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Informatiepakket uitgifteprocedure en voorwaarden

Inleiding
Bijgaande treft u informatie aan over de uitgifte van de door de gemeente uit te geven kavels in het 
nieuwbouwplan Wilhelminastraat. De informatie bestaat o.a. uit een verkavelingstekening met prijzen 
en oppervlaktes, de omschrijving van de uitgifteprocedure en de algemene verkoopvoorwaarden van de 
gemeente Kollumerland c.a.

Gegevens kavels
De in het plan beschikbare kavels zijn bestemd voor de bouw van vrijstaande woningen.
Op de verkavelingstekening is de ligging en de oppervlakte van de kavels aangegeven.
Ook treft u op deze tekening een overzicht van de kavelprijzen aan.

Aanvraag omgevingsvergunning
Voordat met de bouw gestart kan worden, dient een omgevingsvergunning te zijn
verleend. Bouwplannen moeten voldoen aan diverse wettelijke eisen. Hiervoor zal onder meer toetsing 
plaatsvinden aan het bestemmingsplan, de bouwverordening en het bouwbesluit. Wij adviseren u 
eerst een principeplan voor te leggen, dit om in een vroeg stadium te kunnen bepalen of het gewenste 
ontwerp kans van slagen heeft.

Inschrijfformulier
Een gegadigde levert het door hem volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier in bij de 
gemeente, per post of email, uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 om 12:00 uur. Formulieren die na deze 
datum binnen komen worden niet meer meegenomen in de uitgifteprocedure.

De gemeente accepteert alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulieren. De 
gemeente neemt niet ondertekende of niet volledig ingevulde formulieren niet in behandeling. 

De inschrijving is bindend en strikt persoonlijk. Per huisadres wordt slechts 1 inschrijving geaccepteerd, 
tenzij voldoende is aangetoond en verklaard wordt dat twee of meer inschrijvingen bedoeld zijn voor 
nieuw te starten eigen huishouden van een van de gezinsleden. Bewuste misleiding bij inschrijving 
leidt tot weigering van de inschrijving en/of uitsluiting van de loting, dan wel ontbinding van de 
overeenkomst. 

Er wordt voor de sluitingsdatum van de inschrijving geen informatie verstrekt over het aantal 
gegadigden.

Inschrijving is alleen mogelijk voor natuurlijke personen. Rechtspersonen zijn van koop uitgesloten. 

Als bewijs van ontvangst wordt een afschrift van het inschrijfformulier aan u retour gezonden. 

Informatie uitgifte 
De gemeente inventariseert na de uiterste inschrijfdatum hoeveel gegadigden er voor elke bouwkavel 
zijn. De procedure van toewijzing door middel van loting treedt pas in werking  indien en voor zover er 
meerdere inschrijfformulieren zijn  ontvangen voor eenzelfde woningbouwkavel. Indien er slechts een 
gegadigde is voor een kavel dan vindt automatische toewijzing plaats aan deze gegadigde. 



In geval van loting
De gemeente nodigt voor de loting alle gegadigden uit die uiterlijk op de uiterste inschrijfdatum voor een 
zelfde kavel een inschrijvingsformulier hebben ingeleverd bij de gemeente. De loting vindt plaats in het 
gemeentehuis op een door de gemeente aan te geven datum en tijdstip. U dient op deze bijeenkomst te 
verschijnen met het kopie exemplaar van het inschrijfformulier (ontvangstbewijs).

De wijze van loting
De wijze van loting is als volgt. Een medewerker van de gemeente plaatst de inschrijfformulieren van de 
gegadigden in een blanco enveloppen. Deze worden gehutseld  Een andere medewerker van de gemeente 
trekt een envelop in aanwezigheid van de gegadigden. Diegene die als eerste getrokken wordt, is de eerst 
gegadigde, de tweede die getrokken wordt komt op de reservelijst. 

Indien een belangstellende geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een kavel uit te zoeken, dan 
vervallen zijn rechten. Een volgende naam wordt getrokken en deze krijgt de mogelijkheid om een nog niet 
toegewezen kavel te accepteren. 

Na toewijzing van een kavel dient de acceptatie hiervan op het originele inschrijfformulier door de koper te 
worden ondertekend. 

De keuze voor een bouwkavel is bindend, ruiling is niet toegestaan.

Reservelijst i.v.m. eventueel vrijvallen toegewezen kavel. 
In verband met het eventueel niet doorgaan van de verkoop van een kavel wordt bij meerdere gegadigden 
de tweede getrokken gegadigde op de reservelijst geplaatst. 

Bij kavels waarbij op de sluitingsdatum slechts 1 gegadigde zich heeft gemeld wordt na rato van 
binnenkomst de opvolgende gegadigden op de reservelijst geplaatst.

De verkoop geschiedt met toepassing van de “Algemene verkoopvoorwaarden, waaronder de verkoop van 
bouwterreinen door de gemeente Kollumerland c.a. plaatsvindt”. 

Procedure na de loting
Binnen 14 dagen na de loting krijgt u van ons een bevestiging van de definitieve verkoop van het aan u 
toegewezen perceel gevolgd door de koopovereenkomst van het door u gekochte perceel. 

Op de verkoop van alle kavels zijn van toepassing:
1. De algemene verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen van de gemeente Kollumerland c.a. 
2. De bestemmingsplanvoorschriften
3. Bouwregelgeving
4. Voorwaarden zoals opgenomen in dit informatiepakket 

Vrijvallen van een bouwkavel
Als een bouwkavel, om welke reden dan ook, weer vrij ter beschikking van de gemeente komt, dan wordt 
deze bouwkavel aangeboden aan de eerste gegadigde op de reservelijst.

Betaling koopsom
De totale koopsom inclusief BTW en alle bijkomende kosten van de notariële overdracht zijn voor rekening 
van de koper. De betaling van de koopsom, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het 
passeren van de akte van levering.



Staat van aflevering van het bouwterrein
Het bouwterrein zal worden geleverd en dient te worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt bij 
het verlijden van de notariële akte. De gemeente kan niet verplicht worden na levering werkzaamheden 
aan de verkochte kavel te verrichten. Het eventueel ophogen van de grond en de kosten hiervan zijn voor 
rekening van de koper. 

Aansluiting riolering
De aansluiting van de riolering vanaf de openbare ruimte tot de erfgrens van de kavel is voor rekening 
van de gemeente. De koper dient zelf zorg te dragen voor de aanleg op het eigen terrein en draagt 
hiervan zelf de kosten. 

Sonderingsonderzoek
Koper dient zelf opdracht te verstrekken voor een eventueel sonderingsonderzoek in verband met de toe 
te passen fundering. 

Toewijzing van kavels waarvoor zich geen gegadigde heeft gemeld
Toewijzing van de kavels waarvoor zich op de uiterste inschrijfdatum nog geen gegadigde zich heeft 
gemeld, vindt daarna plaats op volgorde van binnenkomst.

Onvoorziene omstandigheden
Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet beslist het College.

