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1 INLEIDING 
 
Het bedrijvenpark 
De gemeente Ridderkerk geeft in totaal 26,5 ha bedrijfsgrond uit voor de ontwikkeling van het 
bedrijvenpark Cornelisland. Met de ontwikkeling van Cornelisland komt de gemeente tegemoet aan 
de aanhoudende vraag naar bedrijfsgrond in Ridderkerk en de zuidvleugel van de Randstad.  
 
Ridderkerk is ruim 12 jaar bezig met de ontwikkeling van de polder Cornelisland tot 
bedrijventerrein. Het globale bestemmingsplan dateert van 1999. In 2007 is de eerste uitwerking 
van het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Cornelisland’ vastgesteld.  
 
De verwerving van de gronden benodigd voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein is een 
tijdrovend proces. De gemeente heeft niet alle gronden minnelijk kunnen verwerven. Om deze 
reden is de gemeente overgegaan tot verwerving van de gronden via onteigening. In juni 2010 
heeft de Kroon gedeeltelijke goedkeuring aan het onteigeningsbesluit onthouden. Dit betekent dat 
de gemeente de hoofdontsluiting van Cornelisland (nog) niet aan kan leggen. Om de rentelasten te 
beperken is besloten over te gaan tot uitgifte van de gronden die al in eigendom zijn. Er zal een 
tijdelijke ontsluiting via de huidige Schaapherderweg worden gemaakt. Als de gemeente alle 
gronden heeft aangekocht, wordt de definitieve ontsluiting gerealiseerd.  
 
Waarom deze notitie? 
Deze notitie is in eerste instantie bedoeld om op transparante wijze de lijst van gegadigden voor 
Cornelisland af te werken. De uitgifte van bedrijfskavels is transparant op het moment dat van te 
voren vaststaat op welke wijze grond wordt uitgegeven.  
Voor bedrijven die zich op Cornelisland willen vestigen geeft de notitie duidelijkheid onder welke 
voorwaarden bedrijfsgrond in optie zal worden uitgegeven en op welke wijze een verkoop van 
grond tot stand komt.   
 
In deze notitie worden de uitgifteregels van bedrijvenpark Cornelisland beschreven. Eerst worden 
de vier verschillende uitgiftefasen beschreven. Daarna volgen hoofdstukken over duurzaamheid, 
uitgifteprijzen en het werven van gegadigden. In hoofdstuk 6 wordt een toelichting gegeven op de 
uitgiftecriteria. De notitie wordt afgesloten met een beschrijving van de procedure van 
optieovereenkomst tot grondverkoop. 
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2 UITGIFTE 
 
De uitgifte van bedrijfsgrond op Cornelisland is gekoppeld aan het bouwrijp maken (= percelen 
klaarmaken voor bedrijven zodat zij kunnen gaan bouwen) van het bedrijfsterrein.  
 
Vanaf november 2011 kunnen de eerste kavels bedrijfsgrond worden uitgegeven. Het totale 
uitgeefbare terrein op bedrijvenpark Cornelisland bedraagt totaal 26,6 ha. 
 
2.1 ‘Claims’/afspraken met partijen’ 
Van de uitgeefbare grond op Cornelisland is een deel bestemd voor partijen waarmee afspraken 
zijn gemaakt in het verleden. Een van deze partijen is A. Hak transport BV. Dit bedrijf is verplaatst 
van de locatie Donkerslootweg nabij ‘Het Zand’, naar bedrijvenpark Cornelisland.  
 
