meerwaordeclousule is -
opgenomen op verzoek van verkoper in het kader van minneliik overleg 

-ter voorkoming van onteigening.
(C. Dullemeijer)
Artikel2. Verkriioinq 3 4 deel onverdeeld eiaendom
Het gekochte heeft betrekking op drie zestiende (3/16) deel van een

onverdeeld eigendom.
enzovoorts
Artikel 4. Meerwaardeclausule
7. Het bureou verkloart onderhavige verwerving te doen met het oog op de -
Hypotheken 4
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realisatie von het natuurproject "Hort voor de Heuvelrug", onderdeel van -
de Westelijke Corridor. Het ligt derhalve niet in de lijn der verwochting 

-dot de bestemming van het verkochte zol wijzigen in anders çlq¡ nstuu¡. -2. Verkoper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhondelingen voor -
wot betreft de vaststelling van de koopsom ols uitgangspunt genomen 

-dot de bij deze overeenkomst verkochte percelen (kadastrool bekend
gemeente Zeist, sectie C, 923) de huidige bestemming hebben, te weten 

-"Bos"
3. tn verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureou ten 

-
oonzien van bovengenoemd perceelovereenstemming bereikt over een 

-koopsom van drieduizend tweehonderd negenentwintig euro
(€ 3.229,00).

4. Het bureau verplicht zich onvoorwoardelijk en onherroepeliik iegens 

-
verkoper om in geval von reolisering binnen twintig ioar na aktepassering -
van deze overeenkomst van een ondere, hoogwaardiger bestemming van -
het in lid 2 genoemde perceel aan verkoper een bedrag te voldoen gelijk 

-oan het alsdon door een niet-ambtelijk deskundige bindend te taxeren 

-verschiltussen de don geldende woorde in het economisch verkeer
uitgaonde von de huidige bestemming (zoals gemeld in lid 2) ¿n ¿l¿ flq¡ 

-geldende woqrde in het economisch verkeer (WEV), met dien v¿¡stq¡cls 
-dat per joor gerekend vanaf vijftien (75) joor no de datum oktepassering -

von deze overeenkomst het te verrekenen bedrag met twintig procent 

-(20%) wordt verminderd. Onder realisering wordt verstaqn het
onherroepelijk worden van een bouw- don wel aonlegvergunning ter 

-
reolisering von de bestemming van de grond conform het ten tijde von de -
aonvroog geldende bestemmingsplan dan welop grond von een

vrijstelling in het kader von de Wet op de ruimteliike ordening niet ziinde -
ee n tij d elij ke v rij ste I I i n g.

5. Onder een hoogwoardiger bestemming wordt in elk gevol ni¡n¡ns¡ 

-
verstoan een notuurterrein, bosgebied, notuurlijke corridor casu quo

verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbore
openluchtrecreatie.

6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijke deskundige zolin gezamenliik overleg -
door verkoper en het bureou worden benoemd. ln gevol partiien in
onderling overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoon -
von de deskundige, zal de bindende toxatie von het verschil bedoeld in lid -
4 worden gedoon door drie deskundigen. Zowel verkoper als het þu¡¿qu 

-zullen in dot gevol beiden één deskundige benoemen, woorna de beide 

-door partijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen
aanwijzen. Deze derde deskundige zal tevens ols voorzitter van het
d ri e m a nsch a p f u n ge re n.

7. ln geval één deskundige wordt benoemd zullen de kosten van de

deskundige door het bureau worden gedragen. lndien uit de toxatie bl¡ikt -
dat geen sprake is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 4, komen -
de kosten van de deskundige voor rekening von verkoper
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8. ln geval van een driemanschap komen de kosten van de deskundigen 

-voor rekening van het bureau en verkoper gezomenlijk, elk voor een 

-
gelijk deel. lndien uit de taxatie blijkt dat geen sprake is van s¿n v¿¡sçþil 

-in woarde als bedoeld in lid 4 komen de kosten van de deskundigen 

-
volledig voor rekening von verkoper.

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

-
benoemingen door het bureau en verkoper afzonderlijk van een

deskundige conform het bepaalde in lid 4, zal geschieden binnen één (1) 
-moand nodat verkoper een schriftelijk, b¡j oongetekende post verzonden, -

verzoek heeft gedaan aon het bureau om tot verrekening over te gaon. 

-70. lndien het bureau niet binnen twee (2) maanden na het definitief gereed -
komen von de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 oon 

-deze verplichting tot verrekening heeft voldoan, heeft verkoper recht op 
-eendirectopeisbareboetetergroottevontienduizendeuro(€-

70.000,00), onverminderd het recht op voornoemde
m ee rwo a rd eve rgoed i n g.

77. Het bureou verbindt zich alle bepolingen uit dit artikel, bij elke

vervreemding in eigendom von het bij deze akte gekochte of een gedeelte -
doorvan, zo ook bij de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het b¡j 

-deze okte gekochte of een gedeelte doorvon, alsmede bij elke
vervreemding van dat zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe verkrijger i¡1 

-eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve von verkoper -
te bedingen en oon te nemen en om die bedingen, alsmede het in dit lid 

-bepaalde, in elke verdere okte van vervreemding in eigendom of vestiging -
cosu quo vervreemding von een zakelijk genotsrecht woordelijk ts f,ss¡ 

-opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere opvolgende
verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, die verzuimt te bedingen, -op te leggen, aon te doen nemen of te doen opnemen, van een

onmiddellijk opeisbore boete van twintigduizend euro (€ 20.000,00)ten 
-behoeve van verkoper, zonder dot enige ingebrekestelling doarto¿ 7ql 

-worden vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnen v¡s¡flsn 

-gevorderd.
72. Expliciet wordt vermeld dot thans geen wijziging von het

bestemmingsplan (ønders dan het recent vastgesteld nieuwe plan en de 
-daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten aanzien von de natuurlijke -

corridor) aan de orde is. De hiervoor omschreven meerwaordeclousule is -
opgenomen op verzoek von verkoper in het kader van minneliik overleg 

-ter voorkoming von onteigening.
(1. Dullemeijer)
Artikel 2. Verkriiaina 3 ' q deel onverdeeld eiaendom
Hetgekochteheeftbetrekkingopdriezestiende(3/16)deelvaneen-
onverdeeld eigendom
enzovoorts
Arti kel 4. M ee rwa a rd ecl a u su I e

1. Het bureau verklaart onderhovige verwerving te doen met het oog op de -
Hypotheken 4
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realisatie van het notuurproject "Hart voor de Heuvelrug", onderdeel von -
de Westelijke Corridor. Het ligt derholve niet in de lijn der verwochting 

-dat de bestemming von het verkochte zal wiizigen in anders flq¡ ¡qfuu¡. -2. Verkoper en het bureou hebben tijdens de verkooponderhondelingen voor -
wot betreft de vaststelling von de koopsom als uitgangspunt genomen 

-dot de bij deze overeenkomst verkochte percelen (kadastrool bekend
gemeente Zeist, sectie C,923) de huidige bestemming hebben, te weten 

-"Bos",

3. tn verbond met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau ten 

-
aanzien van bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt over een 

-koopsom von drieduizend tweehonderd negenentwintig euro
(€ 3.229,00).

4. Het bureou verplicht zich onvoorwaordelijk en onherroepeliik iegens
verkoper om in gevol van realisering binnen twintig iaar na aktepossering -
von deze overeenkomst van een ondere, hoogwaardiger bestemming von -
het in lid 2 genoemde perceel aan verkoper een bedrag te voldoen geliik 

-oan het olsdan door een niet-ombtelijk deskundige bindend te taxeren 

-verschil tussen de don geldende waarde in het economisch verkeer
uitgaonde van de huidige bestemming (zools gemeld in lid 2)¿¡ ¿l¿ f,sn 

-geldende woarde in het economisch verkeer (WEV), met dien v¿¡sfq¡fl¿ 
-dot per jaar gerekend vanaf vijftien (15) joor na de dotum oktepassering -

von deze overeenkomst het te verrekenen bedrog met twintig procent 

-(20%) wordt verminderd. Onder realisering wordt verstaon het
onherroepelijk worden van een bouw- dan wel aanlegvergunning ter 

-
reolisering van de bestemming von de grond conform het ten tijde van de -
oanvraog geldende bestemmingsplan don wel op grond von een

vrijstelling in het kader von de Wet op de ruimtelijke ordening niet ziinde -
ee n tij d e I ij ke v rij stel I i n g.

5. Onder een hoogwoordiger bestemming wordt in elk gevol nimmer
verstoan een notuurterrein, bosgebied, notuurlijke corridor cosu quo

verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbore
openluchtrecreatie.

6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijke deskundige zal in gezomenliik overleg -
door verkoper en het bureau worden benoemd. ln geval portiien i¡ 

-
onderling overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoon -
van de deskundige, zal de bindende toxotie van het verschil bedoeld in lid -
4 worden gedoon door drie deskundigen. Zowel verkoper als het þu¡¿su 

-zullen in dat gevol beiden één deskundige benoemen, woorns f,¿ þsif,¿ 

-door partijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen
aanwijzen. Deze derde deskundige zaltevens als voorzitter von het
d ri e m o nsch a p fu n ge re n.

7. ln geval één deskundige wordt benoemd zullen de kosten van de

deskundige door het bureau worden gedragen. lndien uit de taxatie bliikt -
dat geen sproke is von een verschil in waorde ols bedoeld in lid 4, komen -
de kosten von de deskundige voor rekening von verkoper.
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8. ln gevolvan een driemonschop komen de kosten van de deskundigen 

-voor rekening van het bureau en verkoper gezomenlijk, elk voor een 

-
gelijk deel. Indien uit de toxotie blijkt dot geen sprake is van ¿¿¡ vs¡5çþil -in waarde als bedoeld in lid 4 komen de kosten von de deskundigen 

-
volledig voor rekening van verkoper.

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

-
benoemingen door het bureou en verkoper afzonderlijk von een

deskundige conform het bepaalde in lid 4, zal geschieden binnen één (1)-
maand nodot verkoper een schriftelijk, b¡j aangetekende post verzonden, -
verzoek heeft gedoan oon het bureou om tot verrekening over te goan. 

-70. lndien het bureau niet binnen twee (2) moonden na het definitief gereed -
komen von de ropportage van de deskundige(n) ols bedoeld in lid 4 oon 

-deze verplichting totverrekening heeft voldaan, heeftverkoper recht op 
-eendirectopeisbareboetetergroottevontienduizendeuro(€-

70.000,00), onverminderd het recht op voornoemde
m ee rwo o rdeve rgoed i n g.

77. Het bureau verbindt zich alle bepolingen uit dit artikel, bii elke
vervreemding in eigendom van het bij deze akte gekochte of een gedeelte -
doarvon, zo ook bij de vestiging von een zakelijk genotsrecht op het b¡j 

-deze okte gekochte of een gedeelte doorvon, olsmede bij elke
vervreemding von dat zokelijk genotsrecht, oan de nieuwe verkrijger i¡¡ 

-eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve van verkoper -
te bedingen en oan te nemen en om die bedingen, alsmede het in d¡t l¡d 

-bepoolde, in elke verdere akte van vervreemding in eigendom of vestiging -
cosu quo vervreemding von een zakelijk genotsrecht woordelijk fs cls¿n 

-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, von een

onmiddellijk opeisbore boete von twintigduizend euro (€ 20.000,00)ten 
-behoeve van verkoper, zonder dot enige ingebrekestelling daarto¿ 2ql 

-worden vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnen a¡s¡flsn 

-gevorderd.
72. Expliciet wordt vermeld dat thans geen wijziging van het

bestemmingsplon (onders dan het recent vastgesteld nieuwe plon en de 
-daorin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten aanzien von de natuurlijke -

corridor) aan de orde is. De hiervoor omschreven meerwoordeclausule is -
opgenomen op verzoek von verkoper in het kader von minnelijk overleg 

-ter voorkoming von onteigening.
(P.8. Dullemeiier)
Artikel 2. Verkriiqinq 3' deel onverdeeld eiaendom
Het gekochte heeft betrekking op drie ochtste (3/8) deel van een onverdeeld -
eigendom.
enzovoorts
Arti kel 4. M eerwa a rd ecl a usu I e

7. Het bureau verklaart onderhavige verwerving te doen met het oog op de -
Hypotheken 4
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realisatie van het notuurproject "Hort voor de Heuvelrug", onderdeel van -
de Westelijke Corridor. Het ligt derholve niet in de liin der verwochting 

-dat de bestemming von het verkochte zol wiizigen in anders çlsn ¡qtua¡. -2. Verkoper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhøndelingen voor -
wat betreft de vaststelling van de koopsom ols uitgongspunt genomen 

-dat de bij deze overeenkomst verkochte percelen (kodostraol bekend
gemeente Zeist, sectie C, 923) de huidige bestemming hebben, te weten 

-
" Bos".

3. ln verbond met dit uitgongspunt hebben verkoper en het bureou ts¡ 

-
aonzien van bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt over een 

-koopsom von zesduizend vierhonderd achtenvijftig euro (€ 6.458,00)
Het bureau verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepeliik iegens
verkoper om in gevalvan realisering binnen twintig joar na oktepassering -
van deze overeenkomst von een ondere, hoogwoardiger bestemming van -
het in lid 2 genoemde perceel aan verkoper een bedrog te voldoen geliik 

-aan het alsdan door een niet-ambtelijk deskundige bindend te toxeren 

-verschil tussen de dan geldende waarde in het economisch verkeer
uitgoonde van de huidige bestemming (zools gemeld in lid 2) s¡ cls f,q¡ 

-geldende waorde in het economisch verkeer (WEV), met dien v¿¡5tqnf,¿ 
-dot per jaar gerekend vanaf vijftien (15) jaar na de datum oktepassering -

von deze overeenkomst het te verrekenen bedrag met twintig procent 

-(20%) wordt verminderd. Onder reolisering wordt verstaon het
onherroepelijk worden van een bouw- dan wel aonlegvergunning ter 

-
reolisering von de bestemming van de grond conform het ten tiide von de -
aanvraog geldende bestemmingsplon don welop grond von een

vrijstelling in het kader von de Wet op de ruimtelijke ordening niet ziinde -
ee n tijd e I ij ke vrij stel I i n g.

5. Onder een hoogwaardiger bestemming wordt in elk geval nimmer
verstaon een notuurterrein, bosgebied, natuurlijke corridor cosu quo

verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbare
openluchtreueatie.

6. De in lid 4 geduide niet-ombtelijke deskundige zal in gezamenliik overleg -
door verkoper en het bureau worden benoemd. ln gevol partiien in 

-
onderling overleg niet tot overeenstemming geroken omtrent de persoon -
van de deskundige, zol de bindende toxatie van het verschil bedoeld in lid -
4 worden gedaan door drie deskundigen. Zowel verkoper als het þu¡sstJ 

-zullen in dot geval beiden één deskundige benoemen, waorns fl¿ þsifls 
-door portijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen

aanwijzen. Deze derde deskundige zol tevens als voorzitter van het
d ri e m o n sch a p f u n gere n.