Aanvullende informatie over de uitgifte
Voor vragen en aanvullende informatie kunt u altijd contact met opnemen met de afdeling Vastgoed en 
Grondzaken van de gemeente, de heer D. Feenstra via telefoonnummer: 0511 426449 of via de email: 
d.feenstra@noardeast-fryslan.nl



Verkavelingstekening



Bouwregels volgend uit het van toepassing zijnde bestemmingsplan 
‘Kollum Dorp’

Artikel 14 Tuin

14.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. tuinen; 
b. groenvoorzieningen; 
c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen, waaronder parkeervoorzieningen; 
d. water.

14.2 Bouwregels 
14.2.1 Gebouwen 
Op of in deze gronden:
a. mogen geen gebouwen worden gebouwd; 
b. mag geen ondergeschikte bebouwing worden gebouwd met uitzondering van:
 1. erkers tot een breedte van 50% van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw,   
  met een maximale diepte van 1,5 m en een maximale bouwhoogte van niet meer dan 30  
  cm boven de bovenzijde van de afgewerkte vloer van de eerste verdieping    
  van het hoofdgebouw; 
 2. bestaande ondergeschikte bebouwing.

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat: 
a. de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer bedraagt dan 8 meter;  
b. de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen vóór (de lijn die in het verlengde kan  
 worden getrokken van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw niet 
	 meer	dan	1	meter	bedraagt,	met	dien	verstande	dat	daarop	een	open	gaasconstructie	
	 met	een	minimale	maaswijdte	van	10	centimeter	is	toegestaan,	waarbij	de	gezamenlijke	
	 bouwhoogte	van	de	terrein-	en	erfafscheiding	en	de	gaasconstructie	niet	meer	dan	2	
 meter mag bedragen;



c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde vóór (de lijn die 
 in het verlengde kan worden getrokken van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van 
 het hoofdgebouw, bedraagt niet meer dan 1 meter;  
d. de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter (de lijn die in het verlengde 
 kan worden getrokken van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw 
 niet meer dan 2 meter bedraagt, met dien verstande dat daarop een open 
	 gaasconstructie	met	een	minimale	maaswijdte	van	10	centimeter	is	toegestaan,	
 waarbij de gezamenlijke bouwhoogte van de terrein- en erfafscheiding en de 
	 gaasconstructie	niet	meer	dan	2,5	meter	mag	bedragen;		
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter (de lijn die 
 in het verlengde kan worden getrokken van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van 
 het hoofdgebouw niet meer dan 2 meter bedraagt.

14.3 Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats van gebouwen en bouwwerken, 
geen	gebouwen	zijnde,	met	het	oog	op	het	voorkomen	van	onevenredige	aantasting	van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
b. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d.	 de	bezonnings-	en	privacy-situatie;	
e. de sociale veiligheid.

14.4 Afwijken van de bouwregels 

14.4.1 Ondergeschikte bebouwing, bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Burgemeester	en	wethouders	kunnen	bij	een	omgevingsvergunning	afwijken	van	het	bepaalde	in	artikel	14	
lid	2.1	en	artikel	14	lid	2.2	ten	behoeve	van	het	bouwen	van	ondergeschikte	bebouwing	en	bouwwerken	
geen	gebouwen	zijnde	bij	hoeksituaties,	met	dien	verstande	dat:
a. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 meter bedraagt en; 
b. de afstand tot aan (de lijn welke kan worden getrokken in het verlengde van) de 
 voorgevel van het hoofdgebouw ten minste 3 meter bedraagt.

14.4.2 Toepasbaarheid 
De	onder	artikel	14	lid	4.1	bedoelde	afwijking	mag	niet	leiden	tot	een	onevenredige	aantasting	van:
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
b. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d.	 de	bezonnings-	en	privacy-situatie.

14.5	Specifieke	gebruiksregels	
Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al 
 dan niet afgedankte goederen en materialen.



Artikel 17 Wonen – 1

17.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Wonen - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
a.	 wonen,	al	dan	niet	in	combinatie	met	een	beroep/bedrijf	aan	huis,	zoals	genoemd	in	de	
 bijlage ‘Lijst van toegestane beroepen en bedrijven’; 

en tevens voor

b. bestaande bêd & brochje; 

met de daarbij behorende:

c. groenvoorzieningen; 
d. openbare nutsvoorzieningen; 
e. verkeer- en verblijfsvoorzieningen, waaronder parkeervoorzieningen; 
f. waterlopen.

17.2 Bouwregels 

17.2.1 Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van wonen gelden de volgende regels:

a. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande 
 dat de maximale bouwdiepte 15 m bedraagt; 
b. het aantal woningen binnen een bouwvlak bedraagt niet meer dan het bestaande aantal, 
 dan wel ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ het aangegeven 
 aantal woningen
c.	 de	goothoogte	respectievelijk	bouwhoogte	bedraagt	niet	meer	dan	6	m	respectievelijk	9,5 
 m, dan wel niet meer dan de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte, ter plaatse 
 van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’; 
d. de dakhelling bedraagt minimaal de aangegeven dakhelling ter plaatse van de 
 aanduiding ‘minimale dakhelling’. Indien geen dakhelling is opgenomen op de verbeelding 
 geldt geen minimale dakhelling; 
e. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt ten 
 minste 3 m; 
f.	 ter	plaatse	van	de	aanduiding	‘plat	dak’	is	uitsluitend	een	platte	afdekking	toegestaan;		
g.	 ter	plaatse	van	de	aanduiding	‘karakteristiek’	mogen	de	afmetingen	van	een	
 hoofdgebouw uitsluitend de bestaande goot- en bouwhoogte en dakhelling bedragen 
 waarbij de bestaande hoofdvorm behouden dient te blijven.

17.2.2 Ondergeschikte bebouwing 
Voor het bouwen van ondergeschikte bebouwing ten behoeve van wonen gelden de volgende regels:
a. ondergeschikte bebouwing wordt ten minste 3 m achter (de lijn welke kan worden 
 getrokken in het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw 
 gebouwd; 
b. in afwijking van het bepaalde onder a is tevens ondergeschikte bebouwing vóór 
	 de	voorgevel	van	het	hoofdgebouw	toegestaan	ter	plaatse	van	de	aanduiding	‘specifieke	
 bouwaanduiding - ondergeschikte bebouwing’, met dien verstande dat de bouwhoogte 
 van de ondergeschikte bebouwing niet meer dan de bestaande hoogte bedraagt; 



c. de goothoogte van ondergeschikte bebouwing bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet 
 meer dan 30 cm boven de bovenzijde van de afgewerkte vloer van de eerste verdieping 
 van het hoofdgebouw, voor zover aan dit hoofdgebouw wordt gebouwd;  
d. in afwijking van de goothoogte voor ondergeschikte bebouwing als bedoeld onder c, mag 
 niet meer dan 30% van de totale gootlengte van ondergeschikte bebouwing met een 
 hogere goothoogte worden gebouwd; 
e. de bouwhoogte van ondergeschikte bebouwing bedraagt niet meer dan 6 m; 
f. de gezamenlijke oppervlakte van ondergeschikte bebouwing bedraagt:
 1. voor percelen die niet groter zijn dan 1000 m2: niet meer dan 100 m2 per  
  bouwperceel, met dien verstande dat niet meer dan 50% van het bouwperceel    
  wordt bebouwd; 
 2. voor percelen die groter zijn dan 1000 m2: niet meer dan 10% van de oppervlakte 
  van het bouwperceel, met een maximum van 150 m2 per bouwperceel.