Bij de verwerving van gronden voor bedrijvenpark Cornelisland is met verschillende partijen 
onderhandeld. Een aantal partijen heeft bij de verkoop van haar eigendommen een optie met een 
recht van eerste koop op bouwrijpe grond op Cornelisland afgedwongen.  
Het betreft de volgende partijen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 Fasering uitgifte 
De uitgifte van de bedrijfspercelen zal niet in één keer plaatsvinden maar wordt verdeeld over 4 
verschillende fasen. Dat niet alle bedrijfspercelen in één keer worden uitgegeven heeft 
verschillende redenen: 

 Nog niet alle grond is in eigendom bij de gemeente Ridderkerk; 
 Het bedrijvenpark heeft een grote omvang. Alle gronden in één keer bouwrijp maken 

betekent een hoge investering. Deze investering wordt pas terugverdiend bij uitgifte van 
kavels. Het gevolg is dat de gemeente langer rente betaalt over de investering. De 
rentelasten drukken op dat moment het resultaat van Cornelisland; 

 Door de omvang van het terrein is enige tijd nodig om het terrein bouwrijp te maken. 
Bouwrijp maken in fasen maakt het werk overzichtelijker. 

 
Fase Start uitgifte Totaal Fase (ha) Reeds 

uitgegeven (ha) 
Nog 
beschikbaar 
(ha) 

Fase I November 2011 8,35 4,85 3,5 
Fase II Februari 2012 3,14 1,64 1,5 
Fase III Januari 2013 6,27 0 6,27 
Fase IV 2,5 jaar na 

aankoop 
8,82 2,54 5,06 

Totaal   26,6 9,03 16,33 
 
In de bovenstaande tabel is per uitgiftefase weergegeven hoeveel uitgeefbare grond er nog 
beschikbaar is. In de volgende paragrafen worden de vier uitgiftefasen uitgebreider beschreven. 

Partij Aantal m2 
A Hak Transport BV 33.490 
Erfgoed Beheer BV 15.000 
Pico beheer BV 16.200 
Oud Clingendael management Services   8.000 
Van den Hoek 16.455 
Totaal 89.145 
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Per uitgiftefase is er een aparte tekening beschikbaar. Deze tekeningen zijn in de bijlage terug te 
vinden.  
 
2.2.1 Uitgiftefase 1 ‘Deelgebied C’ bouwrijp november 2011, Bijlage A  
In 2005 is de gemeente met A. Hak transport BV verplaatsing van haar bedrijf van de huidige 
locatie aan de Donkerslootweg overeengekomen. Om verplaatsing van de firma Hak mogelijk te 
maken heeft Hak een perceel op bedrijventerrein Cornelisland ter beschikking gekregen van ruim 
3.3 ha. Dit perceel is gelegen in het zogenaamde middengebied. Dit perceel is bouwrijp gemaakt 
en aan Hak geleverd. Met Hak is overeengekomen dat zij op 1 oktober 2011 haar locatie aan de 
Donkerslootweg aan de gemeente zal opleveren. Met de verplaatsing van Hak naar Cornelisland 
blijft een Ridderkerks bedrijf voor de gemeente behouden. Door de verplaatsing kan de wijk Het 
Zand verder worden voltooid. 
 
Binnen de eerste uitgiftefase heeft Erfgoed beheer BV het recht van eerste koop op een perceel 
met een oppervlakte van 1.5 ha m². Deze ontwikkelaar is benaderd en heeft te kennen gegeven 
dat hij gebruik gaat maken van dit recht.  
Voor de eerste uitgiftefase is na aftrek van bovengenoemde afspraken nog 3.5 ha vrij uitgeefbare 
grond beschikbaar.  
 
2.2.2 Uitgiftefase 2 ‘Deelgebied D’ bouwrijp februari 2012, Bijlage B 
Dit gebied wordt ook wel de Kop van Cornelisland genoemd. Van de 3.1 ha uitgeefbaar terrein is 
een perceel met een oppervlakte van 1.65 ha uitgegeven aan vof Cornelisland; een 
ontwikkelingscombinatie van verschillende partijen. De gemeente heeft de beschikking over 1.5 ha 
vrij uitgeefbaar bedrijventerrein.  
 
Op dit moment is de gemeente in overleg met een partij die alle beschikbare grond op de Kop van 
Cornelisland wil verwerven. Dus zowel de grond van de gemeente als de grond van de vof 
Cornelisland. Indien het zover komt, zal het college hierover een besluit moeten nemen. Het zou 
tot gevolg kunnen hebben dat er geen grond meer beschikbaar is om vrij uit te geven.  
 