7. ln gevaléén deskundige wordt benoemd zullen de kosten van de

deskundige door het bureau worden gedragen. lndien uit de toxotie bl¡ikt -
dat geen sprake is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 4, komen -
de kosten von de deskundige voor rekening van verkoper,

8. ln gevol van een driemanschap komen de kosten van de deskundigen 
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voor rekening von het bureou en verkoper gezomenlijk, elk voor een gelijk -
deel. lndien uit de toxatie blijkt dot geen sprake is von een verschil ¡n 

-
waorde ols bedoeld in lid 4 komen de kosten van de deskundigen volledig -
voor rekening van verkoper,

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

-
benoemingen door het bureau en verkoper afzonderliik von een

deskundige conform het bepøalde in lid 4, zalgeschieden binnen één (1)-
maand nodot verkoper een schriftelijk, bij aongetekende post verzonden, -
verzoek heeft gedaon oon het bureou om tot verrekening over te gaan. 

-70. lndien het bureou niet binnen twee (2) moonden na het definitief gereed -
komen van de rapportoge van de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 oan 

-deze verplichting tot verrekening heeft voldoøn, heeft verkoper recht op 
-een direct opeisbare boete ter grootte van tìen duizend euro (€

70.000,00), onverminderd het recht op voornoemde
m ee rwa a rd eve rg oed i n g.

77. Het bureau verbindt zich alle bepalingen uit dit artikel, bij elke
vervreemding in eigendom van het bij deze okte gekochte of een gedeelte -
doorvan, zo ook bij de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het bii 

-deze akte gekochte of een gedeelte doorvon, olsmede bij elke
vervreemding von dot zokelijk genotsrecht, aon de nieuwe verkriiger i¡¡ 

-eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve vøn verkoper -
te bedingen en oon te nemen en om die bedingen, olsmede het in dit lid 

-bepaolde, in elke verdere okte van vervreemding in eigendom of vestiging -
casu quo vervreemding von een zokelijk genotsrecht woordelijk ts flss¡ 

-opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere opvolgende
verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, die verzuimt te bedingen, -op te leggen, oan te doen nemen of te doen opnemen, van een

onmiddellijk opeisbore boete von twintigduizend euro (€ 20.000,00) ten 
-behoeve von verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling daorts¿ 2sl 

-worden vereist, zodot de bedongen boete terstond zol kunnen v¡s¡cl¿n 

-gevorderd

12. Expliciet wordt vermeld dat thans geen wijziging van het
bestemmingsplon (anders dan het recent vastgesteld nieuwe plon en de 

-daorin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten aonzien von de natuurliike -
corridor) aan de orde is. De hiervoor omschreven meerwaordeclousule is -
opgenomen op verzoek von verkoper in het koder von minneliik overleg 

-ter voorkoming van onteigening."
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of -
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akte waarbij verkoper -
het verkochte in eigendom verkreeg (deel 4461 numm er 2I), waarin woordelijk -
staat vermeld'
"Ten deze wordt voor erfdienstboarheden en persoonliike verplichtingen
speciool verwezen noor een okte von verkoop en koop op twee mei
negentienhonderd acht en vijftig voor notaris C.J.van den Berkhof, destiids 

-ter standploots Utrecht verleden, bij ofschrift overgeschreven ten
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hypotheekkantore te Amersfoort op diezelfde dag in deel 7206 nummer 34 en -
waorin voorkomt:
"9. Voorzover nog von belang en voorzover op het verkochte von toepossing, -
zijn de kopers verplicht tot nakoming van de bepolingen, vervot in een

koopakte, verleden voor de destijds te Baørn gevestigde notaris f .p.f .vsn 

-Ditzhuysen, ocht november negentienhonderd acht en twintig, bii afschrift 

-overgeschreven ten hypotheekkøntore te Amersfoort díezelfde dag, in flssl 
-694 nummer 28.

A. Blijkens akten verleden voor mij, notoris:
o. zeven november negentienhonderd vijf en vijftig, bii ofschrift

overgeschreven ten hypotheekkontore te Amersfoort tien ¡6vsmþs¡ 
-daarno in deel 7748 nummer 99;

b. twee november negentienhonderd zes en vijftig, bij afschrift
overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore, zes november 

-
daarnø, in deel 7772 nummer 75;

c. vijf en twintig april negentienhonderd zeven en viiftig, bii ofschrift 

-overgeschreven ten gemelden hypotheekkentore, twee mei daorna, in -
deel 7784 nummer 80, en

d. zeven moart negentienhonderd acht en vijftig, bii ofschrift
overgeschreven ten gemelden hypotheekkontore, elf moart doorna, in -
deel7203 nummer 34,

is ten behoeve en ten laste van de bij die akte verkochte gedeelten von 

-gemeld kadastrale perceel nummer 857 en ten behoeve en ten lqsfs vsn -
de aan de verkoopster bij die akten (de Naamlooze Vennootschap v/h 

-H.D. Wijbregt & Co. voormeld) in eigendom verbleven gedeelten vq¡ fl¿ 
-Gezichtsloon, eveneens delen uitmakende van gemeld kodastrole perceel -

nummer 857, gevestigd en voorbehouden de erfdienstbaorheid von weg -over de Gezichtsloon - voorzover oon verkoopster en kopers bii gemelde -okten toebehorende - zowel in de richting van de Amersfoorts straatweg -
als in de richting van de Kampweg.

ln aansluiting op vorengemelde reeds gevestigde erfdienstboarhede
wordt bij deze ten behoeve en ten loste von de bii deze akte verkochte 

-gedeelten von de Gezichtslaon en ten behoeve en ten laste van de oan de -
verkoopster in eigendom verblijvende gedeelten von de Gezichtslaa

eveneens delen uitmakende von gemeld kodastrale perceel nummer 857, -
gevestigd en voorbehouden een gelijke erfdienstbaorheid von weg over 

-gemelde laon, zowel in de richting von de Amersfoortse stroatweg als in 
-de richting van de Kampweg

B. Blijkens akte, verleden voor A.C.Boogaard, candidaat-notaris, ql5 

-

plaatsvervanger von mij, notaris, zeven en twintig juni negentienhonderd -
zeven en vijftig, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkontore te 

-Amersfoort, diezelfde dag, in deel 7788 nummer 44, en de in die okte sub -
o en b aangehaalde okten, is ten behoeve en ten laste van de bii die akten -
verkochte gedeelten van de Ericoweg en ten behoeve en ten laste van de-
oan de verkoopster bij die akten (de Naamloze Vennootschap v/h H.D. 
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Wijbregt & Co. voormeld)in eigendom verbleven gedeelten von de

Ericaweg olle delen uitmokende van gemeld kodastrole perceel nummer -857, over en weer gevestigd en voorbehouden de erfdienstbaorheid von 
-weg over gemelde Ericaweg, voorzover oan genoemde verkoopster en de -

kopers bij gemelde akten toebehorende, zowel in de richting van de

Amersfoortse straatweg als in de richting van de Kampweg.

ln aansluiting op vorengemelde reeds gevestigde erfdienstboorhedêDt 

-wordt bij deze ten behoeve en ten loste von het aon de comporante 

-
Mevrouw Meertens verkochte gedeelte von de Ericaweg en ten behoeve -en ten laste van de aon de verkoopster in eigendom verblijve¡f,¿ 

-

gedeelten von de Ericaweg, eveneens delen uitmokende von gemeld
kadostrale perceel nummer 857, gevestigd en voorbehouden, over en 

-weer, een gelijke erfdienstboorheid von weg over gemelde Ericoweg,

zowelin de richting van de Amersfoortse straatweg ols in de richting von -
de Kompweg.'!

- voor wat betreft Zeist C 1L54 naar een akte met deel 60032 nummer 9t, 

-
waarin staat vermeld
"Erfdienstboorheden

Voor bekende erfdienstboarheden wordt verwezen noar een akte op

zevenentwintig augustus negentienhonderd zevenenvijftig verleden voor 

-
J.L.Neuteboom, destijds notaris te's-Gravenhage, welke is ingeschrev¿¡ i¡ 

-
register hypotheken 4 te Utrecht (destijds Amersfoort) op ochtentwintig 

-
augustus negentienhonderd zevenenvijftig in deel 7797, nummer 747. ln die 

-okte is ondermeer het volgende bepaald:

""Ten loste van de oon verkoopster behorende percelen gemeente Zeist, sectie -
Ç nummer 864, 873 en 874 en ten behoeve van het perceel nummer 877, 

-
dierzelfde gemeente en sectie, wordt voorzoveel nodig gevestigd de

erfdienstbaarheid von weg over de bestaande wegen om te komen von- en te 
-goon naor de Kampweg en de Verlengde Slotlaan.

Dezelfde erfdienstbaorheid wordt gevestigd ten behoeve vøn gemelde oan 

-
verkoopster behorende percelen en ten loste von het bij deze verkochte 

-

p¿¡çg¿l.ttt'

- voor wat betreft Zeist C 992 naar een akte met deel 60419 nummer L4, 

-
waarin staat vermeld:
,, 
BIJZO NDERE BEPALI NG EN

Op het bij deze akte verkochte onroerend goed zijn von toepossing de 

-
bepolingenvermeldineenaktevonverkoopenkoopopzestien¡ngi-
negentienhonderd achtenvijftig verleden voor C.J.van den Berkhof, destijds 

-notoris ter standplaats Utrecht, overgeschreven ten hypotheekkantore te 

-Amersfoort op diezelfde dog in deel 7207 nummer 2, woorin sn¡l¿¡¡nss¡ 

-
woordelijk voorkomt
"9. Voorzover nog van belong en voorzover op het verkochte von toepassing, -
zijn de kopers verplicht tot nakoming van de bepolingen, vervat in een

koopakte, verleden voor de destijds te Baarn gevestigde notaris F.P.E. von 

-Dithuysen, acht november negentienhonderd acht en twintig, bij afschrift 
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overgeschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort, diezelfde døg in deel 

-694 nummer 28.
A Blijkens økte verleden voor mij, notaris, twee mei negentienhonderd
ochtenvijftig, bij ofschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te
Amersfoort, diezelfde dog, in deel 7206 nummer 34, en de in die okte sub A-o, -
b, c en d oongehaolde okten, is ten behoeve een ten loste van de bij die akten -
verkochte gedeelten von de Gezichtslaan en ten behoeve en ten laste van de -
aan de verkoopster bij die akten (de Noomloze Vennootschop v/h
H.D.Wijbregt & Co. voormeld)in eigendom verbleven gedeelten van de

Gezichtsloan, alle delen uitmakende van gemeld kodostrale perceel nummer -
857, over en weer gevestigd en voorbehouden de erfdienstbaarheid von weg -
over de Gezichtslaan - voorzover aon verkoopster en kopers bij gemelde okte -
toebehorende -zowel in de richting van den Amersfoortse strootweg als in de -
richting vøn de Kampweg
ln oansluiting op vorengemelde reeds gevestigde erfdienstboorheden, wordt -
bij deze ten behoeve en ten laste van de bij deze akte verkochte gedeelten 

-vøn de Gezichtslaan en ten behoeve en ten laste van het aon verkoopster in 
-eigendom verblijvende gedeelte van de Gezichtsloan, eveneens deel 

-

uitmakende von gemeld kadastraol perceel nummer 857, over en weer
gevestigd en voorbehouden een gelijke erfdienstbaorheid von weg over 

-
gemelde laon, zowel in de richting van de Amersfoortse strootweg ols in de 

-richting van de Kompweg."
- voor wat betreft Zeist C 903 naar een akte met deel 62497 nummer 25t 

-
waarin staat vermeld:
" Artikel 3. Meerwaarde clausule
7. Het bureou verkloort onderhavige verweruing te doen met het oog op de 

-realisotie van het natuurproject "Hort 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. Verkoper en het bureou hebben tijdens de verkooponderhondelingen voor-

wot betreft de vaststelling von de koopsom als uitgangspunt genomen dat -
het bij deze overeenkomst verkochte perceel (kodastrool bekend gemeente -
Zeist, sectie C, 903) de huidige bestemming heeft, te weten 'Bos'.

3. ln verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau ten 

-
oonzien van bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt over een 

-koopsom von achtduizend eenhonderd vierendertig euro (€ 8.734,00)
4. Het bureau verplicht zich onvoorwoardelijk en onherroepeliik iegens

verkoper om in gevalvon realisering binnen twintig jaor na aktepossering 
-von deze overeenkomst von een ondere, hoogwoardiger bestemming vq¡ 
-het in lid 2 genoemde perceel oan verkoper een bedrog te voldoen gelijk 

-oan het olsdan door een niet-ambtelijk deskundige bindend te taxeren

verschil tussen de dan geldende waorde in het economisch verkeer 

-

uitgoonde von de huidige bestemming (zoals gemeld in lid 2) s¡ f,s clq¡ 

-geldende waarde in het economisch verkeer (WEV), met dien verstande dat -
per jaor gerekend vanof vijftien joor na de datum oktepassering von deze 

-
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overeenkomstig het te verrekenen bedrag met twintig procent (20%) wordt -
verminderd. Onder realisering wordt verstoon het onherroepeliik v¡s¡f,¿n 

-von een bouw- dan wel aanlegvergunning ter realisering van de

bestemming van de grond conform het ten tijde von de oanvraag geldende -
bestemmingsplan dan wel op grond von een vrijstelling in het kader von de -
Wet op de ruimtelijke ordening niet zijnde een tiideliike vriistelling.

5. Onder een hoogwaordiger bestemming wordt in elk gevol nimmer verstoon -
een notuurterrein, bosgebied, notuurlijke corridor cosu quo

verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbare

openluchtrecreatie.
6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijke deskundige zol in gezomenlijk overleg 

-door verkoper en het bureau worden benoemd. ln geval partijsn in 

-

onderling overleg niet tot overeenstemming geroken omtrent de persosn 
-van de deskundige, zol de bindende taxot¡e von het verschil bedoeld in lid 4 -

worden gedoan door drie deskundigen. Zowelverkoper ols het bureou
zullen in dot gevol beiden één deskundige benoemen, woorno de beide 

-door partijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen

aanwijzen. Deze derde deskundige zoltevens als voorzitte¡ vqn þ¿t 

-

d riem a nscho p f u ngeren.

7. ln geval één deskundige wordt benoemd zullen de kosten vqn f,¿ 

-

deskundige door het bureau worden gedragen. lndien uit de toxotie bliikt-
dot geen sprake is von een verschil in waorde als bedoeld in lid 4, komen de -
kosten von de deskundige voor rekening van verkoper.

8. ln geval van een driemonschap komen de kosten van de deskundigen voor -
rekening van het bureau en verkoper gezamenlijk, elk voor een gelijk deel. -
lndien uit de taxatie blijkt dot geen sproke is von een verschil in waarde als -
bedoeld in lid 4 komen de kosten von de deskundigen volledig voor 

-

rekening von verkoper.

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

-
benoemingen door het bureau en verkoper ofzonderliik von een deskundige -
conform het bepaalde in lid 4, zol geschieden binnen één maand ¡sf,ql-
verkoper een schriftelük, bij oongetekende post verzonden, verzoek heeft 

-gedoan oan het bureau om tot verrekening over te goan.