17.2.3 Openbare nutsvoorzieningen 
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen geldt dat: 
a. de inhoud per gebouw niet meer dan 50 m3 bedraagt; 
b. de bouwhoogte niet meer dan 3 meter bedraagt.

17.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat: 
a. bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden tenminste 3 meter achter (de lijn welke 
 getrokken kan worden in het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
 hoofdgebouw dienen te worden gebouwd, met uitzondering van terrein- en 
 erfafscheidingen en vlaggenmasten; 
b. de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen vóór (de lijn die in het verlengde kan 
 worden getrokken van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw niet 
	 meer	dan	1	meter	bedraagt,	met	dien	verstande	dat	daarop	een	open	gaasconstructie	
	 met	een	minimale	maaswijdte	van	10	centimeter	is	toegestaan,	waarbij	de	gezamenlijke	
	 bouwhoogte	van	de	terrein-	en	erfafscheiding	en	de	gaasconstructie	niet	meer	dan	2	
 meter mag bedragen; 
c. de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter (de lijn die in het verlengde kan 
 worden getrokken van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw niet 
	 meer	dan	2	meter	bedraagt,	met	dien	verstande	dat	daarop	een	open	gaasconstructie	
	 met	een	minimale	maaswijdte	van	10	centimeter	is	toegestaan,	waarbij	de	gezamenlijke	
	 bouwhoogte	van	de	terrein-	en	erfafscheiding	en	de	gaasconstructie	niet	meer	dan	2,5	
 meter mag bedragen;  
d. de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer bedraagt dan 8 meter; 
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 5,5 meter   
bedraagt.

17.3 Nadere eisen 
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats van gebouwen en bouwwerken, 
geen	gebouwen	zijnde,	met	het	oog	op	het	voorkomen	van	onevenredige	aantasting	van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
b. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d.	 de	bezonnings-	en	privacy-situatie;	
e. de sociale veiligheid.



17.4 Afwijken van de bouwregels 

17.4.1 Ondergeschikte bebouwing, bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van: 
het	bepaalde	in	artikel	17	lid	2.2	sub	a	en	artikel	17	lid	2.4	sub	a	ten	behoeve	van	het	bouwen	van	
ondergeschikte	bebouwing	en	bouwwerken	geen	gebouwen	zijnde	bij	hoeksituaties,	met	dien	verstande	
dat: 
a. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 meter bedraagt en; 
b. de afstand tot aan (de lijn welke kan worden getrokken in het verlengde van) de 
 voorgevel van het hoofdgebouw ten minste 3 meter bedraagt. 

17.4.2 Toepasbaarheid 
De	onder	artikel	17	lid	4.1	bedoelde	afwijking	mag	niet	leiden	tot	een	onevenredige	aantasting	van:
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
b. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d.	 de	bezonnings-	en	privacy-situatie.

17.5 Specifieke gebruiksregels 
 
17.5.1 Strijdig gebruik 
Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 
a. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande ondergeschikte gebouwen voor 
 bewoning;  
b. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande ondergeschikte gebouwen voor een 
	 beroep/bedrijf	aan	huis,	met	uitzondering	van	het	gebruiken	of	laten	gebruiken	van	
	 vrijstaande	ondergeschikte	gebouwen	voor	een	beroep/bedrijf	aan	huis	ten	behoeve	van	
 opslag;  
c. het gebruiken of laten gebruiken van bouwwerken voor niet-permanente bewoning;  
d. het stallen of laten stallen van vlieg-, vaar- en voertuigen, anders dan ten behoeve van 
 het woongenot;  
e.	 detailhandelsactiviteiten	bij	een	beroep/bedrijf	aan	huis,	anders	dan	direct	voortvloeiend	
	 uit	het	beroeps-	of	bedrijfsmatig	gebruik.

17.5.2	Beroep/bedrijf	aan	huis	
De	uitoefening	van	een	beroep/bedrijf	aan	huis	is	uitsluitend	toegestaan	voor	zover	de	woonfunctie	
in	overwegende	mate	wordt	gehandhaafd	en	geen	ernstige	hinder	of	afbreuk	wordt	gedaan	aan	het	
woonmilieu. Dit houdt in dat: 
a.	 de	woonfunctie	in	ruimtelijke	en	visuele	zin	primair	moet	blijven;	
b.	 uitsluitend	zeer	beperkte	reclame-uitingen	zijn	toegestaan;		
c. parkeren op eigen erf moet plaatsvinden;  
d.	 er	geen	sprake	mag	zijn	van	een	onevenredige	verkeers-	en/of	publieksaantrekkende	
 werking;  
e. bij het hebben van een webwinkel de levering van producten (inkoop en verkoop) niet 
	 thuis	plaatsvindt,	maar	wordt	verzorgd	via	post/koerier;		
f. er geen buitenopslag van goederen plaats mag vinden;  
g.	 de	woonfunctie	mag	worden	gecombineerd	met	een	beroep/bedrijf	aan	huis,	voor	
 zover de oppervlakte hiervan niet meer dan 50% van de oppervlakte van het 
 hoofdgebouw, vermeerderd met het oppervlak van aan het hoofdgebouw gebouwde 
 geschikte gebouwen, bedraagt met een maximum van 45 m2.



17.6 Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van: 
a.	 het	bepaalde	in	artikel	17	lid	1	voor	de	vestiging	van	een	beroep/bedrijf	aan	huis	dat	
 niet is genoemd in de bijlage ‘Lijst van toegestane beroepen en bedrijven aan huis’, mits 
	 deze	beroepen/bedrijven	aan	huis	naar	aard	en	effecten	op	het	woon-	en	leefklimaat	
	 kunnen	worden	gelijkgesteld	aan	de	beroepen/	bedrijven	aan	huis	die	wel	zijn	genoemd;	
b.	 het	bepaalde	in	artikel	17	lid	1	voor	het	toestaan	van	een	nieuw	bêd	&	brochje,	met	dien	
 verstande dat:
	 1.	 de	woonfunctie	in	ruimtelijke	en	visuele	zin	primair	moet	blijven;	
	 2.	 uitsluitend	zeer	beperkte	reclame-uitingen	zijn	toegestaan;
 3. parkeren op eigen erf moet plaatsvinden; 
	 4.	 geen	sprake	mag	zijn	van	een	onevenredige	verkeers-	en/of	publieksaantrekkende	
  werking; 
 5. geen buitenopslag van goederen plaats mag vinden; 
	 6.	 de	woonfunctie	mag	worden	gecombineerd	met	een	bêd	&	brochje,	voor	zover	de	
  oppervlakte hiervan niet meer dan 50% van de oppervlakte van het hoofdgebouw, 
  vermeerderd met het oppervlak van aan het hoofdgebouw gebouwde ondergeschikte 
  gebouwen bedraagt, met een maximum van 45 m2.
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A.

Inleiding.

In deze voorwaarden worden de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Kollumerland c.a. 
vermeld.