2.2.3 Uitgiftefase 3 ‘Deelgebied B’ bouwrijp januari 2013, Bijlage C 
In totaal is er 6.27 ha uitgeefbare grond beschikbaar in de derde uitgiftefase. Dit gebied is gelegen 
in de zone langs de A15. In het bestemmingsplan is speciaal voor dit gebied een 
stedenbouwkundig concept bedacht. Langs de A15 moet een moderne stadswal verrijzen. Met 
bedrijfshallen in en onder de stadswal en kantoorbebouwing op de stadswal. De stadswal wordt 
semi-openbaar toegankelijk. Op deze wijze krijgt de stadswal ook een recreatieve functie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om een ontwikkeling als deze mogelijk te maken is het raadzaam één partij te benaderen die het 
plan in zijn geheel ontwikkelt. De gemeente levert aan deze partij gegadigden voor een kavel en 
stelt eventueel de uitgifteprijs vast die aan deze gegadigden wordt doorberekend.  
 

 

 
Sfeerimpressie moderne Stadswal: foto boven 
Cinemec Ede; foto rechts Vathorst, Amersfoort 
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2.2.4 Uitgiftefase 4 ‘Deelgebied A’ bouwrijp 2,5 jaar na verwerving percelen, Bijlage D 
Dit deelgebied wordt in het bestemmingsplan ‘De Entree’ genoemd. De gronden in het gebied 
moeten voor het grootste deel nog onteigend worden.  
 
In het gebied is 2.4.ha in optie bij twee partijen. Te weten Van der Poel bouw BV (16.200 m²) en 
Oud Clingendael Management Services (8.000 m²). Laatstgenoemde vertegenwoordigt 
autodealerbedrijf De Blaak, de Toyotadealer die nu gevestigd is aan de PC Hooftstraat in 
Ridderkerk. Het gebied dat in optie op de kaart is weergegeven is groter dan de daadwerkelijk uit 
te geven m². Het staat namelijk nog niet vast waar de bedrijven zich binnen het gearceerde gebied 
zullen vestigen.  
 
Indien de gemeente de gronden in deelgebied A in eigendom verwerft, is in dit gebied ruim 5 ha 
uitgeefbaar terrein beschikbaar. Dit deel van Cornelisland kan 2,5 jaar na verwerving van de 
gronden bouwrijp worden uitgegeven.  
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3 DUURZAAMHEID 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 juni 2009 ingestemd met twee 
energiedoelstellingen: 5% duurzame energie en 15% CO2 reductie voor het gehele bedrijventerrein 
Cornelisland, ten opzichte van een regulier bedrijventerrein in de regio. 
 
3.1 Maatregelen 
Om uitvoering te geven aan de energiedoelstelling zoals genoemd in het collegebesluit worden de 
volgende maatregelen genomen: 
- Kopers van een bedrijfskavel op bedrijvenpark Cornelisland worden bij aankoop van de grond 

verplicht een duurzaamheidscan te laten uitvoeren  
De gemeente biedt de ondernemers de tool ‘Kansen bij Verkassen’ van Stichting Stimular aan.  
Idee achter deze tool is de toekomstige ondernemers te overtuigen van het feit dat het toepassen 
van duurzaam ondernemen zichzelf terugverdient; 
- Een deel van de grondopbrengst is bestemd voor de verduurzaming van Cornelisland 
Dit bedrag kan worden aangewend om de ondernemer door middel van een subsidie te stimuleren 
de voorgestelde maatregelen uit de duurzaamheidscan ook daadwerkelijk uit te voeren. De 
verwachting is dat met deze aanpak de eerder genoemde doelstellingen worden gehaald;  
- Bedrijven die zich vestigen op Cornelisland zijn verplicht een bijdrage te leveren aan de op te 