70. lndien het bureau niet binnen twee maonden no het definitief ge¡sscl-
komen van de rapportage von de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 aon 

-deze verplichting tot verrekening heeft voldaon, heeft verkoper recht op 

-een direct opeisbare boete ter grootte van tien duizend euro (€ 70.000,00), -
onverminderd het recht op voornoemde meerwoardevergoeding.

77. Het bureou verbindt zich alle bepalingen uit dit artikel, bii elke

vervreemding in eigendom von het bij deze akte ge- en verkochte of ee¡ 

-gedeelte doarvon, zo ook bij de vestiging von een zokeliik genotsrecht

het bij deze okte ge- en verkochte of een gedeelte doorvon, alsmede bii 

-elke vervreemding van dat zokelijk genotsrecht, aan de nieuwe verkriiger in -
eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve von verkoper-
te bedingen en oan te nemen en om die bedingen, alsmede het in dit l¡d 
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bepoalde, in elke verdere akte van vervreemding in eigendom of vestiging -
casu quo vervreemding van een zokelijk genotsrecht woordelijk ¡s f,ss¡ 

-opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere opvolgende
verkrijger in eigendom of zokelijk genotsrecht, die verzuimt te bedingen, op -
te leggen, oan te doen nemen of te doen opnemen, von een onmiddelli¡k 

-opeisbare boete van twintigdu¡zend euro (€ 20.000,00)ten behoeve von 

-verkoper, zonder dot enige ingebrekestelling daortoe zal worden vereist, 

-zodat de bedongen boete terstond zol kunnen worden gevorderd.

72. Expliciet wordt vermeld dot thons geen wijziging van het bestemmingsplan -
(anders døn het recent vostgesteld nieuwe plan en de doarin opgenomen 

-wijzigingsbevoegdheid ten aanzien von de natuurlijke corridor) aon de orde -
is. De hiervoor omschreven meerwaordeclousule is opgenomen op verzoek -
van verkoper in het koder van minnelijk overleg ter voorkoming van

onteigening.t'
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of -
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akte waarbij verkoper -
het verkochte in eigendom verkreeg, waarin woordelijk staat vermeld'-
"Ten loste von de aan verkoper behorende percelen gemeente Zeist, sectie C 

-nummers 880,887, 882 en 885 en ten behoeve van het bij deze verkochte
perceel, wordt voorzoveel nodig gevestigd de erfdienstboarheid van weQ over 

-de verlengde Slotlaan.
Dezelfde erfdienstboarheid wordt voorzoveel nodig gevestigd ten behoeve von -
gemelde aan verkoper behorende percelen en ten loste von het bij fls7¿ 

-

verkochte pgrçggl.tl

- voor wat betreft Zeist C 744L naar een akte met deel 66658 nummer L82, 

-waarin staat vermeld:
Artíkel 3. Meerwaardeclausule
7. De provincie Utrecht verkloort onderhovige verwerving te doen met het -

oog op de reolisatie von het natuurproject "Hort voor de HeuvelrLtg", 

-onderdeel von de Westelijke Corridor. Het ligt derhalve niet in de liin der -
verwachting dot de bestemming van het verkochte zal wiizigen in 

-
onders don notuur,

2. Verkoper en de provincie Utrecht hebben tijdens de

verkooponderhandelingen voor wat betreft de voststelling von de 

-
koopsom als uitgongspunt genomen dot het bii deze overeenkomst 

-
verkochte perceel (kadostraol bekend gemeente Zeist, sectie C, 7447 de -huidige bestemming heeft, te weten 'Bos'.

3. ln verband met dit uitgøngspunt hebben verkoper en de provinçi¿ 

-
Utrecht ten oonzien van bovengenoemd perceel overeenstemming 

-
bereikt over een koopsom von zeventienduizend driehonderd
zesenveertig euro (€ 77.346,00).

4. De provincie Utrecht verplicht zich onvoorwaordeliik en onherroepeliik 
-jegens verkoper en diens rechtsopvolgers onder olgemene titel, om in 

-geval von reolisering binnen twintig joar no øktepossering von fl¿2¿ 

-
overeenkomst van een andere, hoogwoardiger bestemming von het in lid -
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2 genoemde perceel oon verkoper een bedrag te voldoen geliik oan þ¿f 
-olsdan door een niet-ambtelijk deskundige bindend te toxeren ys¡sçþil-

tussen de dan geldende woarde in het economisch verkeer uitgoands 

-von de huidige bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de don geldende 

-waorde in het economisch verkeer (WEV), met dien verstonde dot per 

-joar gerekend vanaf vijftien (15) jaor no de dotum aktepassering von 

-deze overeenkomst het te verrekenen bedrag met twintig procent (20%) -
wordt verminderd. Onder realisering wordt verstaan het onherroepeliik 

-worden van een bouw- dan wel oonlegvergunn¡ng ter realisering vøn de -
bestemming van de grond conform het ten tijde van de oanvraa
geldende bestemmingsplan don wel op grond van een vrijstelling in het 

-koder von de Wet op de ruimtelijke ordening niet zijnde een tijdelijke 

-vrijstelling.
5. Onder een hoogwaardiger bestemming wordt in elk gevol nimmer

verstaan een notuurterrein, bosgebied, natuurlijke corridor cosu quo

verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbore
openluchtrecreatie

6. De in lid 4 geduide niet-ombtelijke deskundige zal in gezomenlijk overleg -
door verkoper en de provincie Utrecht worden benoemd. ln geval
partijen in onderling overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent -
de persoon van de deskundige, zal de bindende taxatie von het vs¡sçþil 

-bedoeld in lid 4 worden gedaon door drie deskundigen. Zowel verkoper 
-als de provincie Utrecht zullen in dat geval beiden één deskundige 

-
benoemen, woarno de beide door partijen benoemde deskundigen f,¿ 

-derde deskundige zullen aonwijzen. Deze derde deskundige zaltevens ols -
voorzitter van het driemonschap fungeren.

7. ln gevaléén deskundige wordt benoemd zullen de kosten von de

deskundige door de provincie Utrecht worden gedragen. lndien uit de 

-toxotie blijkt dat geen sprake is van een verschil in woorde als bedoeld in -
lid 4, komen de kosten von de deskundige voor rekening van verkoper. 

-8. ln gevalvon een driemonschop komen de kosten van de deskundigen 

-voor rekening von het bureau en verkoper gezamenlijk, elk voor een 

-
gelijk deel. lndien uit de taxatie blijkt dat geen sprake is van een verschil -
in woorde ols bedoeld in lid 4 komen de kosten van de deskundigen 

-
volledig voor rekening von verkoper,

9. De benoeming von de deskundige in gezomenlijk overleg, don 6¡¿l f,¿ 

-benoemingen door de provincie Utrecht en verkoper afzonderlijk von een -
deskundige conform het bepaalde in lid 4, zal geschieden binnen één (1) -
maond nadot verkoper een schriftel¡jk, bij oangetekende post verzonden, -
verzoek heeft gedaon oon de provincie Utrecht om tot verrekening over -te goan.

70. lndien de provincie Utrecht niet binnen twee (2) maanden na het
definitief gereed komen von de ropportoge van de deskundige(n) als

bedoeld in lid 4 aan deze verplichting tot verrekening heeft voldoon,
heeft verkoper recht op een direct opeisbore boete ter grootte van tien 

-
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duizend euro (€ 70.000,00), onverminderd het recht op voornoemde 

-
m ee rwa o rdeve rgoed i n g.

77. De provincie Utrecht verbindt zich olle bepolingen uit dit artikel, bij elke -vervreemding in eigendom van het bij deze akte ge- en verkochte of een -
gedeelte doorvon, zo ook bij de vestiging von een zokeliik genotsrecht op -
het bij deze okte ge- en verkochte of een gedeelte doørvan, olsmede bii-
elke vervreemding van dat zakelijk genotsrecht, oon de nieuwe verkriiger -
in eigendom of zokelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve von 

-
verkoper te bedingen en oon te nemen en om die bedingen, alsmede het -
in dit lid bepaalde, in elke verdere okte von vervreemding in eigendom of -
vestiging cosu quo vervreemding van een zakeliik genotsrecht woordeliik -
te doen opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere

opvolgende verkrijger in eigendom of zokelijk genotsrecht, çli¿ v¿¡ltrim¡ -te bedingen, op te leggen, oan te doen nemen of te doen opnemen, von -
een onmiddellijk opeisbore boete vøn twintigduizend euro (€ 20.000,00)-
ten behoeve van verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling doartoe 

-zal worden vereist, zodat de bedongen boete terstond zol kunnen
worden gevorderd.

72. Expliciet wordt vermeld dat thans geen wiiziging van het
bestemmingsplon (anders don het recent vostgesteld nieuwe plon en de -
doorin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten oanzien von de notuurliike -
corridor) aan de orde is. De hiervoor omschreven meerwoordeclousule is -
opgenomen op verzoek von verkoper in het koder van minnelijk overleg 

-ter voorkoming von onteigening."
oMscHRtJVtNG ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF

BIJZONDERE VERPLICHTINGEN

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of -
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akte waarbij verkoper -
het verkochte in eigendom verkreeg, waarin woordelijk staat vermeld' 

-

" Met betrekking tot bekende erfdienstbaorheden, kwalitotieve bedingen

en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen noor de akte van levering op -
twee mei negentienhonderdochtenvijftig (02-05-1958) verleden voor notaris -
C.J.von den Berkhof, destijds notaris te Utrecht, bii afschrift ingeschreven ten -
kontore von de Rijksdienst von het Kadaster en de Openbare Registers te 

-Amersfoort op twee mei nege ntie nhonderdachtenviifti g (02-05-1958) i n

register Hypotheken 4 deel 7206 nummer 34 waarin ondermeer woordeliik 
-staat vermeld:

"9. Voorzover nog van belang en voorzover op het verkochte van toepossing, -
zijn de kopers verplicht tot nokoming von de bepalingen, vervat in een

koopokte, verleden voor de destijds te Boorn gevestigde notoris f.p.f .vq¡ 

-Ditzhuysen, ocht november negentienhonderd ocht en twintig, bii afschrif¡ 

-overgeschreven ten hypotheekkontore te Amersfoort diezelfde dag in deel-
694 nummer 28.

A, Blijkens akten verleden voor mij notoris:

Hypotheken 4



blad -40-

o. zeven november negentienhonderd vijf en viiftig, bii afschrift
overgeschreven ten hypotheekkontore te Amersfoort tien november

doarno, in deel 7748 nummer 99;
b. twee november negentienhonderd zes en viiftig, bii ofschrift

overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore, zes november daorno, -
in deel 7172 nummer 75;

c. vijf en twintig april negentienhonderd zeven en viiftig, bii afschrift
overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore, twee mei doorna, i¡ 

-deel 7784 nummer 80, en

d. zeven maart negentienhonderd acht en vijftig, biiafschrift
overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore, elf moort doorno, in 

-deel 7203 nummer 34, is ten behoeve en ten loste van de bii die sþfs 

-verkochte gedeelte von gemeld kodostrale perceel nummer 857 en ten 
-behoeve en ten laste van de oon de verkoopster bii die akten (de 

-

Naomlooze Vennootschap v/h H.D.Wijbregt & Co. voormeld)in
eigendom verbleven gedeelten van de Gezichtslaan, eveneens f,sl¿¡ 

-
uitmakende van gemeld kodostrole perceel nummer 857, gevestigd en 

-voorbehouden de erfdienstboarheid van weg over de Gezichtsloan --
voorzover aan verkoopster en kopers bii gemelde okten toebehorende --
zowel in de richting van de Amersfoortse straotweg als in de richting van -
de Kampweg

ln oonsluiting op vorengemelde reeds gevestigde erfdienstbaarheden, wordt -
bij deze ten behoeve en ten loste von de bij deze okte verkochte gedeelten 

-von de Gezichtslaon en ten behoeve en ten loste van de aon de verkoopster in -
eigendom verblijvende gedeelten van de Gezichtslaon, eveneens delen 

-
uitmakende von gemeld kadostrole perceel nummer 857, gevestigd en

voorbehouden een gelijke erfdienstbaorheid von weg over gemelde laan

zowelin de richting van de Amersfoortse strootweg als in de richting vs¡1cls -Kompweg
B.Blijkensokte,verledenvoorA,G.Boogaard,candidaat-notoris,g|5-
plootsvervonger von mij, notaris, zeven en twintig iuni negentienþsnf,¿¡f, 

-zeven en vijftig, bij ofschrift overgeschreven ten hypotheekkontore te 

-

Amersfoort, diezelfde dog, in deel 7788 nummer 44, en de in die qþ¡¿ 5uþ s 
-en b aongehøolde okten, is ten behoeve en ten laste von de bii die okten 

-
verkochte gedeelten van de Ericaweg ten behoeve en ten loste vdn de aan de -
verkoopster bij die akten (de Naamloze Vennootschap v/h H.D.Wiibregt & Co. -
voormeld) in eigendom verbleven gedeelten van de Ericoweg alle delen

uitmokende von gemeld kadostrole perceel nummer 857, over êh w€€t 

-
gevestigd en voorbehouden de erfdienstbaarheid von weg over gemelde 

-
Ericaweg, voorzover oon genoemde verkoopster en de kopers bii gemelde 

-akten toebehorende, zowel in de richting van de Amersfoortse straatweg als -
in de richting von de Kompweg
tn aansluiting op vorengemelde reeds gevestigde erfdienstbaarheden, wordt -
bij deze ten behoeve en ten loste van het oon de comparante Mevrouw 

-
Meertens verkochte gedeelte van de Ericaweg en ten behoeve en ten laste 

-
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van de oan de verkoopster in eigendom verbliivende gedeelten van de
Ericaweg, eveneens delen uitmakende van gemeld kadastrole perceel

nummer 857, gevestigd en voorbehouden, over en weer, een gelijke

erfdienstbaarheid van weg over gemelde Ericaweg, zowel in de richting von 
-de Amersfoortse stroatweg als in de richting van de Kampweg."