Voor	een	koopovereenkomst	met	de	gemeente	betreffende	bouwgrond of grond met een gebouw(en) 
gelden de bepalingen van de hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), en 2 ( bepalingen voor verkoop van 
bouwgrond of grond met gebouw(en)).

Voor	een	koopovereenkomst	met	de	gemeente	betreffende	bedrijventerrein, gelden de bepalingen van 
hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3.

Het is van belang voor kopers deze algemene voorwaarden nauwkeurig door te lezen, omdat de bepalingen 
onderdeel uitmaken van de overeenkomst tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.
De algemene voorwaarden zijn vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2015, nr. 
2015/40	Met	dit	besluit	zijn	vervallen	de	voorwaarden,	zoals	vastgesteld	bij	besluit	van	de	raad	van	15	april	
2004, nr. 16.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Verkoopvoorwaarden van de 
gemeente Kollumerland c.a.”

INHOUD.

1. Algemene bepalingen.
2. Bepalingen voor koop van bouwgrond of grond met gebouw(en).
3. Bepalingen voor koop bedrijventerrein.
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Hoofdstuk 1.

Algemene bepalingen.

Artikel	1.1	Geldigheid.

a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere koopovereenkomst met de gemeente 
				Kollumerland	c.a.	betreffende	koop	van	bouwgrond,	bouwgrond	met	gebouw(en)	en	bedrijventerrein.	
    Door ondertekening van de koopovereenkomst verklaart koper deze algemene voorwaarden bij het 
    sluiten van de koopovereenkomst te hebben ontvangen en aanvaard.
b.	Alleen	die	hoofdstukken	en	artikelen	die	in	de	koopovereenkomst	van	toepassing	zijn	verklaard,	gelden	
				tussen	partijen	en	vormen	één	geheel	met	de	koopovereenkomst.

Artikel	1.2	Begripsomschrijvingen.

De volgende begripsomschrijvingen zijn van toepassing.

Aflevering:
Feitelijke terbeschikkingstelling van de onroerende zaak.

Algemene verkoopvoorwaarden:
Deze voorwaarden van de gemeente Kollumerland c.a., die bestemd zijn om te gelden bij 
koopovereenkomsten met de gemeente.

Gemeente:
De gemeente Kollumerland c.a.

Grond:
De over te dragen grond die het object vormt van de koopovereenkomst.

Het college:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a.
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Ingebruikneming:
Het moment waarop de koper voor het eerst feitelijk over de onroerende zaak beschikt door deze te 
betrekken,	er	feitelijke	werkzaamheden	in	of	op	uit	te	voeren	of	er	een	afrastering	omheen	te	zetten.	
Het uitvoeren van een milieukundig bodemonderzoek of een sonderingsonderzoek valt niet onder 
ingebruikneming.

Koper:
De	koper	en	diens	rechtverkrijgende(n)	onder	algemene	titel.
Notariële akte:
De notariële akte van levering.

Onroerende zaak:
De grond of de grond met opstal(len) die het object van de koopovereenkomst vormt waarbij deze 
algemene voorwaarden behoren.

Overdracht:
Juridische eigendomsovergang door inschrijving van de akte van levering in de openbare registers.

Raad:
De gemeenteraad van de gemeente Kollumerland c.a.

Rechtverkrijgende(n):
De	rechtverkrijgende	onder	algemene	of	bijzondere	titel.

Uitgifte:
Verkoop	van	één	of	meer	gemeentelijke	onroerende	zaken.

Koopovereenkomst:
De overeenkomst tot verkoop waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Verkoop:
De overeenkomst waarbij de gemeente zich verbindt een onroerende zaak te geven en de koper(s) om 
daarvoor een prijs in geld te betalen.
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1.3 Tekening, ligging en omvang.

a. Van elke koopovereenkomst van een gemeentelijk onroerende zaak maakt een tekening deel uit, waarop 
    de over te dragen onroerende zaak staat aangegeven. In de koopovereenkomst wordt deze tekening met     
				een	nummer	aangeduid	indien	de	uitgifte	één	of	meer	(gedeeltelijke)	kadastrale	percelen	
				betreft.
b. De juiste situering en begrenzing van de grond zal door of vanwege de gemeente, zowel op tekening als 
     in het veld, worden aangegeven en op aanvraag van de koper aan hem worden gewezen. Het risico voor   
				de	instandhouding	van	de	uitgezette	punten	berust	bij	de	koper,	zodat	de	kosten	van	herhaalde	uitzetting	
    en aanwijzing voor zijn rekening zijn.
c.	De	koper	machtigt	de	gemeente	de	kadastrale	aanwijzing	aan	het	kadaster	te	verzorgen.
d.	De	uitkomst	van	de	kadastrale	opmeting,	verricht	door	de	Dienst	van	het	Kadaster	en	de	Openbare	
    Registers, zal in de plaats treden van de omschrijving van het verkochte en de daarbij behorende 
     tekening(en). De kadastrale gegevens zullen alsdan beslissend zijn ten aanzien van de vraag naar 
     hetgeen ver- en gekocht is.
e.	Afwijking	tussen	de	werkelijke	grootte	zoals	die	door	het	kadaster	is	opgemeten	en	zoals	die	door	
    de gemeente is aangegeven, wordt niet verrekend, tenzij de afwijking meer dan 5% van de uitgegeven 
    oppervlakte beslaat.
f. Over de periode vanaf betaling van de koopprijs tot de datum van verrekening zal geen rentevergoeding   
   verschuldigd zijn.

1.4	Tussentijdse	beëindiging.

a. Ingeval de koper voor het verlijden van de notariële akte van levering in staat van faillissement wordt 
				verklaard	of	surseance	van	betaling	heeft	gekregen,	alsmede	wanneer	voor	het	verlijden	van	de	notariële	
    akte van levering executoriaal beslag is gelegd op zijn onroerende zaken, is de gemeente bevoegd de 
    koopovereenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn 
    vereist. De enkele aanzegging bij aangetekende brief is voldoende voor deze ontbinding.
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b.	De	gemeente	heeft	het	recht	om	de	koopovereenkomst	te	ontbinden,	indien	de	koper	ondanks	
				schriftelijke	aanmaning	daartoe,	waarbij	de	koper	een	redelijke	termijn	voor	nakoming	wordt	gesteld,	
    zijn medewerking onthoudt aan de totstandkoming van de eigendomsoverdracht. De enkele aanzegging 
    bij aangetekende brief dat de gemeente de overeenkomst ontbonden acht, is daartoe voldoende.
c.	Reeds	betaalde	gedeelten	van	de	koopprijs	zullen	in	dat	geval	worden	gerestitueerd,	voor	zover	ze	het	
    bedrag van de kosten en boeten ingevolge de koopovereenkomst te boven gaan.