richten Parkmanagement organisatie. De bijdrage wordt in de koopovereenkomst geregeld; 
Cornelisland is een nieuw bedrijventerrein dat voor het grootste gedeelte wordt uitgegeven door de 
gemeente Ridderkerk. Parkmanagement kan daarom verplicht worden gesteld bij uitgifte van de 
bedrijfskavels. Het voordeel hiervan is dat iedereen lid van de organisatie wordt en er automatisch 
voldoende (financieel) draagvlak is om parkmanagement tot een succes te maken.  
Formeel gezien kunnen bedrijven bij wet niet worden verplicht om lid te worden van een organisatie 
of vereniging. Om voorgaande reden wordt daarom in de koopovereenkomst alleen vastgelegd dat 
het bedrijf verplicht is een bijdrage te betalen voor het parkmanagement. Deze verplichting zal dan 
als erfdienstbaarheid in de koopovereenkomst worden opgenomen. Voordeel hiervan is dat elke 
volgende koper of rechtsopvolger zijn bijdrage aan het parkmanagement moet blijven voldoen (een 
erfdienstbaarheid is verbonden aan het kadastraal perceel en niet aan de rechtspersoon). 
 
3.2 Beschikbare subsidie  
De bedrijfscan ‘Kansen bij Verkassen’ is verplicht voor een bedrijf dat zich vestigt op Cornelisland.   
- Er is in totaal € 2.000.000 beschikbaar om de doelstellingen zoals genoemd aan het begin van 

dit hoofdstuk te behalen;  
- Het subsidieplafond is vastgesteld op € 7 per m² aangekocht bedrijventerrein.  
 
3.3 Toekennen subsidie  
- Elk bedrijf dat een bouwkavel koopt op bedrijvenpark Cornelisland kan aanspraak maken op 

de subsidie. Het maakt hierbij niet uit wie de grond uitgeeft (gemeente of ontwikkelaar); 
- Kopers van een bedrijfskavel kunnen alleen op basis van de scan ‘Kansen bij Verkassen’ 

subsidie aanvragen;  
- De gemeente krijgt inzage in de uitkomsten van de scan en bepaalt met een extern bureau en 

het bedrijf, de te nemen maatregelen. De gemeente verbindt hier vervolgens een 
subsidiebedrag aan; 

- Als de gemeente geen inzage krijgt in de uitkomsten van de scan kan geen aanspraak worden 
gemaakt op de subsidie; 

- Er kan nooit meer subsidie worden ontvangen dan is geïnvesteerd.  
Voor het uitbetalen van de subsidie wordt een aparte regeling opgesteld door een extern bureau.  
 
Het toepassen van de duurzaamheidsubsidie zoals hiervoor is voorgesteld, is uniek voor deze 
regio. Daarom zal bij vaststelling van het reglement door uw college extra ruchtbaarheid worden 
gegeven in verschillende media.  



 
 

  
   
   
 

 12 



 
 

  
   
   
 

Uitgifteregels Bedrijvenpark Cornelisland           
 

13 

4 UITGIFTEPRIJZEN 
 
4.1 Grondnota 2010 
In de Nota Richtlijnen Gronduitgifteprijzen Ridderkerk 2010 staat vermeld dat de prijs van 
bouwrijpe grond voor bedrijventerrein wordt bepaald door verschillende factoren waaronder, 
ligging, bereikbaarheid en uitstraling. Deze factoren kunnen per bedrijventerrein verschillen. Het is 
gebruikelijk om bij het vaststellen van een grondprijs van bouwrijpe bedrijfsgrond, een vaste prijs 
per eenheid te hanteren. De prijs voor bouwrijpe grond wordt via de comparatieve methode 
bepaald. Dit betekent dat de prijs wordt bepaald door grondprijzen in de vastgoedmarkt te 
vergelijken. Daarbij wordt gekeken naar de gehanteerde grondprijzen voor de betreffende functie in 
een vergelijkbaar marktgebied (bijvoorbeeld een andere gemeente). Indien gewenst wordt dit 
onderzoek aangevuld met een taxatierapport waarin een verfijning plaatsvindt naar kenmerken van 
de locatie. Op deze manier wordt voorkomen dat een gemeente zich bij het vaststellen van een 
grondprijs, de grondprijs te laag vaststelt, of zichzelf juist ‘uit de markt prijst’. 
 