- voor wat betreft Zeist C 981 naar een akte met deel 61833 nummer 78, 

-
waarin staat vermeld
" Bi izond ere voorwa o rde n

ln de lijst van bijzondere voorwaorden bij oankoop door bureau sfsqt s¡(s¡ 

-meer nog woordelijk vermeld het novolgende

Arti kel 3. M eerwa a rd e cla u sul e

1. Het bureau verklaart onderhavige verwerving te doen met het oog op f,¿ 

-realisatie von het natuurproject "Hqrt voor de Heuvelrug", onderdeel von 
-de Westelijke Corridor. Het ligt derholve niet in de liin der verwochting dot -

de bestemming van het verkochte zal wiizigen in anders dan natuur.
2. Verkoper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhandelingen voor -

wat betreft de voststelling von de koopsom ols uìtgangspunt genomen dat -
het bij deze overeenkomst verkochte perceel (kodastaal bekend gemeente -
Zeist, sectie C,987 de huidige bestemming heeft, te weten'Bos;

3. ln verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureou ten 

-
oonzien van bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt ov€r ê€o 

-koopsom van vijfduizend driehonderd vijfenzestig euro (€ 5.365,00)
4. Het bureou verplicht zich onvoorwoardeliik en onherroepeliik iegens

verkoper om in gevalvon reolisering binnen twintig iaar no oktepassering 
-von deze overeenkomst van een ondere, hoogwaardiger bestemming van 
-het in lid 2 genoemde perceel oon verkoper een bedrag te voldoen geliik 

-oon het alsdon door een niet-ombtelijk deskundige bindend te taxeren
verschil tussen de dan geldende woarde in het economisch v¿¡kss¡ 

-

uitgaonde van de huidige bestemming (zools gemeld in lid 2) sn cl¿ flq¡ 

-geldende waarde in het economisch verkeer (WEV), met dien verstande dat -
per joor gerekend vanof v'tjftien jaor no de dotum aktepassering von f,s2s 

-overeenkomst het te verrekenen bedrog met twintig procent (20%) wordt 
-verminderd. Onder realisering wordt verstaon het onherroepelijk 1¡¡s¡çls¡ 
-von een bouw- don wel aonlegvergunning ter reølisering van de

bestemming van de grond conform het ten tiide van de oanvraag geldende -
bestemmingsplon dan wel op grond van een vrijstelling in het koder von de -
Wet op de ruimtelijke ordening niet ziinde een tiideliike vriistelling.

5. Onder een hoogwaordiger bestemming wordt in elk gevol nimmer verstoan -
een notuurterrein, bosgebied, notuurlijke corridor cosu quo

verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbare

openluchtrecreatie.
6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijke deskundige zolin gezamenliik overle

door verkoper en het bureau worden benoemd. In geval portiisn i¡ 

-

onderling overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoon 
-van de deskundige, zol de bindende taxatie von het verschil bedoeld in l¡d 4 -
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worden gedaan door drie deskundigen. Zowelverkoper als het bureau
zullen in dot gevol beiden één deskundige benoemen, waorno de beide

door partijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen

oonwijzen. Deze derde deskundige zol tevens øls voorzitte¡ ys¡ þs¡ 

-

d riem o nscha p fu nge ren.

7. ln geval één deskundige wordt benoemd zullen de kosten von de

deskundige door het bureau worden gedragen. lndien uit de toxatie blijkt 
-dot geen sprake is von een verschil in woarde ols bedoeld in lid 4, komen de -

kosten van de deskundige voor rekening von verkoper

8. ln geval van een driemonschop komen de kosten van de deskundige voor 
-rekening von het bureau en verkoper gezamenlijk, elk voor een gelijk deel. -lndien uit de taxatie blijkt dat geen sprake is von een verschil in wøorde als -

bedoeld in lid 4 komen de kosten von de deskundigen volledig voor 

-

rekening von verkoper.
9. De benoeming von de deskundige in gezamenlijk overleg, don wel de 

-
benoemingen door het bureau en verkoper ofzonderlijk von een deskundige -
conform het bepaolde in lid 4, zal geschieden binnen één moond ¡sflsl 

-verkoper een schriftelijk, bij oangetekende post verzonden, verzoek heeft 
-gedoan oan het bureau om tot verrekening over te gaon.

70. lndien het bureou niet binnen twee maanden no het definitief ge¡¿sf, 

-
komen van de ropportoge van de deskundige(n) ols bedoeld in lid 4 oon 

-deze verplichting tot verrekening heeft voldaon, heeft verkoper recht op 

-een direct opeisbare boete ter grootte von tien duizend euro (€ 70.000,00), -
onverminderd het recht op voornoemde meerwoordevergoeding.

77. Het bureou verbindt zich alle bepalingen uit dit artikel, bij elke

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

-gedeelte dooruon, zo ook bij de vestiging von een zakelijk genotsrecht op 

-het bij deze akte ge- en verkochte of een gedeelte doorvan, alsmede bij-
elke vervreemding van dot zokelijk genotsrecht, oon de nieuwe verkrijger in -
eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve von verkoper 

-te bedingen en aan te nemen en om die bedingen, olsmede het in dit lid 

-bepaolde, in elke verdere akte vqn vervreemding in eigendom of vestiging -casu quo vervreemding von een zokelijk genotsrecht woordelijk ¡¿ fls¿¡ 

-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, von een onmiddelli¡k 

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

-verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling doartoe zol worden vereist, 

-zodat de bedongen boete terstond zol kunnen worden gevorderd.

72. Expliciet wordt vermeld dot thans geen wijziging van het bestemmingsplon -
(anders dan het recent vostgesteld nieuwe pløn en de daarin opgenomen 

-wijzigingsbevoegdheid ten oonzien von de nqtuurlijke corridor) aan de orde -
is. De hiervoor omschreven meerwaardeclausule is opgenomen op verzoek -
von verkoper in het koder van minnelijk overleg ter voorkoming von

onteigening.'t
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Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of -
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akte waarb'rj verkoper -
het verkochte in eigendom verkreeg, waarin woordelijk staat vermeld (deel-
6L833/78)
"Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitotieve bedingen en/of -
bijzondere verplichtingen wordt verwezen noor de akte van tronsport op éé¡ 

-oktober negentienhonderd vierenzestig verleden voor notaris J.L.Neuteboom te -
's-Grovenhoge, bü ofschrift ingeschreven in register hypotheken nummer 4 bij-
de dienst von het kadaster en de openbare registers te Amersfoort op twee
oktober negentienhonderd vierenzestig in deel 7397 nummer 43, woorin
woordel ijk stoat verm eld :
,,,,Blijkensaktevanverkoopenkoop,achtentwintigseptember-
negentienhonderd vier en zestig voor mijn ploatsvervanger verleden, is ten loste -
von het bij deze akte verkochte en ten behoeve van het ongeveer lsn lLlssf¿n 

-doorvan gelegen perceelsgedeelte van het kadostrole perceel Gemeente Zeist, -sectie C, nummer 962, oevestigd de erfdienstbaarheid van pod om te voet, per 
-

fiets, auto en/of caravon te komen en te gaan von het heersend erf via þst 

-
lijdend erf naor en van de Johannes Stichtinqsloan,_een en onder op de voor het -
lijdend erf minst bezworende wijze.

Tenlosteentenbehoevevanhetbijdezeverkochtebestaatde-
erfdienstbaorheid von weg om te komen von- en te gaan noar de sy¿¡ cl¿ 

-
Verlenqde Slotloan en de Kompweo.'tt'
- voor wat betreft Zeist C 892, 893 naar een akte met deel2074 nummer 100, 

-waarin staat vermeld
"Ten loste von de aon verkoper (de heer Simon Vlaming te 's-Grovenhage) 

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

voorzoveel nodig gevestigd de erfdienstboarheid von weg over de bestoande -
wegen om te komen von- en te gaon naar de Kampweg en de Verlengde 

-
Slotlaon.
Dezelfde erfdienstboorheid wordt voorzoveel nodig gevestigd ten behoeve 

-von gemelde aøn verkoper behorende percelen en ten laste von het bij deze 
-verkochte perceel."

- voor wat betreft Zeist C 890 naar een akte met deel 63280 nummer 7L, 

-
waarin staat vermeld:
"Voor erfdienstboarheden von weg wordt ten deze verwezen noar:
7. een okte op drieëntwintig mei negentienhonderd achtenvijftig vs6¡ ¡stq¡k 

-Neuteboom ter stondploots's-Grovenhage verleden, overgeschreven ten 

-hypotheekkontore -thans genoamd het kantoor van de Dienst s¡ fl¿ 

-
Openbare Registers- te Amersfoort daogs doarno in deel 7207 nummer 84; 

-2. een akte op zestien januari negentienhonderd negenenvijftig voor nota¡is 

-Neuteboom voornoemd verleden, overgeschreven ten laotstgemelde
hypotheekkontore daogs doarna in deel 7222 nummer 57;

3. een økte op zeven september negentienhonderd vijfenzeventig voor notaris -
de Wit ter stondploots Zeist verleden, overgeschreven ten gemelden

Hypotheken 4



blad -44-

hypotheekkantore te Utrecht doogs doorno in deel 2486 nummer 25
- voor wat betreft Zeist C 1146 naar een akte met deel 61298 nummer 69, 

-
waarin staat vermeld:
t,

1. Het bureou verklaart onderhovige verwerving te doen met het oog op de -
realisatie van het natuurproject "Hort voor de Heuvelrug", onderdeel von -
de Westelijke Corridor. Het ligt derholve niet in de lijn der verwachting 

-dat de bestemming van het verkochte zal wijzigen in onders don notuur. -2. Verkoper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhondelingen 

-voor wot betreft de vaststelling von de koopsom als uitgangspunt 

-
genomen dat het bij deze overeenkomst verkochte perceel (kodastroal 

-bekend gemeente Zeist, sectie C, 7746 de huidige bestemming heeft, t¿ 
-weten'Bos'

3. ln verband met dit uitgongspunt hebben verkoper en het bureau ten 

-
aonzien von bovengenoemd perceel overeenstemm¡ng bereikt over een 

-koopsom von tweeäntwintigduizend euro (€ 22.000,00).
4. Het bureou verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk jegens 

-
verkoper om in gevol van realisering binnen twintig jaar no
aktepossering van deze overeenkomst van een andere, hoogwaardiger 

-bestemming van het in lid 2 genoemde perceel oon verkoper een bedrog -
te voldoen gelijk aan het olsdon door een niet-ombtel¡jk deskundige 

-
bindend te toxeren verschil tussen de dan geldende waarde in het
economisch verkeer uitgoonde van de huidige bestemming (zoals gemeld -
in lid 2) en de don geldende waarde in het economisch verkeer (WtV¡, 

-met dien verstande dot per joar gerekend vanof vijftien (75) joør nq Q¿ 

-datum aktepossering van deze overeenkomst het te verrekenen bedrag 
-met twintig procent (20%) wordt verminderd. Onder realisering ¡¡¡s¡fl¡ 

-verstoan het onherroepelijk worden von een bouw- don wel
aanlegvergunning ter realisering van de bestemming van de grond 

-
conform het ten tijde van de oonvroog geldende bestemmingsplon dq¡ 

-wel op grond van een vrijstelling in het kader van de wet op de

ruimtelijke ordening niet zijnde een tijdelijke vrijstelling
5. Onder een hoogwoardiger bestemming wordt in elk geval nimmer

verstaan een natuurterrein, bosgebied, natuurlijke corridor casu quo

verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbore
openluchtrecreotie.

6. De in lid 4 geduide niet-ombtelijke deskundige zal in gezomenlijk overleg -
door verkoper en het bureou worden benoemd. ln geval portijen ¡n 

-
onderling overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoon -
van de deskundige, zol de bindende toxotie von het verschil bedoeld in lid -
4 worden gedoan door drie deskundigen. Zowel verkoper als het bureøu -
zullen in dat gevol beiden één deskundige benoemen, waarnq f,s þsifls 

-door portijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen
aanwijzen. Deze derde deskundige zal tevens als voorzitter van het
d ri e m o nsch o p f u n ge re n.
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7. ln geval één deskundige wordt benoemd zullen de kosten van de

deskundige door het bureou worden gedragen. lndien uit de taxatie blijkt -
dot geen sproke is von een verschil in waarde ols bedoeld in lid 4, komen -
de kosten van de deskundige voor rekening von verkoper.

8. ln gevolven een driemonschap komen de kosten van de deskundigen 

-voor rekening van het bureau en verkoper gezamenlijk, elk voor een 

-
gelijk deel. lndien uit de taxatie blijkt dat geen sproke is vøn een verschil -
in woorde als bedoeld in lid 4 komen de kosten von de deskundigen 

-
volledig voor rekening von verkoper,

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

-benoemingen door het bureau en verkoper afzonderlijk von een

deskundige conform het bepaolde in lid 4, zal geschieden binnen þþn 

-moond nodat verkoper een schriftelijk, b¡j oangetekende post verzonden, -
verzoek heeft gedaon oan het bureau om tot verrekening over te goon. 

-70. lndien het bureou niet binnen twee moonden na het definitief ge¡s¿fl 

-komen von de rapportoge van de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 oon -deze verplichting tot verrekening heeft voldoan, heeft verkoper recht op -eendirectopeisbareboetetergroottevontienduizendeuro(€-
70.000,00), onverminderd het recht op voornoemde
m ee rw o o rd eve rg oed i n g.

77. Het bureau verbindt zich alle bepolingen uit dit artikel, bii elke

vervreemding in eigendom von het bij deze akte ge- en verkochte of een -
gedeelte daorvon, zo ook bij de vestiging von een zokelijk genotsrecht op -
het bij deze akte ge- en verkochte of een gedeelte daorvon, alsmede bij-
elke vervreemding van dat zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe verkrijger -
in eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve van 

-
verkoper te bedingen en oon te nemen en om die bedingen, olsmede het -
in dit lid bepaalde, in elke verdere akte van vervreemding in eigendom of -
vestiging casu quo vervreemding von een zakelijk genotsrecht 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, aon te doen nemen of te doen opnemen, von -
een onmiddellijk opeisbare boete von twintigduizend euro (€ 20.000,00) -
ten behoeve von verkoper, zonder dot enige ingebrekestelling doortoe 

-zal worden vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnen
worden gevorderd.

72. Expliciet wordt vermeld dot thons geen wijziging van het
bestemmingsplan (anders dan het recent vastgesteld nieuwe plon en de -
daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten aonzien van de notuurlijke -
corridor) oan de orde is. De hiervoor omschreven meerwoardeclausule is -
opgenomen op verzoek von verkoper in het koder van minneliik overleg 

-ter voorkoming von onteigening."
enzovoorts
,, 

ERFDI E NSTBAARHJ EDE N, BIJZO NDERE VERP LICHTI NG EN

Voor bekende erfdienstbaarheden en/of bijzondere verplichtingen ten 

-
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blad -46-

oonzien van het verkochte wordt ten deze verwezen naar:
7. een okte van koop en verkoop op acht november negentienhonderd

ochtentwintig verleden voor de destijds te Baarn gevestigde notaris
F.P.E.van Ditzhuysen, bij afschrift ingeschreven ten voormalige kontore 

-van de Dienst von het Kodoster en de Openbare Registers te Amersfoort 
-op diezelfde dag in het Register Hypotheken 4 in deel 694 numme¡ )$. 

-Koper verkloorde een kopie von gemelde okte te hebben ontvangen en 

-met de inhoud ervan bekend te zijn.

Voor zover in bovengenoemde bepolingen verplichtingen voorkomen 

-
welke de verkoper verplicht is oan de koper op te leggen, doet hij dat bij 

-deze en wordt een en onder bij deze door de koper oonvaard
Voorzoverhetgaotomrechtend¡etenbehoevevonderdenzijn-
bedongen, worden die rechten bij deze tevens door de verkoper voor die -derden aongenomen.