1.5 Betaling koopprijs.

a.	De	betaling	van	de	koopprijs	dient,	vermeerderd	met	de	eventueel	verschuldigde	omzetbelasting,			
    alsmede eventuele rentevergoedingen, plaats te vinden bij het passeren van de notariële akte van 
    levering, of, indien het verkochte reeds voordien door de koper in gebruik genomen is, voor of op de      
    datum van ingebruikneming. Als bij ingebruikneming voor het passeren van de notariële akte van 
				levering	de	definitieve	koopsom	nog	niet	bekend	is,	zal	een	door	burgemeester	en	wethouders	te	
				bepalen	bedrag,	dat	de	bedoelde	koopsom	naar	schatting	zo	dicht	mogelijk	benadert,	verschuldigd	zijn.
b. Voor de berekening van rentevergoeding wordt zowel de maand als het jaar op het werkelijke aantal 
    dagen gesteld.

1.6	Lasten	en	belastingen.

a. Alle kosten en eventuele rechten, die rechtstreeks voortvloeien uit de koopovereenkomst, alsmede 
    uit de tenuitvoerlegging daarvan ( de kosten van notarieel transport, de eventueel verschuldigde 
				overdrachtbelasting	en/of	omzetbelasting,	kadastrale	kosten	inclusief	kosten	van	kadastrale	meting	
    daaronder begrepen) zijn voor rekening van de koper of diens rechtverkrijgende(n).
b.	De	eventueel	verschuldigde	overdrachtbelasting	en/of	omzetbelasting	en	de	kadastrale	kosten	dienen	bij	
    het passeren van de notariële akte van levering op de kwaliteitsrekening van de notaris te zijn gestort.
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c.	De	zakelijke	lasten	en	belastingen,	welke	van	het	verkochte	worden	geheven,	komen	voor	rekening	van	
    de koper met ingang van de datum van de notariële akte van levering.
d. Het risico van het gekochte gaat bij het passeren van de notariële akte van levering over op de koper. 
				Vanaf	dat	tijdstip	komen	de	baten	de	koper	ten	goede	en	zijn	de	lasten	voor	zijn	rekening.

1.7 Passeren notariële akte van levering.

a.	Het	passeren	van	de	notariële	akte	van	levering	zal	plaatsvinden	op	een	in	overleg	tussen	partijen	te	
				bepalen	tijdstip,	doch	uiterlijk	binnen	één	maand	na	dagtekening	van	de	kennisgeving	waaruit	blijkt	dat	
				de	raad	of,	indien	de	bevoegdheid	daartoe	is	gedelegeerd,	het	college	tot	verkoop	heeft	besloten.	De	
    keuze van de notaris ligt bij koper. Indien deze geen notaris kan of wil aanwijzen, wijst de gemeente een 
    notaris aan.
b.	Onverminderd	het	vorenstaande	heeft	de	gemeente	het	recht	om	de	koper	aansprakelijk	te	houden	voor	
    alle schade, die uit het niet meewerken aan het passeren van de notariële akte van levering voortvloeit.

1.8 Levering van het gekochte.
De feitelijke levering van het gekochte zal plaatsvinden bij het passeren van de notariële akte van levering, 
dan	wel	op	een	voordien	gelegen,	tussen	partijen	te	bepalen	tijdstip	van	vervroegde	ingebruikneming.	
Tenzij anders is overeengekomen kan de koper de onroerende zaak in eigen gebruik en genot aanvaarden, 
zodra	de	koopprijs	alsmede	eventuele	rente	en	omzetbelasting	en/of	overdrachtsbelasting	volledig	is	
betaald.

1.9	Staat	van	levering.

Het verkochte zal worden geleverd in de staat waarin het zich bevindt bij het passeren van de notariële akte 
van levering. Indien het verkochte (na verkregen toestemming van de gemeente) eerder in gebruik wordt 
genomen, wordt dit geleverd in de staat waarin dit zich bevindt op de datum van ingebruikneming. De 
gemeente kan niet verplicht worden na levering werkzaamheden aan het verkochte te verrichten.
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1.10	Gevaarlijke	stoffen.

a.	Over	de	aanwezigheid	van	voor	het	milieu	of	volksgezondheid	gevaarlijke	of	niet	aanvaardbare	stoffen	
    in de bodem van de door de gemeente uit te geven onroerende zaak, wordt in opdracht van en op kosten 
				van	de	gemeente	een	verkennend	onderzoek	uitgevoerd,	tenzij	schriftelijk	in	de	overeenkomst	anders	is	
    afgesproken.
b.	Dit	onderzoek	wordt	uitgevoerd	passend	bij	de	geldende	wet	-	en	regelgeving	betreffende	
    bodemvervuiling. Eventueel wordt in de overeenkomst nader omschreven op welke wijze het onderzoek 
    plaatsvindt.
c. De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport, waarin de toestand van de bodem 
    wordt omschreven en waaruit zo veel mogelijk blijkt of de bodem geschikt is voor de realisering van de 
    daaraan gegeven bestemming, zoals omschreven in de overeenkomst.
d. De ontvanger van de grond krijgt een exemplaar van het rapport.
e. Indien in het rapport wordt aangegeven, dat de bodem niet geschikt is voor de bestemming, die de 
    ontvanger van de grond daaraan wil geven blijkens de overeenkomst, dan zal ter zake overleg worden g
				gevoerd	en	zijn	partijen	niet	verplicht	de	overeenkomst	na	te	komen.
f. De grond zal door de ontvanger niet feitelijk in gebruik worden genomen noch zal de notariële akte 
    worden gepasseerd alvorens het rapport beschikbaar is voor de gemeente en de ontvanger.
g.	Onder	voor	het	milieu	of	de	volksgezondheid	gevaarlijke	of	niet	aanvaardbare	stoffen	worden	niet	
    verstaan: restanten van bouwkundige aard, zoals funderingsrestanten en puin, noch stobben van bomen 
    of struiken, noch de aanwezigheid van de draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden. 
    Voor zover deze zaken in de grond aanwezig zijn is dit geen reden voor ontbinding van de overeenkomst.

1.11 Hoofdelijkheid.

Ingeval	er	in	de	koopovereenkomst	omtrent	één	en	hetzelfde	object	meer	dan	één	natuurlijke-	of	
rechtspersoon als kopers van de gemeente staan genoemd, zijn deze personen ieder hoofdelijk 
aansprakelijk	voor	de	nakoming	van	de	verplichtingen	die	uit	de	koopovereenkomst	voortvloeien.
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1.12 Leidingen, kabels etc.