4.2 Bepaling grondprijs bedrijvenpark Cornelisland 
Voordat er grond wordt uitgegeven op bedrijvenpark Cornelisland (november 2011), wordt de 
grondprijs geactualiseerd aan de hand van de comparatieve methode. De uitkomst van de 
comparatieve methode wordt aangevuld met een nader onderzoek in verband met de gewenste 
differentiëring van grondprijzen op Cornelisland vanwege de verschillende mogelijkheden op het 
bedrijventerrein op grond van het bestemmingsplan. 
 
Op dit moment wordt de differentiëring van de grondprijzen door de gemeente onderzocht. Bij de 
uitgifte van de grond in november wordt de grondprijs bekend gemaakt. 
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5 WERVING VAN GEGADIGDEN 
 
Voor bedrijvenpark Cornelisland bestaat al ruim 10 jaar een lijst van gegadigden. Deze 
gegadigdenlijst zal eerst worden afgehandeld. Pas daarna worden nieuwe gegadigden actief 
geworven door middel van publicaties in verschillende bronnen.  
 
Bedrijven kunnen zich in de tussentijd wel gewoon aanmelden als geïnteresseerde. Deze bedrijven 
kunnen direct meedoen in de lopende uitgiftefase.  
 
De uitgifte van bedrijfskavels wordt in ieder geval in De Combinatie gepubliceerd. Daarnaast komt 
er een publicatie op de gemeentelijke website www.ridderkerk.nl. Op de websites 
www.stadsregio.info/bedrijven en www.infodeskzuidholland.nl is nu al informatie te vinden over 
bedrijvenpark Cornelisland.  
 
In de publicatie wordt kort samengevat onder welke voorwaarden en spelregels de uitgifte zal 
plaatsvinden. Ook wordt aangegeven op welke manier een bedrijf zich kan aanmelden als 
gegadigde.   
 
Bedrijven die interesse hebben in een kavel en zich registreren als gegadigde ontvangen een 
informatiemap die de volgende stukken bevat:  
- Dit ‘Uitgifteregels Bedrijvenpark Cornelisland’ – incl. bijlagen; 
- Een uitsnede van de plankaart van het ‘1ste Uitwerkingsplan Cornelisland 2007’ 
- Het formulier ’Aanvraag bouwvergunning’ 
 
De informatiemap komt ook digitaal op de website van de gemeente Ridderkerk beschikbaar.  
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6 SELECTIE- EN UITGIFTECRITERIA 
 
6.1 Lijst met gegadigden 
In de afgelopen jaren hebben verschillende bedrijven hun interesse getoond voor vestiging op 
bedrijvenpark Cornelisland. De bedrijven die zich hebben aangemeld zijn voor een jaar als 
gegadigde op een gegadigdenlijst geregistreerd. Na afloop van het betreffende jaar heeft het bedrijf 
zelf de verantwoordelijkheid deze inschrijving te verlengen. 
Bedrijven die zich hebben geregistreerd, maar deze registratie niet hebben verlengd, worden van 
de lijst verwijderd. De bedrijven ontvangen hiervan geen bericht.  
Per heden is er een gegadigdenlijst van ca. 25 bedrijven en 4 ontwikkellaars die recent 
belangstelling hebben getoond voor een kavel op Cornelisland (zie lijst bijlage F). 
 
6.2 Toewijzingscriteria die voor alle fasen gelden: 
- Bedrijven uit de Aardappelen, Groente en Fruit sector (AGF) krijgen op bedrijvenpark 

Cornelisland geen kavel toegewezen 
Dit type bedrijf is aangewezen op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. De AGF-bedrijven die op 
de gegadigdenlijst van Cornelisland staan komen op de gegadigdenlijst van Nieuw Reijerwaard. 
De ingeschreven AGF bedrijven ontvangen hierover schriftelijk bericht; 