2. een akte op tien jun¡ negentienhonderd zesenzestig verleden voor de

destijds te lJtrecht gevestigde notoris H.J.M. le Nobel, ingeschreven in de -
gemelde Openbare Registers te Utrecht op diezelfde dog in het Register 

-Hypotheken 4 in deel 7904 nummer 24, woarin voorkomt:

"8. Voorts wordt ten deze verwezen naor een voorgaonde titel van

oonkomst, zijnde een okte van verkoop en koop op zeven en twintig -
juni negentienhonderd zeven en viiftig verleden voor de þ¿¿¡ 

-

A.C.Boogoord, kandidaot-notaris, wonende te Utrecht, als
ploatsvervanger woarnemende het kantoor von de destiids te 

-
Utrecht gevestigde notaris C.J. van den Berkhof, bii ofschrift
overgeschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort, diezelfde dag -
in deel 7788, nummer 44, woarin onder meer stqot vermeld:

""Blijkens okte, verleden voor notaris von den Berkhof vss¡nssrncl; 
-a. zeven november negentien honderd vijf en viiftig, bij afschrift -

overgeschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort tien 

-november doorno, in deel 7748 nummer 99, en

b. twee november negentien honderd zes en viiftig, bii øfschrift -
overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore, zes

november doorna, in deel 7772 nummer 75, is lsn þsþssv¿ 
-en ten loste van de bij die akten verkochte gedeelten von de -

Ericaweg en ten behoeve en ten laste von de aon fl¿ 

-

verkoopster bij die akten (de Naamloze Vennootschap v/h 

-H.D. Wijbregt & Co. voormeld) in eigendom gebleven
gedeelten van de Ericoweg, alle delen uitmakende von 

-
gemeld kadostrale perceel nummer 857, over en weer
gevestigd en voorbehouden de erfdienstbaarheid von weg 

-over gemelde Ericaweg, voorzover aan genoemde

verkoopster en de kopers bij gemelde akten toebehorende, 
-zowel in de richting von de Amersfoortseweg ols i¡ f,s 

-
richting von de Kompweg, in oonsluiting op voreng¿¡n¿|fl¿ 

-reeds gevestigde erfdienstboarheden, wordt bii deze ten 

-Hypotheken 4
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behoeve en ten laste van het aon de comparont de Heer
Verhoef verkochte gedeelte van gemeld kadostrale perceel 

-nummer 857 en ten behoeve en ten loste van de aon de 

-
verkoopster in eigendom verblijvende gedeelten van dot
kodastrole perceel, over en weer gevestigd en voorbehouden -
een gelijke erfdienstbaarheid von weg over gemelde
Ericoweg, zowel in de richting van de Amersfoortseweg als in -
de richting von de Kompweg.""

3. een okte van levering op zestien mei negentienhonderd ochtenvijfti
verleden voor de destijds te Utrecht gevestigde notaris C.J. von flsn 

-
Berkhof, bij afschrift ingeschreven in de gemelde Openbore Registers te 

-Amersfoort op diezelfde dog in het Register Hypotheken 4 in deel 1207 

-nummer 2, waorin voorkomt:
"9. Voorzover enzovoorts.
A. Blijkens enzovoorts
B. Blijkens voormelde okte, twee meijongstleden voor mij notoris,

verleden en de in die akte onder B oongehaolde okten, is ten 

-

behoeve en ten laste van de bij die okten verkochte gedeelten van de -
laon welke is gelegen langs de westzijde von gemeld kadastrale
perceel nummer 857 (in die akten obusievelijk aongeduid als

"Ericoweg") en ten behoeve en ten laste von de aan de verkoopster -bij die okten (de Naamloze Vennootschap v/h H.D. WijbreQt & Co, 

-voormeld) in eigendom verbleven gedeelten (zijnde de bij deze oon 
-de Heren Knol en van der Eem en van der Volk overgedrogen

gedeelten)van gemelde loon, alle delen uitmakende von gemelfl 

-kadostroleperceelnummer857,overenweergevestigden-
voorbehouden de erfdienstboarheid van weg over gemelde loon, 

-voorzover aan genoemde verkoopster en de kopers bij gemelde

akten toebehorende, zowel in de richting van de Amersfoortse 

-
stroatweg als in de richting von de Kampweg. ln aansluiting op 

-
vorengemelde reeds gevestigde hiervoor sub B omschreven 

-

erfdienstboorheden, wordt bij deze ten behoeve en ten laste van de -
bij deze okte aan de Heren Knol, van der Eem en von der Valk

overgedragen gedeelten van de weg gelegen longs de westzijde van -
gemeld kodastrale perceel nummer 857, over en weer gevestigd een -
gelijke erfdienstbaarheid van weg over gemelde weg, zowel in de 

-richting von de Amersfoortse straatweg als in de richting von de
Kampweg."

- voor wat betreft Zeist C 983, C 1134 en C 1157 naar een akte met deel 61804 -
nummer 44, waarin staat vermeld:
" Biizondere voorwaarden
ln de lijst van bijzondere voorwaarden b'rj aankoop door bureau 51¿¿1 s¡6ls¡ 

-meer nog woordelijk vermeld het navolgende

" Bijzondere voorwoorden welke von toepossing zijn op de
koopovereenkomst tussen verkoper en het bureau:

Hypotheken 4
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Artikel6. clousule
7 Het bureau verklaart onderhovige verwerving te doen met het oog op de -

realisotie von het notuurproject "Hort voor de Heuvelrug", onderdeel van -
de Westelijk Corridor. Het ligt derhalve niet in de liin der verwachting dat -
de bestemming van het verkochte zol wijzigen in anders don natuur.
Verkoper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhandelingen 

-voor wot betreft de voststelling von de koopsom als uitgangspu¡t 

-
genomen dot het bij deze overeenkomst verkochte percelen (kadastroal -
bekend gemeente Zeist, sectie C,983,7734 en 1157) de huidige
bestemming heeft, te weten 'Bos'.

3. ln verbond met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureau ten 

-
oanzien von bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt over een 

-koopsom von éénhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00).
4. Het bureou verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepeliik iegens 

-
verkoper om in geval van reolisering binnen twintig (20) ioor no 

-

aktepassering van deze overeenkomst von een andere, hoogwoardiger 
-bestemming van het in lid 2 genoemde perceel oan verkoper een bedrog -

te voldoen gelijk aan het alsdon door een niet-ambtelijk deskundige 

-
bindend te taxeren verschil tussen de don geldende morktwoarde 

-
uitgoande von de huidige bestemming (zools gemeld in lid 2)s¡ fls clq¡ 

-geldende morktwaarde, met dien verstonde dat per joar gerekend vonof -
vijftien (75) jaar no de datum oktepossering van deze overeenkomst het -
te verrekenen bedrog met tw¡ntig procent (20%) wordt verminderd

Onder realisering wordt verstoon het onherroepeliik worden von een

omgevingsvergunning ter reolisering van de bestemming von de gronf, 

-conform het ten tijde von de aonvroag geldende bestemmingsplan don 
-welopgrondvoneenvrijstellinginhetkadervondeWetopflg-

ruimtelijke ordening niet zijnde een tijdelijke vriistelling.
5. Onder een hoogwoardiger bestemming wordt in elk geval nimmer

verstoan een notuurterrein, bosgebied, natuurlijke corridor cosu quo

verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbare
openluchtrecreatie.

6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijke deskundìge zalin gezamenliik overleg -
door verkoper en het bureou worden benoemd. ln geval partiien ¡n 

-
onderling overleg niet tot overeenstemming geroken omtrent de persoon -
van de deskundige, zol de bindende taxotie van het verschil bedoeld in lid -
4 worden gedoan door drie deskundigen. Zowel verkoper ols het burequ -
zullen in dot gevalbeiden één deskundige benoemen, weorns fl¿ þ¿if,¿ 

-door portijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen
aonwijzen. Deze derde deskundige zaltevens øls voorzitter van het
d ri e m o nsch o p fu n ge re n.

7. ln geval één deskundige wordt benoemd zullen de kosten van de

deskundige door het bureou worden gedragen. lndien uit de taxatie bliikt -
dat geen sprake is van een verschil in waorde als bedoeld in lid 4, komen -
de kosten van de deskundige voor rekening van verkoper
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8. ln gevol van een driemonschap komen de kosten van de deskundigen 

-voor rekening von het bureou en verkoper gezomenlijk, elk voor een 

-
gelijk deel. lndien uit de taxatie blijkt dat geen sprake is von een verschil -
in woarde als bedoeld in lid 4 komen de kosten van de deskundigen 

-
volledig voor rekening van verkoper

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

-benoemingen door het bureou en verkoper ofzonderlijk von een

deskundige conform het bepaalde in lid 4, zol geschieden binnen één (1)-
maand nodot verkoper een schriftel¡jk, bij aongetekende post verzonden, -
verzoek heeft gedoan oon het bureau om tot verrekening over te goan. 

-70. lndien het bureøu niet binnen twee (2) moanden no het definitief gereed -
komen van de ropportoge van de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 oan 

-deze verplichting tot verrekening heeft voldaan, heeft verkoper recht op -
een direct opeisbore boete ter grootte van tienduizend euro

F rc.0)0,00), onverminderd het recht op voornoemde
meerwoardevergoeding

17. Het bureou verbindt zich olle bepalingen uit dit ortikel, bij elke
vervreemding in eigendom von het bij deze akte ge- en verkochte of een -
gedeelte doorvon, zo ook bij de vestiging van een zakelijk genotsrecht op -
het bij deze okte ge- en verkochte of een gedeelte doorvan, alsmede bij 

-elke vervreemding van dat zakelijk genotsrecht, oon de nieuwe verkrijger -
in eigendom of zokelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve van 

-
verkoper te bedingen en dan te nemen en om die bedingen, olsmede het -
in dit lid bepoolde, in elke verdere akte von vervreemding in eigendom oÍ -
vestiging casu quo vervreemding von een zakelijk genotsrecht woordelijk -
te doen opnemey zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere
opvolgende verkrijger in eigendom of zokelijk genotsrecht, flis vs¡2uirn¡ 

-te bedingen, op te leggen, aan te doen nemen of te doem opnemen, von -
een onmiddellijk opeisbore boete von twintigduizend euro (€ 20.000,00)-
ten behoeve van verkoper, zonder dot enige ingebrekestelling doartoe 

-zal worden vereist, zodot de bedongen boete terstond zal kunnen
worden gevorderd.

72. Expliciet wordt vermeld dat thans geen wijziging van het
bestemmingsplan (anders dan het recent vostgesteld nieuwe plon en de -
daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van de notuurlijke -
corridor) aan de orde is. De hiervoor omschreven meerwoordeclausule is -
opgenomen op verzoek van verkoper in het kader van minneliik overleg 

-ter voorkoming van onteigening."
- voor wat betreft Zeist A 4228 naar een akte met deel 60689 nummer 24, 

-waarin staat vermeld
7. (tevens behorend tot de eigendommen von de verkoper en vollend onder -

bijgevoegde lastgeving) hebben over en weer een erfdienstboorheid van -
overweg om te komen en te gaon noar de Amersfoortseweg en f,s 

-
Dolderseweg
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2. Partijen komen overeen dat olle bestoande erfdienstboarheden
ongemoeid blijven, behoudens hetgeen in dit artikel anders is
overeengekomen. Tot het moment von inrichting (zie volgend artikel) 

-blijven bestoonde poden ten behoeve van de ontsluiting in tact.
3. Het Bureou verkrijgt het recht om tijdens de inrichting de uitweg van het -

overblijvende eigendom van de verkoper naor de Amersfoortseweg te 

-verleggen noar de strook van tien (70) meter welke in eigendom blijft bij -
verkoper. ln de nieuwe situotie vervollen derhqlve de erfdienstboarheden -
van uitweg voor de verkoper naar de Amersfoortseweg voor zover 

-
betrekking op de bij verkoper in eigendom blijvende percelen.

4. Het Bureou verkrijgt het recht om tijdens de inrichting de uitweg van het -
overblijvende eigendom von de verkoper noor de Dolderseweg naor
eigen inzicht te verleggen noar de rond van het verkochte direct sçþ¡¿¡ 

-de woningen langs oan de Dolderseweg, waarbij de rechten van het
heersend erf intoct blijft

- voor wat betreft Zeist C 1002 en C944 naar een akte met deel 62304
nummer 106, waarin staat vermeld:
"Artikel 2.Verkriiq
Het gekochte heeft betrekking op 1/12 deelvan een onverdeeld eigendom. 

-enzovoorts
Artikel 4. Gorantie uitsluitinq
Het Bureou verklaart ermee bekend te zijn dat de verkoop plootsvindt in 

-
verband met een wettelijke schuldsonering. De verkoper is als bewindvoerder -
niet op de hoogte van de juridische en feitelijke situatie von het verkochte. De -
verkoper is derhalve niet gebonden oan de verplichtingen en garantiss 

-
opgenomen in de Algemene Voorwaarden bijverkoop (nummer 2077.72). De -
verkoper exonereert zich volledig voor elke oansprokelijkheid ten qq¡2i¿n 

-von, of in verbond met de verkoop van het verkochte. Alle risico's ten oanzien -
von de verkoop en het verkochte komen na aktepossering voor rekening von -
het Bureau.
Het Bureou aanvoordt uitdrukkelijk bovenvermelde uitsluitingen en vrijwoart -
de verkoper voor iedere oansprakelijkheid of droagplicht.
enzovoorts
Artikel 7. M eerwaa rdecl a usu le
7. Het bureau verklaort onderhavige verwerving te doen met het oog op de -

reolisotie von het notuurproject "Hart voor de Heuvelrug", onderdeel van -
de Westelijke Corridor. Het ligt derhalve niet in de lijn der verwachting 

-dat de bestemming van het verkochte zol wijzigen in anders don natuur. -2. Verkoper en het bureou hebben tijdens de verkooponderhandelingen 

-voor wot betreft de vaststelling van de koopsom als uitgangspunt 

-
genomen dat de bij deze overeenkomst verkochte percelen (kodastraal 

-bekend gemeente Zeist, sectie C, 944 en 7022) de huidige bestemming 
-hebben, te weten "Bos".
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3. In verbond met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureou ten 

-
oonzien van bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt over een 

-koopsom von zeshonderd vijftig euro (€ 650,00).
4. Het bureau verplicht zich onvoorwaordelijk en onherroepelijk jegens

verkoper om in geval van realisering binnen twintig jaor no
oktepassering von deze overeenkomst von een ondere, hoogwøardiger 

-bestemming van het in lid 2 genoemde perceel oan verkoper een bedrag -
te voldoen gelijk aon het olsdon door een niet-ombtelijk deskundige 

-
bindend te toxeren verschil tussen de dan geldende woorde in het
economisch verkeer uitgaande van de huidige bestemming (zoals gemeld -
in lid 2) en de dan geldende woarde in het economisch verkeer (WtV¡, 

-met dien verstande dat per iaar gerekend vanof viiftien (15) iaar ¡q cls 

-dotum aktepassering von deze overeenkomst het te verrekenen bedrog 
-met twintig procent (20%) wordt verminderd. Onder realisering 1¡¡s¡f,¡ 

-verstoon het onherroepelijk worden von een bouw- don wel
aonlegvergunning ter realisering van de bestemming von de grond
conform het ten tijde van de oanvroag geldende bestemmingsPlan dan 

-welopgrondvoneenvrijstellinginhetkqdervandeWetopde-
ruimtelijke ordening niet zijnde een tijdelijke vrijstelling.