a.	De	koper	en/of	zijn	rechtverkrijgende	moet(en)	gedogen	dat	door	of	namens	de	gemeente	kabels,	
				draden,	isolatoren,	rozetten,	aanduidingbordjes,	pijpleidingen,	alsmede	piketten	ten	behoeve	van	de	
    grensaanduiding en lichtmasten voor openbare doeleinden op, in, aan of boven het verkochte worden 
    aangebracht en onderhouden op de plaatsen en op de wijze waarop het college dit nodig zal achten.
b.	Omtrent	de	plaats	en	de	wijze	waarop	de	in	dit	artikel	genoemde	voorzieningen	worden	aangebracht	zal	
    met de koper dan wel zijn rechtverkrijgende door of namens de gemeente overleg worden gepleegd. De 
				koper	dan	wel	zijn	rechtverkrijgende	is	verplicht	al	hetgeen	krachtens	dit	artikel	is	aangebracht	
    ongewijzigd te laten bestaan.
c.	Op	respectievelijk	in	of	boven	dat	gedeelte	van	de	onroerende	zaak	waarin	de	in	dit	artikel	genoemde	
    voorzieningen worden aangebracht, mogen geen bouwwerken worden opgericht, noch een gesloten 
    wegdek worden aangebracht, ontgrondingen worden verricht of bomen dan wel diep wortelende 
    struiken worden geplant of aan derden toestemming tot zulk een handeling worden verleend.
d.	Voor	de	hier	bedoelde	gedoogplicht	is	de	begunstigde	geen	enkele	vergoeding	verschuldigd.
e.	De	hier	bedoelde	gedoogplicht	wordt	gevestigd	als	een	kwalitatieve	verplichting	als	bedoeld	in	artikel	
    6:252 Burgerlijk Wetboek.
f.	De	in	lid	c	van	dit	artikel	bedoelde	kwalitatieve	verplichting	blijft	rusten	op	het	registergoed	en	zal	van	
				rechtswege	overgaan	op	degene(n)	die	het	goed	onder	bijzondere	titel	zal/zullen	verkrijgen,	waarbij	
    tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn diegenen die van de rechthebbende een recht tot 
				gebruik	van	het	goed	zullen	verkrijgen.	Aangezien	van	de	koopovereenkomst	tussen	partijen	een	
    notariële akte van levering wordt opgemaakt die daarna zal worden ingeschreven in de openbare 
				registers,	is	voldaan	aan	de	eis	van	artikel	6:252	lid	2	Burgerlijk	Wetboek.

1.13 Gebruik (afwaterings)sloot

Indien	een	(afwaterings)sloot	deel	uitmaakt	van	het	verkochte,	mag	het	profiel	van	deze	sloot	niet	worden	
gewijzigd. Er mogen derhalve geen voorzieningen als damwanden, beschoeiingen, muren,
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steenbekledingen, grondaanvullingen en dergelijke worden aangebracht.

1.14 Beoogd gebruik.

a.	De	koper	is	gehouden	de	onroerende	zaak	niet	anders	te	gebruiken	dan	overeenkomstig	het	ten	tijde	van	
    de koopovereenkomst geldende bestemmingsplan c.q. ontwerpbestemmingsplan en de daarbij 
				behorende	voorschriften,	tenzij	op	een	later	tijdstip	de	(ontwerp)	bestemming	alsnog	wordt	gewijzigd.	
    Alsdan is het gebruik volgens de nieuwe bestemming geoorloofd.
b. De in lid a omschreven gebruiksplicht laat onverlet het recht van de koper gebruik te maken van de 
				vrijstellingsmogelijkheden	waarin	de	Wet	op	de	Ruimtelijke	Ordening	voorziet	of	te	eniger	tijd	zal	
    voorzien.
c.	In	bijzondere	gevallen	kunnen	burgemeester	en	wethouders	op	schriftelijke	aanvraag	van	de	koper	
				ontheffing	van	het	gebod	verlenen.	Het	eventueel	verlenen	van	een	omgevingsvergunning	of	de	
				afwezigheid	van	de	verplichting	tot	het	hebben	van	een	omgevingsvergunning	houdt	niet	in,	dat	
				ontheffing	van	dit	gebod	zou	zijn	verleend;	de	in	dit	artikel	bedoelde	ontheffing	dient	afzonderlijk	te	zijn	
    gegeven.

1.15 Boetebeding.

a.	Het	college	is	gerechtigd	de	koper	dan	wel	diens	rechtverkrijgende,	bij	niet-nakoming	of	overtreding	
				van	de	koopovereenkomst	dan	wel	van	één	van	de	hierop	van	toepassing	verklaarde	bepalingen	van	de	
    uit de koopovereenkomst voortvloeiende akten, een dadelijk opeisbare boete op te leggen van ten 
    hoogste 50 procent van de koopsom van het verkochte met een minimum van € 2.000,00 per overtreding 
    of niet-nakoming, te verhogen met € 500,00 per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding 
    voortduurt.
b. De in het vorige lid bedoelde boeten of door het college te bepalen bedragen zullen moeten worden 
				betaald	binnen	veertien	dagen	na	daartoe	strekkende	aanmaningen	van	het	college,	met	dien	verstande,	
    dat de boete dadelijk opeisbaar is en wordt verbeurd door het enkele feit der niet nakoming of 
    overtreding zonder dat enige
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ingebrekestelling zal zijn vereist; de aanmaning wordt niet gedaan dan nadat de betrokkene tenminste een 
maand tevoren bij aangetekende brief op het verzuim is gewezen en zal achterwege blijven, indien het 
verzuim	in	die	tijd	ten	genoegen	van	het	college	is	hersteld.
c. Alle kosten welke door de gemeente worden gemaakt om tot invordering van de krachtens deze 
				voorwaarden	verschuldigde	boete	te	geraken,	komen	ten	laste	van	de	koper/eigenaar	en	moeten	door	
    deze op eerste vordering van het college worden betaald.

1.16	Kettingbeding.

Bij	een	gehele	of	gedeeltelijke	vervreemding	van	het	verkochte	of	vestiging	van	een	beperkt	recht	daarop,	
is	de	overdragende	partij	verplicht	de	voorwaarden	als	genoemd	onder	1.13,	1.14,	1.15	en	1.16,	voor	zover	
die bepalingen alsdan nog ter zake dienend zijn, zulks ter beoordeling van het college, aan elke opvolger 
in eigendom of rechthebbende op een beperkt recht op te leggen en deze verkrijger(s) te verplichten bij 
opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen.
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HOOFDSTUK 2.

Bepalingen voor verkoop van bouwgrond en bouwgrond met gebouw.

2.1 Geldigheid.

De	bepalingen	in	hoofdstuk	2	behoren	bij	iedere	koopovereenkomst	betreffende	de	verkoop	van	
bouwgrond	of	van	bouwgrond	met	gebouw	tussen	de	gemeente	Kollumerland	c.a.	en	haar	wederpartij(en)	
waarin ze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, zulks samen met de in hoofdstuk 1 opgenomen 
bepalingen,	en	vormen	daarmee	één	geheel.

2.2 Bouwrijp maken.

De	gemeente	is	gehouden	het	verkochte	tijdig	bouwrijp	op	te	leveren.	Dit	houdt	in	elk	geval	in:
•	Dat	er	openbare	wegen	zijn/worden	aangelegd,	teneinde	het	bouwterrein	te	kunnen	bereiken.	(Dit	
				kunnen	zowel	definitieve	wegen	als	bouwwegen	betreffen.	Op	het	verkochte	zelf	worden	geen	definitieve	
    (bouw) wegen aangelegd.)
• Dat er riolering aanwezig is tot aan de grens van het verkochte.

2.3 Ontbindingsmogelijkheid.

a.	De	koper	heeft	het	recht	de	koopovereenkomst	te	ontbinden,	indien	uiterlijk	op	een	in	de	
    koopovereenkomst aangegeven datum formeel (nog) geen omgevingsvergunning kan worden verleend.
b. Bij vervulling van deze ontbindende voorwaarde dient de koper binnen een week na bedoelde datum de 
				ontbinding	van	de	koopovereenkomst	schriftelijk	in	te	roepen	en	aan	de	gemeente	bekend	te	maken.
2.4 Plicht tot bebouwing.
a. Binnen een termijn van ten hoogste twee jaar na datum van ondertekening van de notariële akte van 
    levering moet de onroerende zaak bebouwd zijn met opstallen en gebruiksklaar
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				overeenkomstig	de	bestemming	waarvoor	het	is	verkocht,	één	en	ander	overeenkomstig	de	ter	zake		
				geldende	wetten	en	verordeningen,	en	zoals	in	de	koopovereenkomst	is	uitgedrukt.
b.	De	in	dit	artikel	genoemde	termijn	van	twee	jaar	kan	in	bijzondere	gevallen,	op	een	daartoe	door	of	
				namens	de	koper	gedaan	schriftelijk	verzoek,	onder	mogelijk	nader	door	het	college	schriftelijk	te	stellen	
    voorwaarden, worden verlengd.
c. De bouw dient binnen een jaar na het verkrijgen van een omgevingsvergunning te zijn begonnen en 
				behoort	regelmatig	te	worden	voortgezet.	De	in	dit	artikel	genoemde	termijn	van	een	jaar	kan	in	
				bijzondere	gevallen,	op	een	daartoe	door	of	namens	de	koper	gedaan	schriftelijk	verzoek,	onder	mogelijk	
				nader	door	het	college	schriftelijk	te	stellen	voorwaarden,	worden	verlengd.
d.	Zolang	koper	niet	heeft	voldaan	aan	de	in	de	vorige	leden	omschreven	bouwplicht,	heeft	de	gemeente	
    het recht de verkochte grond terug te kopen tegen een prijs die bij de verkoop is betaald, verminderd 
    met de boete van 10% van de koopsom en vermeerderd met de door drie deskundigen vast te stellen 
    waarde van de door koper voor diens rekening reeds in aanbouw genomen opstallen. Van bedoelde 
				deskundigen	zal	één	worden	benoemd	door	de	gemeente	en	één	door	de	koper.	De	aldus	aangewezen	
    deskundigen zullen tezamen een derde deskundige aanwijzen. De kosten van terugkoop komen voor 
    rekening van de verkoper.
e. Indien het gekochte is bestemd voor meerdere opstallen, bijvoorbeeld twee of meer woningen, geldt 
				het	onder	2.4.d	gestelde	ook	en	uitsluitend	voor	wat	betreft	het	(de)	niet	bebouwde	gedeelte(n).	
    De onder 2.4.d bedoelde koopprijs wordt dan naar evenredigheid van de terug te nemen oppervlakte 
    vastgesteld.
f. Bij het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de opstallen is de koper verplicht de grond binnen een door 
   het college voor elk geval te bepalen termijn, opnieuw te bebouwen dan wel de opstal te herstellen. Het 
			college	kan	van	deze	verplichting	tot	het	opnieuw	bebouwen	of	het	herstellen	vrijstelling	verlenen.
g.	Zolang	koper	niet	heeft	voldaan	aan	de	in	de	vorige	leden	omschreven	bouwplicht,	mag	hij	het	verkochte	
				niet	vervreemden	of	met	beperkte	rechten	dan	wel	met	kwalitatieve	verplichtingen	bezwaren,	
    behoudens met het recht van bouwhypotheek, dan onder
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				door	het	college	schriftelijk	goedgekeurde	voorwaarden	en	bepalingen.
h.	Het	bepaalde	onder	lid	g	is	niet	van	toepassing	in	geval	van	executoriale	verkoop	op	grond	van	artikel	
				3:268	van	het	Burgerlijk	Wetboek	en	van	verkoop	op	grond	van	artikel	3:174	van	het	Burgerlijk	Wetboek.

2.5.	Verplichting	zelfbewoning	en	verbod	tot	doorverkoop.

a. Koper verplicht zich, indien op de verkochte grond een woning wordt gebouwd, deze uitsluitend te zullen 
    gebruiken om die zelf (met eventuele gezinsleden) te bewonen en die woning met de daarbij behorende 
    grond niet aan derden te zullen doorverkopen, een en ander behoudens het vermelde in de hierna 
				volgende	leden	van	dit	artikel.
b. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van:
				1.	verkoop	op	grond	van	een	machtiging	van	de	rechter	als	bedoeld	in	artikel	3:174	BW;
    2. executoriale verkoop;
				3.	schriftelijke	ontheffing	van	burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente.
c.	Het	bepaalde	in	de	leden	a	en	b	vervalt	nadat	koper	de	desbetreffende	woning	gedurende	één	jaar	heeft		
				bewoond.	Als	maatstaf	van	deze	termijn	geldt	de	datum	waarop	en	de	tijd	gedurende	welke	koper	als	
				bewoner	van	het	desbetreffende	adres	is	ingeschreven	in	het	bevolkingsregister.
d.	Burgemeester	en	wethouders	kunnen	schriftelijk	ontheffing	verlenen	van	het	bepaalde	in	dit	artikel.	
				Ontheffing	wordt	in	ieder	geval	verleend	bij:
    1. verandering van werkkring van koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden;
    2. overlijden van koper of diens echtgenote of partner;
    3. ontbinding van het huwelijk van koper door echtscheiding of ontbinden van een samenlevingsverband;
				4.	verhuizing	waartoe	wordt	genoodzaakt	door	de	gezondheid	van	koper	of	van	één	van	zijn	gezinsleden.
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2.6 Terreinafscheiding.

De koper moet op zijn kosten het gekochte afscheiden en afgescheiden houden. De terreinafscheiding moet 
op de overgedragen grond worden geplaatst.

2.7.	Kettingbeding.

Bij	een	gehele	of	gedeeltelijke	vervreemding	van	het	verkochte	of	vestiging	van	een	beperkt	recht	daarop,	
is	de	overdragende	partij	verplicht	de	voorwaarden	als	genoemd	onder	1.13,	1.14,	1.15,	1.16,	2.4,	2.5,	en	
2.6, voor zover die bepalingen alsdan nog ter zake dienend zijn, zulks ter beoordeling van het college, aan 
elke opvolger in eigendom of rechthebbende op een beperkt recht op te leggen en deze verkrijger(s) te 
verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen.
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HOOFDSTUK 3.

Bepalingen voor verkoop van bedrijventerrein.

3.1 Geldigheid.

De	bepalingen	in	hoofdstuk	3	behoren	bij	iedere	koopovereenkomst	betreffende	de	verkoop	van	
bedrijventerrein	tussen	de	gemeente	Kollumerland	c.a.	en	haar	wederpartij(en),	waarin	deze	uitdrukkelijk	
van toepassing zijn verklaard, zulks samen met de in hoofdstuk 1 opgenomen bepalingen, en vormen 
daarmee	één	geheel.

3.2 Bouwrijp maken.

De	gemeente	is	gehouden	het	verkochte	tijdig	bouwrijp	op	te	leveren.	Dit	houdt	in	elk	geval	in:
•	dat	er	openbare	wegen	zijn/worden	aangelegd,	teneinde	het	bouwterrein	te	kunnen	bereiken.	(dit	
kunnen	zowel	definitieve	als	bouwwegen	betreffen.	Op	het	verkochte	zelf	worden	geen	bouw-	of	
definitieve	wegen	aangelegd)
• dat er riolering aanwezig is tot aan de grens van het verkochte.