5. Onder een hoogwaardiger bestemming wordt in elk geval nimmer
verstoon een natuurterrein, bosgebied, natuurlijke corridor cosu quo

verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbare
openluchtrecreatie.

6. De in lid 4 geduide niet-ombtelijke deskundige zolin gezomenlijk overleg -
door verkoper en het bureau worden benoemd. ln geval part¡jen i¡ 

-
onderling overleg niet tot overeenstemming geroken omtrent de persoon -
van de deskundige, zol de bindende taxatie von het verschil bedoeld in lid -
4 worden gedoan door drie deskundigen. Zowel verkoper ols het bureau -
zullen in dat gevolbeiden één deskundige benoemen, waornq fl¿ þsifl¿ 

-door partijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen
aonwijzen. Deze derde deskundige zol tevens als voorzitter von het
d ri e m a nsch a p f u n ge re n.

7. ln geval één deskundige wordt benoemd zullen de kosten van de

deskundige door het bureou worden gedrogen. lndien uit de taxatie blijkt -
dat geen sprake is vøn een verschil in waorde ols bedoeld in lid 4, komen -
de kosten van de deskundige voor rekening von verkoper

8. ln gevalvon een driemonschap komen de kosten von de deskundigen 

-voor rekening van het bureou en verkoper gezamenlijk, elk voor een 

-
gelijk deel. lndien uit de taxatie blijkt dat geen sprake is van een verschil-
in woorde als bedoeld in lid 4 komen de kosten van de deskundigen 

-
volledig voor rekening van verkoper

9. De benoeming von de deskundige in gezomenlijk overleg, dan wel de 

-benoemingen door het bureou en verkoper afzonderlijk van een

deskundige conform het bepaalde in lid 4, zolgeschieden binnen één (1)-
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maand nadot verkoper een schriftelijk, bij øangetekende post verzonden, -
verzoek heeft gedaon oon het bureau om tot verrekening over te goon. 

-70. lndien het bureøu niet binnen twee (2) maanden na het definitief gereed -
komen von de ropportoge van de deskundige(n) ols bedoeld in lid 4 aan -deze verplicht¡ng tot verrekening heeft voldaan, heeft verkoper recht op -eendirectopeisboreboetetergroottevontienduizendeuro(€-
70.000,00), onverminderd het recht op voornoemde
meerwaordevergoeding

77. Het bureou verbindt zich ølle bepolingen uit dit ort¡kel, bij elke

vervreemding in eigendom van het bij deze akte gekochte of een
gedeelte daorvon, zo ook bij de vestiging van een zokelijk genotsrecht op -
het bij deze akte gekochte of een gedeelte doarvon, alsmede bij elke

vervreemding von dat zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe verkrijger ¡n 
-eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve von verkoper -

te bedingen en oan te nemen en om die bedingen, alsmede het in d¡t lid -bepoolde, in elke verdere okte von vervreemding in eigendom of 

-

vestiging cosu quo vervreemding von een zakelijk genotsrecht woordelijk -
te doen opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere
opvolgende verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, f,i¿ v¿¡nuimt 

-te bedingen, op te leggen, oan te doen nemen of te doen opnemen, von -
een onmiddellijk opeisbare boete van twintigduizend euro (€ 20.000,00)-
ten behoeve vøn verkoper, zonder dot enige ingebrekestelling doortoe 

-zol worden vereist, zodot de bedongen boete terstond zol kunnen
worden gevorderd.

72. Expliciet wordt vermeld dat thons geen wijziging van het
bestemmingsplan (anders dan het recent vastgesteld nieuwe plan en de -
doarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten øanzien van de natuurlijke -
corridor) oon de orde is. De hiervoor omschreven meerwoordeclausule is -
opgenomen op verzoek van verkoper in het kader von minneliik overleg 

-ter voorkoming von onteigening."
- voor wat betreft Zeist A 4308 naar een akte met deel 60952 nummer L48, 

-waarin staat vermeld:
"De onder 2 en 3 genoemde comporanten verkloarden vervolgens te vestigen 

-de novolgende erfdienstbaorheden von weg:
7 ten behoeve von het hiervoor onder E.7 omschreven, thons oan Engel i¡ 

-eigendom toekomende gedeelte von het perceel kadosÜoal bekend qls 

-gemeente Zeist, sectie A, nummer 3248 en ten loste von het hiervoor onder -
E.2. omschreven, thans oan de kinderen Coolsma tezomen in eigendom 

-toebehorende gedeelte von dat perceel, om te komen von - en te goan 

-noor - het heersend erf naar respectievelijk van de Amersfoortsewe
2. ten behoeve von het hiervoor onder 8.2. omschreven, thans aan de 

-

kinderen Coolsma tezømen toebehorend gedeelte von voormeld kodastrool-
perceel en ten laste van die hiervoor onder E.7 en E.3 omschreven
gedeelten van dat perceel - toebehorend oon Engel respectievelijk voor de -
onverdeelde helft oan Engel -, welke zijn gelegen achter de ochtergrenzen -
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van de percelen Dolderseweg nummers 22 tot en met 30 (even nummers) 
-en achter en noast het perceel Dolderseweg nummer 32, om te komen von -

- en te goan noor - het heersend erf naar respectieveliik van de

Dolderseweg;

uit te oefenen over de bestaande bospaden via de respectieve hiervoor onder A -
vermelde uitritten, zools deze bospaden zeer schetsmatig op voormelde
tekening met slingerlijntjes zijn oangegeven, en voorts onder bepaling ist þst 

-rijden met voertuigen slechts met zeer motige snelheid en niet anders dan zeer -
incidenteel mag geschieden.

De comporanten verklaorden nog dot overol waar in deze okte werd gesproken -
over "achtergrenzen", dit dient te worden beschouwd als gezien vanaf de

Dolderseweg."
- voor wat betreft Zeist C 933 naar een akte met deel 65483 nummer 183, de -dato dertien maart tweeduizend vijftien, waarin staat vermeld
Artikel 3 Meerwaardecløusule
7. Het bureou verklaart onderhovige verwerving te doen met het oog op de -

realisotie von het natuurproject "Hort voor de Heuvelrug", onderdeel von -
de Westel¡jke Corridor. Het ligt derhalve niet in de liin der verwachting 

-dat de bestemming van het verkochte zal wijzigen in onders don nøtuur. -2. Verkoper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhondelingen 

-voor wat betreft de vaststelling van de koopsom als uitgangspunt 

-
genomen dot het bij deze overeenkomst verkochte perceel (kadastraol 

-bekend gemeente Zeist, sectie C, 933 de huidige bestemming heeft, te 

-weten'Bos'.
3. ln verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureou ten 

-aonzien van bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt over een 
-koopsom von elfduizend eenhonderd vijfenzestig euro (€ 17.765,00). 

-4. Het bureau verplicht zich onvoorwaordeliik en onherroepeliik iegens 

-
verkoper en diens rechtsopvolgers onder olgemene titel, om in geval von -
realisering binnen twintig(20)joar na oktepassering van deze

overeenkomst van een ondere, hoogwaardiger bestemming von het in lid -
2 genoemde perceel aan verkoper een bedrog te voldoen geliik oon het 

-olsdon door een niet-ambtelijk deskundige bindend te toxeren y¿¡sçþil 

-tussen de don geldende waorde in het economisch verkeer uitgaani¿ 

-van de huidige bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de dan Oeldende 
-waarde in het economisch verkeer (WEV), met dien verstande dat per 

-jaor gerekend vanof vijftien (75) jaor no de dotum aktepassering van 

-deze overeenkomst het te verrekenen bedrag met twintig procent (20%) -
wordt verminderd. Onder reolisering wordt verstoon het onherroepeliik -worden von een bouw- dan wel aanlegvergunning ter realisering von de -
bestemming van de grond conform het ten tiide von de oanvroo
geldende bestemmingsplon dan wel op grond van een vriistelling in het 

-kader van de Wet op de ruimtelijke ordening niet zijnde een tijdelijke 

-vrijstelling.
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5. Onder een hoogwaardiger bestemming wordt in elk geval nimmer
verstoon een notuurterrein, bosgebied, natuurlijke corridor cosu quo
verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbore
openluchtrecreatie.

6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijke deskundige zalin gezamenlijk overleg -
door verkoper en het bureou werden benoemd. ln gevol partijen ¡n 

-
onderling overleg niet tot overeenstemming geroken omtrent de persoon -
von de deskundige, zol de bindende taxotie van het verschil bedoeld in lid -
4 worden gedoan door drie deskundigen. Zowelverkoper als het bureau -
zullen in dot geval beiden één deskundige benoemen, woarnq i¿ þsif,s 

-door partijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen
øonwijzen. Deze derde deskundige zol tevens als voorzitter van het
driemanschap fungeren

7. ln geval één deskundige wordt benoemd zullen de kosten von de

deskundige door het bureau worden gedrogen. lndien uit de taxotie blijkt -
dot geen sprake is van een verschil in woorde als bedoeld in lid 4, komen -
de kosten van de deskundige voor rekening van verkoper

8. ln gevolvan een driemanschop komen de kosten van de deskundigen 

-voor rekening van het bureau en verkoper gezamenlijk, elk voor een 

-
gelijk deel. lndien uit de taxatie blijkt dot geen sproke is von een verschil -
in waorde als bedoeld in lid 4 komen de kosten von de deskundigen 

-
volledig voor rekening von verkoper.

9. De benoeming van de deskundige in gezamenlijk overleg, dan v¡sl fls 

-benoemingen door het bureou en verkoper afzonderlijk von een

deskundige conform het bepoolde in lid 4, zal geschieden binnen één (1)-
moond nodot verkoper een schriftelijk, b¡j oangetekende post verzonden, -
verzoek heeft gedoan aon het bureou om tot verrekening over te gaan. 

-70. Indien het bureau niet binnen twee (2) maanden na het definitief gereed -
komen van de ropportoge von de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 aon -deze verplichting tot verrekening heeft voldaan, heeft verkoper recht op -
een direct opeisbare boete ter grootte van tien duizend euro,

onverminderd het recht op voornoemde meerwoordevergoedin
77. Het bureau verbindt zich olle bepolingen uit dit ortikel, bij elke

vervreemding in eigendom van het bij deze okte ge- en verkochte of een -
gedeelte doarvon, zo ook bij de vestiging von een zokelijk genotsrecht op -
het bij deze akte ge- en verkochte of een gedeelte doorvon, alsmede bij-
elke vervreemding van dot zokelijk genotsrecht, oan de nieuwe verkrijger -
in eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve von 

-
verkoper te bedingen en oan te nemen en om die bedingen, alsmede het -
in dit lid bepoolde, in elke verdere akte von vervreemding in eigendom of -
vestiging cosu quo vervreemding van een zokelijk genotsrecht 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, oan te doen nemen of te doen opnemen, von -
een onmiddellijk opeisbore boete van twintigduizend euro (€ 20.000,00)-
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ten behoeve von verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe 

-zal worden vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnen

worden gevorderd.
72. Expliciet wordt vermeld dat thons geen wiiziging von het

bestemmingsplon (onders don het recent vastgesteld nieuwe plan en de -
daorin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten aanzien von de natuurliike -
corridor) aan de orde is. De hiervoor omschreven meerwoordeclausule is -
opgenomen op verzoek van verkoper in het kader van minneliik overleg 

-ter voorkoming von onteigening."
- voor wat betreft Zeist C 92L naareen akte met deel 64148 nummer 163, de -dato één april tweeduizend veertien, waarin staat vermeld
" Artikel4 Meerwoord
7. Het bureou verklaart onderhavige verwerving te doen met het oog op de -

realisatie van het natuurproject "Hqrt voor de Heuvelrug", onderdeel von -
de Westelijke Corridor. Het ligt derhalve niet in de liin der verwochting 

-dat de bestemming von het verkochte zal wijzigen in anders dan natuur. -2. Verkoper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhandelingen 

-voor wot betreft de vaststelling van de koopsom als uitgangspunt 

-
genomen dat het bij deze overeenkomst verkochte perceel (kødastroal 

-bekend gemeente Zeist, sectie C, 927 de huidige bestemming heeft, te 

-weten'Bos'.
3. ln verbond met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureou ten 

-
qonzien von bovengenoemd perceelovereenstemming bereikt over een 

-koopsom van € 6.773,- (zegge: zesduizend zevenhonderd drieënzeventig -
euro).

4. Het bureou verplicht zich onvoorwoordelijk en onherroepeliik iegens
verkoper en diens rechtsopvolgers onder algemene titel, om in gevol von -
reolisering binnen twintig jaor no aktepossering von deze overeenkomst -
von een ondere, hoogwoardiger bestemming von het in lid 2 genoemde -perceel oon verkoper een bedrag te voldoen geliik oan het alsdon çlss¡ 

-een niet-ambtelijk deskundige bindend te taxeren verschiltussen de dan -
geldende waarde in het economisch verkeer uitgaande von de huidige 

-bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de dan geldende wqorde i¡ þsf 

-economisch verkeer (WEV), met dien verstande dot per iaor gerekend 

-vonaf 75 jaar no de dotum aktepossering von deze overeenkomst het te -
verrekenen bedrog met 20% wordt verminderd. Onder reolisering wordt -
verstaan het onherroepelijk worden van een bouw- dan wel
oanlegvergunning ter realisering van de bestemming van de grond

conform het ten tijde van de oonvroog geldende bestemmingsPlan dan 
-welopgrondvaneenvrijsteIlinginhetkadervandeWetopflg-

ruimtelijke ordening niet zijnde een tijdelijke vriistelling.
5. Onder een hoogwaardiger bestemming wordt in elk geval nimmer

verstooneennotuurterrein,bosgebied,natuurlijkecorridorc.q'-
verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbore
openluchtrecreatie.
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6. De in lid 4 geduide niet-ambtelijke deskundige zalin gezamenlijk overleg -
door verkoper en het bureou werden benoemd. In gevol portijen i¡ 

-
onderling overleg niet tot overeenstemming geroken omtrent de persoon -
van de deskundige, zal de bindende taxatie van het verschil bedoeld in lid -
4 worden gedoon door drie deskundigen. Zowel verkoper ols het bureau -
zullen in dat gevol beiden één deskundige benoemen, waarno de be¡de 

-door partijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen
oonwijzen. Deze derde deskundige zol tevens ols voorzitter von het
d riem a nsch a p fu ngeren.

7. In gevaléén deskundige wordt benoemd zullen de kosten van de

deskundige door het bureau worden gedrogen. lndien uit de toxot¡e blijkt -
dat geen sproke is vøn een verschil in woorde als bedoeld in lid 4, komen -
de kosten von de deskundige voor rekening van verkoper.

8. ln gevalvan een driemanschop komen de kosten van de deskundigen 

-voor rekening von het bureau en verkoper gezamenlijk, elk voor een 

-
gelijk deel. Indien uit de taxatie blijkt dat geen sprake is van een verschil -
in woorde ols bedoeld in lid 4 komen de kosten van de deskundigen 

-
volledig voor rekening von verkoper

9, De benoeming van de deskundige in gezomenlijk overleg, don v¡sl f,¿ 

-benoemingen door het bureou en verkoper afzonderlijk van een

deskundige conform het bepoolde in lid 4, zol geschieden binne¡ f 

-
moond nadat verkoper een schriftelijk, bij aangetekende post verzonden, -
verzoek heeft gedoøn aon het bureou om tot verrekening over te gaan. 