3.3 Ontbindingsmogelijkheid.

a.	De	koper	heeft	het	recht	de	koopovereenkomst	te	ontbinden,	indien	uiterlijk	op	een	in	de	
    koopovereenkomst aangegeven datum formeel (nog) geen omgevingsvergunning kan worden verleend.
b. Bij vervulling van deze ontbindende voorwaarde dient de koper binnen een week na de bedoelde datum 
				de	ontbinding	van	de	koopovereenkomst	schriftelijk	in	te	roepen	en	aan	de	gemeente	bekend	te	maken.

3.4 Plicht tot bebouwing.

a. Binnen een termijn van ten hoogste twee jaar na datum van ondertekening van de notariële akte van 
				levering	moet	de	onroerende	zaak	bebouwd	zijn	met	opstallen	en	gebruiksklaar	overeenkomstig	de	
				bestemming	waarvoor	het	is	verkocht,	één	en
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				ander	overeenkomstig	de	ter	zake	geldende	wetten	en	verordeningen,	en	zoals	in	de	koopovereenkomst		
    is uitgedrukt.
b.	De	in	dit	artikel	genoemde	termijn	van	2	jaar	kan	in	bijzondere	gevallen,	op	een	daartoe	namens	of	
				door	de	koper	gedaan	schriftelijk	verzoek,	onder	mogelijk	nader	door	het	college	schriftelijk	te	stellen	
    voorwaarden, worden verlengd.
c.	Zolang	koper	niet	heeft	voldaan	aan	de	in	de	vorige	leden	omschreven	bouwplicht,	heeft	de	gemeente	
    het recht de verkochte grond terug te kopen tegen een prijs die bij de verkoop is betaald, verminderd 
    met een boete van 10% van de koopsom.
d. Bij het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de opstallen is de koper verplicht de grond binnen een door 
    het college voor elk geval te bepalen termijn, opnieuw te bebouwen dan wel de opstal te herstellen. Het 
				college	kan	van	deze	verplichting	tot	het	opnieuw	bebouwen	of	het	herstellen	vrijstelling	verlenen.
e.	Indien	de	koper	niet	heeft	voldaan	aan	de	in	de	vorige	leden	omschreven	bouwplicht,	mag	hij	het	
				verkochte	niet	vervreemden	of	met	beperkte	rechten	dan	wel	met	kwalitatieve	verplichtingen	bezwaren,	
				behoudens	met	het	recht	van	bouwhypotheek,	dan	onder	door	het	college	schriftelijk	goedgekeurde	
    voorwaarden en bepalingen.
f.	Het	bepaalde	onder	lid	f	is	niet	van	toepassing	in	geval	van	executoriale	verkoop	op	grond	van	artikel	
				3:268	van	het	Burgerlijk	Wetboek	en	van	verkoop	op	grond	van	artikel	3:174	van	het	Burgerlijk	Wetboek.

3.5 Terreinafscheiding.

De koper moet op zijn kosten het gekochte afscheiden en afgescheiden houden. De afrastering moet op de 
overgedragen grond worden geplaatst.

3.6 Bedrijfswoning

Een op het verkochte eventueel te realiseren bedrijfswoning moet, onverminderd de bepalingen van het 
bestemmingsplan, onlosmakelijk met de op de bouwkavel gerealiseerde of te realiseren bedrijfsopstallen 
verbonden worden en blijven en mag derhalve niet aan de bestemming “bedrijfswoning”, zowel qua 
eigendom	als	qua	gebruik,	worden	onttrokken



   - 17 -

3.7	Indien	koper	in	strijd	handeld	met	hetgeen	beschreven	in	artikel	3.6,	dan	verbeurt	koper	een	direct	
opvorderbare boete, groot € 100.000,- ten behoeve van de verkoper, met de bevoegdheid voor deze 
daarnaast	nakoming	en/of	eventueel	meer	geleden	schade	van	de	koper	te	vorderen.
Koper zal bij overtreding van deze bepaling in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal 
zijn vereist, zodat zowel de bedongen boete als de vergoeding voor eventueel meer geleden schade zullen 
worden gevorderd.

3.8	Kettingbeding.

Bij	een	gehele	of	gedeeltelijke	vervreemding	van	het	verkochte	of	vestiging	van	een	beperkt	recht	daarop,	
is	de	overdragende	partij	verplicht	de	voorwaarden	als	genoemd	onder	1.13,	1.14,	1.15,	1.16,	3.4	,	3.5,	3.6
en 3.7, voor zover die bepalingen alsdan nog ter zake dienend zijn, zulks ter beoordeling van het college, 
aan elke opvolger in eigendom of rechthebbende op een beperkt recht op te leggen en deze verkrijger(s) te 
verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen.



Inschrijfformulier nieuwbouwplan Wilhelminastraat
 

   Gegevens aanvrager    Echtgeno(o)t(e) of partner
Naam   :………………………………………………... ……………………………………………………
Voornamen  :………………………………………………... ……………………………………………………
Mailadres	 	 :………………………………………………...	 ……………………………………………………
Geboortedatum :………………………………………………... ……………………………………………………
Geboorteplaats :………………………………………………... ……………………………………………………
Woonadres  :………………………………………………... ……………………………………………………
Postcode  :………………………………………………... ……………………………………………………
Woonplaats   :………………………………………………... ……………………………………………………
Mailadres	 	 :………………………………………………...	 ……………………………………………………
Telefoonnummer  :………………………………………………... ……………………………………………………

Verklaart hierbij in aanmerking te willen komen voor een bouwkavel in het inbreidingsplan 
Wilhelminastraat	te	Kollum.	Hij/Zij	verklaart	er	mee	bekend	te	zijn	dat	deze	inschrijving	bindend	en	
persoonlijk is en dat hierop van toepassing zijn de algemene verkoopvoorwaarden en overige voorwaarden 
zoals	opgenomen	in	het	informatiepakket.

Onderstaande kunt u aangeven voor welk(e) kavelnummers u zich wenst in te schrijven. 
Voorkeur voor kavel met bouwnummer: ………..

Datum:	 	………………./………………./2018		 	 	 Plaats:	………………………………………….

     Aanvrager:   Echtgeno(o)t(e) of partner

Handtekening(en):    …………………………..   …………………………….

Na loting in te vullen bij acceptatie toewijzing van een kavel:

(  ) Ik accepteer de toewijzing van bouwkavelnummer ………. 
(  ) Ik accepteer de plaatsing op de reservelijst voor kavelnummer:…….

het	een	en	ander	zoals	is	aangegeven	op	bijbehorende	en	door	mij	ondertekende	situatietekening	en	
verklaar mij akkoord met de verkoopprijs en heb kennis genomen van de op deze kavel van toepassing 
zijnde Algemene verkoopvoorwaarden en overige voorwaarden zoals opgenomen in het door mij 
ontvangen	informatiepakket.	

Datum :     Handtekening:

…………/………………/……………												 	 …………………………………………………

      Echtgeno(o)t(e) of partner