-70. lndien het bureou niet binnen 2 moonden na het definitief gereed komen -
von de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 4 ssn fl¿7s 

-verplichting tot verrekening heeft voldaon, heeft verkoper recht op een 
-direct opeisbore boete ter grootte van tien duizend euro, onverminderd 
-het recht op voornoemde meerwaardevergoeding

77. Het bureou verbindt zich olle bepalingen uit dit artikel, bij elke

vervreemding in eigendom von het bij deze akte ge- en verkochte of een -
gedeelte doorvon, zo ook bij de vestiging van een zakelijk genotsrecht op -
het bij deze okte ge- en verkochte of een gedeelte doarvon, alsmede bij 

-elke vervreemding von dot zakelijk genotsrecht, oan de nieuwe verkrijger -
in eigendom of zokelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve von 

-
verkoper te bedingen en aan te nemen en om die bedingen, alsmede het -
in dit lid bepaolde, in elke verdere qkte van vervreemding in eigendom of -
vestiging casu quo vervreemding von een zokelijk genotsrecht woordelijk -
te doen opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere
opvolgende verkrijger in eigendom of zokelijk genotsrecht, d¡e verzu¡mt 

-te bedingen, op te leggen, oan te doen nemen of te doen opnemen, von -
een onmiddellijk opeisbare boete von € 20.000,= (zegge: twintigduizend -
euro) ten behoeve van verkoper, zonder dot enige ingebrekestelling 

-
daartoe zal worden vereist, zodat de bedongen boete terstond zol
kunnen worden gevorderd.
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72. Expliciet wordt vermeld dot thans geen wijziging von het
bestemmingsplon (anders don het recent vostgesteld nieuwe plon en de -
daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten oonzien van de notuurlijke -
corridor) aon de orde is. De hiervoor omschreven meerwaardeclausule is -
opgenomen op verzoek van verkoper in het koder van minneliik overleg 

-ter voorkoming van onteigening."
enzovoorts
Met betrekking tot bekende e¡fdienstbaorheden, kwalitatieve bedingen en/of 

-bijzondere verplichtingen wordt verwezen naør gemelde akte van levering 

-
(6068 nummer 49/Utrecht), waorin woordelijk stoat vermeld:

"ERFDIENSTBAARHEDEN

Op het bij deze akte verkochte zijn voorts van toepossing de

erfdienstbaarheden, vermeld in gemelde titel von aonkomst, woordelijk 

-

luidende:

'Ten behoeve von het bij deze verkochte perceelsgedeelte en ten loste vsn þ¿l 
-aan verkoopster verblijvende gedeelte von voormeld kadostraol perceel wordt 
-gevestigd de erfdienstbaarheid von weg over de bestaonde wegen om te 

-
komen van- en te gaon naar de openbare straat.
Gelijke erfdienstbaarheid wordt bij deze gevestigd ten loste van het bij deze 

-verkochteperceelsgedeelteentenbehoevevonhetaonverkoopster-
verblijvende gedeelte von gemeld kadostraal perceel."'
- voor wat betreft het perceel Zeist C 883 naar de gemelde akte van

eigendomsverkrijging met deel 67842 nummer 103, waarin ondermeer staat 
-vermeld

"Artikel 3. Meerwoordeclausule
1. De provincie Utrecht verkloart onderhovige verwerving te doen met het -oog op de reolisatie van het natuurproject "Hort voor de Heuvelrug", 

-onderdeel von de Westelijke Corridor. Het ligt derholve niet in de liin der -
verwochting dot de bestemming van het verkochte zol wijzigen in anders -
don notuur.

2. Verkoper en de provincie Utrecht hebben tijdens de

verkooponderhandelingen voor wot betreft de voststelling von de

koopsom als uitgangspunt genomen dat het bij deze overeenkomst
verkochte perceel (kodostraal bekend gemeente Zeist, sectie C, 883) de 

-huidige bestemming heeft, te weten 'Bos' met door middel van

vrijstelling een mogelijkheid tot reueatie
3. ln verbond met dit uitgangspunt hebben verkoper en de provinçis 

-
Utrecht ten oanzien von bovengenoemd perceel overeenstemming
bereikt over een schadeloosstelling van € 730.000,= (zegge

hon d e rdd e rtig d u ize nd e u ro).

4. De provincie Utrecht verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk 
-jegens verkoper en diens rechtsopvolgers onder algemene titel, om i¡ 

-gevol van reolisering binnen twintig iaor na aktepossering von deze 

-
overeenkomst von een andere, hoogwoørdiger bestemming von het in lid -
2 genoemde perceel aan verkoper een bedrag te voldoen geliik oan het 

-
Hypotheken 4



blad -58-

olsdøn door een niet-ambtelijk deskundige bindend te taxeren ys¡5çþil-
tussendedongeldendewaardeinheteconomischyg¡þ¿¿¡-
uitgaande van de huidige bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de f,q¡ 

-geldende woarde in het economisch verkeer (WEV), met dien vs¡sfs¡cls -dot per jaar gerekend vanof 75 jaør na de dotum aktepossering von deze -
overeenkomst het te verrekenen bedrag met 20% wordt verminderd
Onder reolisering wordt verstaøn het onherroepelijk worden van een

bouw- danwel een aonlegvergunning ter realisering van de bestemming -
von de grond conform het ten tijde von de oonvroag geldende

bestemmingsplon danwel op grond von een vrijstelling in het kader van 
-de Wet op de ruimtelijke ordening niet zijnde een tijdelijke vrijstelling

5. Onder een hoogwoordiger bestemming wordt in elk geval nimmer
verstoaneennatuurterrein,bosgebied,natuurlijkecorridorc.q'-
verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbare
openluchtreueatie.

6. De in lid 4 geduide niet-ombtelijke deskundige zol in gezamenlijk overleg -
door verkoper en de provincie Utrecht worden benoemd. ln gevol
portijen in onderling overleg niet tot overeenstemming geroken omtrent -
de persoon von de deskundige, zol de bindende toxatie von het vs¡sçllil 

-bedoeld in lid 4 worden gedoan door drie deskundigen. Zowel verkoper 
-ols de provincie Utrecht zullen in dot gevol beiden één deskundige 

-
benoemen, woarna de beide door partijen benoemde deskundigs¡ cls 

-derde deskundige zullen aanwijzen. Deze derde deskundige zaltevens ols -
voorzitter von het driemanschap fungeren

7. In gevol één deskundige wordt benoemd zullen de kosten van de

deskundige door de provincie Utrecht worden gedrogen. lndien uil f,¿ 

-taxotie blijkt dat geen sprake is von een verschil in woarde ols bedoeld in -
lid 4, komen de kosten van de deskundige voor rekening van verkoper. 

-8. ln geval von een driemanschap komen de kosten van de deskundigen 

-voor rekening van het bureau en verkoper gezamenlijk, elk voor een 

-
gelijk deel. lndien uit de taxatie blijkt dat geen sproke is van een verschil -
in waarde als bedoeld in lid 4 komen de kosten von de deskundigen 

-
volledig voor rekening von verkoper.

9. De benoeming von de deskundige in gezamenlijk overleg, dan wel f,s 

-benoemingen door de provincie Utrecht en verkoper afzonderliik von een -
deskundige conform het bepoalde in lid 4 zol geschieden binnen 7 maond -
nadat verkoper een schriftelijk, bij aangetekende post verzonden verzoek -
heeft gedaon aon de provincie Utrecht om tot verrekening over te gaan. -

70. lndien de provincie Utrecht niet binnen 2 maanden na het
definitief gereed komen von de rapportage van de deskundige(n) als

bedoeld in lid 4 aan deze verplichting tot verrekening heeft voldaan,

heeft verkoper recht op een direct opeisbore boete ter grootte vqn ti¿¡ 
-duizend euro, onverminderd het recht op voornoemde

meerwoordevergoeding
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77. De provincie Utrecht verbindt zich olle bepalingen uit dit artikel, bij elke 
-vervreemding in eigendom von het bij deze akte ge- en verkochte of een -

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

-elke vervreemding von dat zokelijk genotsrecht, oan de nieuwe verkrijger -
in eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve van 

-
verkoper te bedingen en oan te nemen en om die bedingen, alsmede het -
in dit lid bepoalde, in elke verdere økte van vervreemding in eigendom of -
vestiging casu quo vervreemding vqn een zakelijk genotsrecht woordelijk -
te doen opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere
opvolgende verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, fli¿ y¿¡2uirnt 

-te bedingen, op te leggen, oon te doen nemen of te doen opnemen, von -een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000,= (zegge: twintigduizend -
euro) ten behoeve von verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling 

-
daartoe zol worden vereist, zodat de bedongen boete terstond zol 

-
kunnen worden gevorderd.

72. Expliciet wordt vermeld dot thons geen wijziging van het
bestemmingsplan (anders don het recent vastgesteld nieuwe plon en de -
daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten oonzien von de notuurlijke -
corridor aan de orde is. De hiervoor omschreven meerwaardeclausule is -opgenomen op verzoek van verkoper in het koder van minnelijk overleg 

-ter voorkoming van onteigen¡ng.
en

"Verwezen wordt noor een okte von transport op een en twintig nsvsrnþ¿¡ 

-negentienhonderd zeven en vijftig verleden voor een ploatsvervonger von 

-notaris J.L. Neuteboom te 's-Grovenhage, bij afschrift overgeschreven ten 

-kontore von de Dienst van het Kodoster en de Openbare Registers te 

-

Amersfoort op diezelfde dag in deel 7796 nummer 733, woarin woordelijk 

-stoot vermeld:
"Ten loste van de aon verkoper behorende percelen gemeente /sist s¿çtis Ç 

-nummers 864, 866 tot en met 870, 880 tot en met 882, 884 en 885 en ten 

-behoeve van het bij deze verkochte perceel, wordt voor zoveel nodig 

-

gevestigd de erfdienstboorheid van weg over de bestoande wegen om te
komen ven en te gaan noor en over de Kampweg en de Verlengde Slotloan. 

-Dezelfde erfdienstbaarheid wordt voorzoveel nodig gevestigd ten behoeve 

-von gemelde oan verkoper behorende percelen en ten loste vøn het bij f,sl¿ 
-verkochte perceel."

Voor wat betreft het perceel Zeist C 1130 naar de akte met deel 63161
nummer 62 waarin staat vermeld
" Biizond e re voorwoo rd en

ln de lijst von bijzondere voorwoorden bij aonkoop door bureou s¡qq¡ sncls¡ 

-meer nog woordelijk vermeld het navolgende:,,W
1. Het bureau verklaort onderhavige verwerving te doen met het oog op de -

reolisatie von het natuurproject "Hort voor de Heuvelrug", onderdeel van -
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de Westelijke Corridor. Het ligt derholve niet in de lijn der verwochting 

-dat de bestemming van het verkochte zal wijzigen in anders don natuur. -2. Verkoper en het bureau hebben tijdens de verkooponderhondelingen 

-voor wot betreft de voststelling van de koopsom ols uitgongspunt 

-
genomen dat het bij deze overeenkomst verkochte perceel (kadqstroal 

-bekend gemeente Zeist, sectie C, 1130) de huidige bestemming heeft, te -weten'Bos'
3. ln verband met dit uitgangspunt hebben verkoper en het bureou ten 

-
aonzien van bovengenoemd perceel overeenstemming bereikt over een 

-koopsom von ochtduizend zeshonderd tochtig euro (€ 8.680,00).
4. Het bureau verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk jegens

verkoper en diens rechtsopvolgers onder algemene titel, om in gevolvon -
realisering binnen twintig jaar no aktepassering van deze overeenkomst -
von een ondere, hoogwaardiger bestemming von het in lid 2 genoemde 

-perceel oan verkoper een bedrag te voldoen gelijk aon het alsdan f,ss¡ 
-een niet-ombtelijk deskundige bindend te taxeren verschiltussen de don -

geldende woorde in het economisch verkeer uitgaande van de huidige 

-bestemming (zoals gemeld in lid 2) en de dan geldende woorde ¡n het 

-economisch verkeer (WEV), met d¡en verstonde dat per jaor gerekend 

-vanaf vijftien (15) jøar no de dotum aktepossering vøn deze
overeenkomst het te verrekenen bedrog met twintig procent (20%)

wordt verminderd. Onder reolisering wordt verstodn het onherroepelijk 
-worden van een bouw- dan wel oanlegvergunning ter reolisering von de -

bestemming van de grond conform het ten tijde von de oonvroo
geldende bestemmingsplon dan wel op grond vøn een vrijstelling in þ¿f 

-koder van de Wet op de ruimtelijke ordening niet zijnde een tijdelijke 

-vrijstelling.
5. Onder een hoogwaardiger bestemming wordt in elk geval nimmer

verstaan een notuurterrein, bosgebied, natuurlijke corridor cosu quo
verbindingszone of een terrein bestemd voor de openbare
openluchtreueotie.

6. De in lid 4 geduide niet-ombtelijke deskundige zalin gezamenlijk overleg -
door verkoper en het bureou worden benoemd. ln geval partijen ¡n 

-
onderling overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoon -
von de deskundige, zal de bindende toxotie von het verschil bedoeld in lid -
4 worden gedoan door drie deskundigen. Zowel verkoper als het bureau -
zullen in dot geval beiden één deskundige benoemen, weornq f,s þ¿if,s 

-door partijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen
aanwijzen. Deze derde deskundige zal tevens als voorzitter van het
d ri e m o nsch a p fu n ge re n.

7. ln geval één deskundige wordt benoemd zullen de kosten van de

deskundige door het bureau worden gedragen. lndien uit de taxotie blijkt -
dat geen sprake is von een verschil in waorde als bedoeld in lid 4, komen -
de kosten van de deskundige voor rekening van verkoper.
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8. ln gevalvon driemonschop komen de kosten von de deskundigen voor 

-rekening van het bureau en verkoper gezomenliik, elk voor een geliik
deel. lndien uit de taxotie blijkt dat geen sproke is von een verschil in 

-waarde als bedoeld in lid 4 komen de kosten van de deskundigen volledig -
voor rekening von verkoper.

9. De benoeming von de deskundige in gezamenlijk overleg, don r¡¡¿l fl¿ 

-benoemingen door het bureou en verkoper ofzonderlijk van een

deskundíge conform het bepaalde in lid 4, zal geschieden binnen één 

-maond nadat verkoper een schriftelijk, b¡j aangetekende post verzonden, -
verzoek heeft gedoan aan het bureou om tot verrekening over te goan. 

-70. lndien het bureou niet binnen twee maanden na het definitief ge¡s¿fl 

-komen van de ropportage van de deskundige(n) ols bedoeld in lid ! qq¡ 
-deze verplichting tot verrekening heeft voldoon, heeft verkoper recht op -eendirectopeisbareboetetergroottevont¡enduizendeuro(€-

70.000,00), onverminderd het recht op voornoemde
m ee rw a a rd eve rg oed i n g.

77. Het bureou verbindt zich alle bepalingen uit dit ortikel, bii elke

vervreemding in eigendom van het bij deze okte ge- en verkochte of een -
gedeelte daarvon, zo ook bij de vestiging van een zakeliik genotsrecht op -
het bij deze akte ge- en verkochte of een gedeelte doorvon, alsmede bij 

-elke vervreemding von dat zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe verkriiger -
in eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve von 

-
verkoper te bedingen en oon te nemen en om die bedingen, olsmede het -
in dit lid bepaølde, in elke verdere okte von vervreemding in eigendom of -
vestiging casu quo vervreemding von een zokelijk genotsrecht woordeliik -
te doen opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere
opvolgende verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, f,i¿ v¿¡auimf 

-te bedingen, op te leggen, oon 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 kunnen
worden gevorderd

72. Expliciet wordt vermeld dat thons geen wijziging van het
bestemmingsplon (anders don het recent vostgesteld nieuwe plan en de -
daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten aonzien von de natuurliike -
corridor) aan de orde is. De hiervoor omschreven meerwoardeclausule is -
opgenomen op verzoek von verkoper in het kader van minneliik overleg 

-ter voorkoming von onteigening.t'
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of -
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar gemelde akte waarb'tj verkoper -
het verkochte in eigendom verkreeg, waarin woordelijk staat vermeld (63L61/ -
62)

" Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwolitatieve bedingen
en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen noor voormelde okte von 

-transport op twee november negentienhonderd zesenviiftig verleden voor 

-Hypotheken 4



blad -62-

voornoemde notaris Van den Berkhof, in welke akte ondermeer woordel¡ik 

-stoot vermeld
"Blijkens akten, verleden voor mij, notaris:
d. zeven november negentienhonderd vijfenvijftig, bii ofschrift

overgeschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort, tien november
doarno in deel 7748 nummer 99;

b. zeven november negentienhonderd vijfenvijftig, bii afschrift
overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore, tien november daorna -
in deel 7748 nummer 700, en

c. eenendertig jonuari negentienhonderd zesenviiftig, bii afschrift
overgeschreven ten gemelden hypotheekkontore, twee februa¡i f,qs¡nq -in deel 7753 nummer 708,

is ten behoeve en ten loste van de bij die okten verkochte gedeelten van
gemeld kadostrale perceel nummer 857 en ten behoeve en ten laste von f,s 

-oan de verkoopster bij die akten (de Naamloze Vennootschap v/h H.D. 

-
Wijbregt & Co. voormeld)in eigendom verbleven gedeelten von gemelde laan -
lopende langs de "Johonnes Stichting", over en weer, gevestigd en

voorbehouden de erfdienstbaarheid von weg over gemelde loan, voor een 

-genoemde verkoopster en de kopers bij gemelde okten toebehorende, zowel -
in de richting van de Amersfoortse straatweg ols in de richting von de

Kampweg.
Enzovoorts.

Blijkens de hiervoor sub a. vermelde okte, is ten behoeve en ten laste van de -bij die okte verkochte gedeelten von gemeld kadastrale perceel nummer 857 -
en ten behoeve en ten loste von de aon de verkoopster bij die akte (de 

-
Naomloze Vennootschap v/h H.D.Wijbregt & Co. voormeld) in eigendom
verbleven gedeelten von de Gezichtsloon, eveneens delen uitmakende von 

-gemeld kadastrale perceel nummer 857, gevestigd de erfdienstboorheid von -
weg over de Gezichtloon - voor oan verkoopster en koper toebehorende - 

-zowel in de richting von de Amersfoortse stroøtweg als in de richting vqn fl¿ 
-Kampweg.

Enzovoorts.
Blijkens de hiervoor sub o. vermelde okte, is ten behoeve en ten laste van de -bij die okte verkochte gedeelten van gemeld kadastraal perceel 857 en fsn 

-behoeve en ten laste von de aon de verkoopster bij die okte (de Naamloze 

-Vennootschop v/h H.D. Wijbregt & Co. voormeld)in eigendom verbleven
gedeelten von de Ericaweg, over en weer, gevestigd en voorbehouf,s¡ f,s 

-erfdienstbaorheid vøn weg over gemelde weg, voor aan genoemde

verkoopster en de kopers bij gemelde okte toebehorende, zowelin de richting -
oan de Amersfoortse straatweg ols in de richting van de Kampweg.

tn aonsluiting op deze reeds gevestigde erfdienstboarheden, wordt bii dezs 
-ten behoeve en ten loste van de sub ten vierde en ten ochtste verkochte

gedeelten van gemeld kadostrale perceel nummer 857 en ten behoeve en ten -
laste van de aon de verkoopster in eigendom verblijvende gedeelten vs¡ cl¿ 

-Ericaweg, eveneens delen uitmokende von gemeld kadostrole perceel
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nummer 857, gevestigd en voorbehouden een gelijke erfdienstboorheid von 
-weg over gemelde Ericaweg, zowel in de richting van de Amersfoortse 

-
straatweg ols in de richting van de Kampweg
Voor nog von belang en voor op het verkochte von toepdssing, zijn de kopers -
verplicht tot nakoming von de bepalingen, vervot in een koopakte, v¿¡l¿l¿¡ 

-voor de destijds te Baorn gevestigde notoris F.P.E.von Ditzhuysen, acht 

-
november negentienhonderd ochtentwintig, bij ofschrift overgeschreven ten -
hypotheekkantore te Amersfoort, diezelfde dag, in deel 694 nummer 28." 

-Medeinverbandmetvoormeldeaktevonrectificatieopzestie¡¡¡gj-
negentienhonderd achtenvijftig verleden voor voornoemde notoris Vq¡ clsn 

-Berkhof, in welke akte ondermeer woordelijk staat vermeld:
"De compdronten de Heren

Enzovoorts,
2.AdriaanCornelisBoogaordvoornoemd,tendezehandelendein-

hoedonigheid van mondeling lasthebber van de Heren:

Enzovoorts.

C. Doctor Willem Euwe, hoofdingenieur bij de Octrooirood, wonenf,s 
-te's-Grovenhage, Sportlaan 277;

enzovoorts.

verklaorden bij deze:

dat bij okten, respectievel¡jk'
enzovoorts
twee november negentienhonderd zesenvijftig voor mij, notaris verleden, bii -
ofschrift overgeschreven ten gemelde hypotheekkontore zes november 

-
doorno in deel 7772 nummer 75;

enzovoorts,

Aan de sub o. tot en met f. genoemde respectieve lostgevers ziin
overgedrogen percelen grond te Zeist, uitmakende gedeelten von het perceel -
kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie C nummer 857 voormeld, ¡n d¡e 

-okten, obusievelijk omschreven als gelegen aan de "Ericoweg", met de

daarlangs strekkende gedeelten van die weg ter holve breedte;
Dat gebleken is, dat deze percelen grond zijn gelegen aon de weg lopende 

-longs de westzijde van het kodastrole perceel gemeente Zeist, sectie C 

-
nummer 857 voormeld en voor de helft deel uitmakende van dot kadastrale 

-perceel;
Dat portijen deze aonduiding bij deze wensen te rectificeren en wel in dier 

-voege, dot woor in gemelde okten sprake is von de Ericoweg telkens moet 

-worden gelezen: "de loon lopende langs de westzijde van het kadosÛole
perceel gemeente Zeist sectie C nummer 857 en voor de helft deel
uitmakende von dat kodastrale perceel.

-VoorwatbetreftdepercelenRhenenl965en961naareenakteVan-
eigendomsverkrijging met deel 54542 nummer 76, waorin stoat vermeld' 

-
" Artikel 5. E rfdi e nstba a rhed en

Verkoper heeft kennis gegeven von het hem bekende recht uit hoofde von 

-
erfdienstbaorheid, wøarbij perceel kodostraal bekend Rhenen, sectie l, nummer -
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667, als'dienend erf' recht van overpad geeft ten behoeve von het perceel 

-
kodostrool Rhenen, sectie I nummers 843 en 844'heersend erf' om te komen en -
te goon naor de Utrechtsestraotweg over het thons bestaonde pod.

oMscHRtJvtNG ERFD//ENSTBAARHEDEN, IUVALITATIEVE BEDINGEN EN/OF 

-BIIZONDERE VERPLICHTINGEN

Met betrekking tot bekende erfdienstboarheden, kwalitotieve bedingen en/of 
-bijzondere verplichtingen wordt - voor wat betreft Rhenen I 667 - verwezen 

-noor gemelde akte woarbij verkoper het verkochte in eigendom verkreeg,

woarin woordelijk staat vermeld:

" V esti g i n g e rf d i e n stb o o rh e d e n

Bij deze worden gevestigd en aangenomen de volgende erfdienstbaa¡þsf,¿n' 

-o. ten laste van het bij deze aan de volmochtgevers sub 2.8. overgedragen
gedeelte van de kodostrale percelen gemeente Rhenen sectie I nummers 845
en 846 en ten behoeve von het aan de westzijde van dit dienende erf
grenzendegedeeltevangemeldkadostraIeperceelnummer846:-
de erfdienstboarheid van weg om van het heersende erf te komen van en 

-te gaon noar de openbare weg, de Utrechtsestaotweg, onder de volgende -
bedingen
7. deze erfdienstbaorheid von weg is uitdrukkelijk niet bestemçly6s¡ 

-
dogelijks gebruik, doch slechts voor incidentele gevallen ts¡ þ¿þs¿v¿ 

-van de bewerking en het onderhoud van het heersend erf;
2. de eigenoor van het heersend erf mag met wagens/machines vqn fls 

-weg gebruik moken, mits op de voor de eigenaar van het dienend erf 
-minst bezworende wijze;

b. ten laste von het bij deze aan de volmachtgevers sub 2.E. overgedragen
gedeelte van de kadostrole 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 plaatselijk

bekend te Rhenen ols Utrechtsestraatweg 709 respectievelijk 105/1OZ¡: 

-de erfdienstboarheid von pad om te voet (eventueel met medeneming van -
een boot of ander (klein) voer- of vaortuig) van de heersende erven 

-

(Utrechtsestraatweg 705, 107 en 709) te komen van en te goan ¡qs¡ f,s 

-Nederrijn op de voor de eigenaar von het dienend erf minst þslvtq¡¿ncls 

-wuze

Ve sti g i n g e rf d i e nstbo o rh e¡ d
Bij deze wordt gevestigd en aongenomen ten laste van het bij f,s2¿ 

-

overgedrogen kodastrale perceel gemeente Rhenen sectie I nummer 667 en ten -
behoeve van de oon verkoopster verblijvende kodastrale percelen gemeente 

-Rhenen sectie I nummers 843 en 844:
de erfdienstbaarheid van pad om von het heersende erf te komen von en te 

-gaannoordeopenbareweg'deUtrechtsestroatweg,overhet¡þqn5-
bestaande pad."
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen die

verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat b'rj dezen g¡ we¡d1-
een en ander bij dezen door koper aanvaard
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Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedong€r¡ 

-worden die rechten bij dezen tevens door verkoper voor die derden
aangenomen.
OVERDRACHTSBELASTING

Koper doet een beroep op de vrijstelling van overdrachtsbelasting ¿15 

-
bedoeld in artikel 15 lid 1 letter s van de Wet op Belastingen van

Rechtsverkeer, aangezien de inrichting en het beheer van het verkochte
geheel of nagenoeg geheel duurzaam zijn afgestemd op het behoud s¡ cls 

-ontwikkeling van natuur en landschap. De belasting die door toepassing van -
deze bepaling niet is geheven, is alsnog verschuldigd indien binnen tien jaren -
na de verkrijging niet langer sprake is van natuurgrond
ONTBI N DEN DE VOORWAARDEN U IT ON DERLIGG EN DE OVEREEN KOMSTEN 

-Alle ontbindende voorwaarden die z'rjn overeengekomen in de

koopovereenkomst of in nadere overeenkomsten die op de koop betrekking 

-hebben, zijn thans uitgewerkt. Noch verkoper noch koper kan zích ter zake van -
deze koop en levering nog op een ontbindende voorwaarde beroepen. 

-

KOOPOVEREENKOMST

Voor zover daarvan in deze akte niet is afgeweken, blijft tussen partijen gelden -
hetgeen in de koopovereenkomst (en ook overigens) tussen þs¡ i5 

-

overeengekomen
DOORHALEN HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING(EN)

Verkoper en koper geven volmacht aan de ten kantore van mij, notaris,
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.
VOLMACHT(EN)

Blijkende van voormelde volmachtgeving(en) sub 1. en 2. uit twee (2)

onderhandse akte(n) van volmacht, die aan deze akte z'rjn gehecht.

VOLMACHTVERLEN I NG RECTI FICATI E

Verkoper en koper verlenen hierbij onherroepelijke volmacht aan iscls¡ v¿¡ -de notarissen en medewerkers verbonden aan het kantoor van Veldjesgraaf -
& Korlaar Notaríssen, zowel aan hen tezamen als aan ieder afzonderlijk, om -voor en namens verkoper en koper mede te werken aan

L. een eventuele akte van rectificatie van de onderhavige akte van 

-

levering;
2. (voor zover van toepassing) een akte van rectificatie van de mede op 

-heden te verlijden akte van hypotheekverlening met betrekking tot het 
-verkochte;

doch uitsluitend indien de gewenste rectificatie betrekking heeft op een

niet-complete dan welfoutieve kadastrale aanduiding dan welwanneer in 

-de personalia van partijen zich een kennelijke verschrijving heeft voorgedaan -
dan wel wanneer sprake is van kennelijke onjuistheden in de in ds¿g ¿k1s 

-aangehaalde citaten.
Partijen zullen van een eventuele akte van rectificatie een afschrift
ontvangen.
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WOONPLAATSKEUZE

Terzake van de uitvoering van deze akte, waaronder tevens dient te worden -
begrepen de inschrijving in de openbare registers, alsmede voor de fiscale 

-gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van 

-deze akte.
GEREGISTREERD PARTN ERSCHAP

Waar in deze akte staat vermeld ongehuwd of niet gehuwd geweest, fl¿¡ 

-
wordt daaronder tevens verstaan niet geregistreerd of geregistreerd geweest 

-als partner in de zin van geregistreerd partnerschap.

BEKENDHEID VERSCHENEN PERSONEN EN SLOT

DEZE AKIE is verleden te Woudenberg op de datum in het hoofd van deze akte -
vermeld
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. -
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de ¿k¡s 

-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 daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen 

-persoon en mij, notaris, ondertekend, om zestien uur en vijftien 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 zaak/zaken geen

aanw'ljzing 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 afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van

de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.
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Verklari-ng:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de
Dienst voor heL Kadaster en de Openbare Registers op
19-03-2018 om 09:00 in register onroerende Zaken Hyp4 in
deel 7281-3 nummer 26.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was
gewaarmerkt met een digitale handtekening, dle blijkens
bijbehorend certificaat van KPN Corporate Market CSP

Organisatie CÀ - G2 met nunÌmer
34c80652F241-47DF983865094506E403 toebehoort aan Elbert
.lan Veldj esgraaf .

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.

Onroerende Zaken Hy p4 : 7 2813 / 26 I 9-03 -20 1 8 09 :00