 
- Een ontwikkelaar die op het moment van uitgifte geen eindgebruiker voor een kavel heeft, krijgt 

geen kavel toegewezen. In principe verkoopt de gemeente alleen aan eindgebruikers 
Er hebben zich verschillende ontwikkelaars als gegadigde ingeschreven zonder dat hier direct 
een bedrijf aan is gekoppeld. De grond wordt dan aangekocht om bijvoorbeeld  een 
bedrijfsverzamelgebouw te ontwikkelen. Omdat de gemeente in eerste instantie bedrijven wil 
faciliteren zal geen medewerking worden verleend aan het ontwikkelen van 
bedrijfsverzamelgebouwen.  
Wel is het mogelijk ontwikkelaars van de lijst mee te laten dingen naar de ontwikkeling van de 
moderne stadswal langs de A15;  

 
- Bedrijven die vallen onder de bestemming ‘detailhandel’ krijgen geen kavel toegewezen  

Detailhandel past niet binnen het bestemmingsplan Cornelisland. Gegadigden die binnen deze 
bestemming vallen komen niet in aanmerking voor een kavel.  
Op bedrijvenpark Cornelisland is alleen in het entreegebied (fase IV) een vrijstelling voor 
grootschalige of perifere detailhandel mogelijk. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld 
garagebedrijven en bedrijven die keukens en/of badkamers verkopen. 

 
De bedrijven die onder één van bovenbenoemde criteria vallen worden van de lijst verwijderd. De 
bedrijven die afvallen, ontvangen hiervan schriftelijk bericht. De bedrijven die over blijven vormen de 
potentiële lijst van gegadigden voor Bedrijvenpark Cornelisland. 
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6.3 Fase I, november 2011 
Bedrijven die vallen onder ‘perifere of grootschalige detailhandel’ komen voor de eerste fase niet in 
aanmerking. Deze bedrijven blijven op de gegadigdenlijst tot uitgiftefase IV (zie paragraaf 6.6) wordt 
uitgegeven.  
 
6.3.1 Bedrijven met een ruimtevraag kleiner dan 1.500 m² komen niet voor een kavel in aanmerking 
De beschikbare bedrijfskavels in de eerste uitgiftefase zijn gelegen aan de zijde Zevenbergsedijkje.  
Deze kavels hebben een minimale diepte van 50 meter. In het bestemmingsplan is bepaald dat 
bedrijven op deze locatie zoveel mogelijk aaneengesloten moeten bouwen.  
Uit navraag bij verschillende bedrijfsmakelaars blijkt dat een courant bedrijfskavel bij een 
kaveldiepte van 50 meter in het algemeen minimaal 1500 m² in oppervlak zou moeten zijn. Dit 
komt overeen met een breedte van 30 meter. Een oppervlakte kleiner dan 1500 m² resulteert in 
smalle kavels waarop parkeren en manoeuvreren niet fatsoenlijk kan worden opgelost.  
Een andere mogelijkheid is deze bedrijven te clusteren, en een ontwikkelaar de opdracht te geven 
hiervoor een bedrijfsverzamelgebouw te ontwikkelen. 
Bedrijven die afvallen ontvangen hierover schriftelijk bericht.  
 
6.3.2 Bedrijven met een ruimtevraag van meer dan 15.000 m² komen in deze fase niet voor een 
kavel in aanmerking  
De gemeente heeft in fase I geen kavels beschikbaar met een oppervlakte groter dan 15.000 m².  
In fase III (zie paragraaf 6.5) komen deze bedrijven aan bod. De betreffende bedrijven worden 
hierover schriftelijk geïnformeerd. Daarnaast wordt gevraagd of ze ingeschreven willen blijven staan 
voor een kavel in een andere fase. 
 
6.3.3 Floor Space Index 
De Floor Space Index, (FSI), is de maat die het totale aantal vierkante meters bebouwing, inclusief 
de verdiepingen, binnen een bouwkavel vergelijkt met het totale, zowel bebouwde als 
onbebouwde, oppervlak van datzelfde kavel. De FSI geeft aan wat de bebouwingsdichtheid van 
een kavel is. Op bedrijvenpark wordt een FSI van minimaal 0.6 nagestreefd. 
 
Waarom een minimale FSI hanteren als selectiecriterium? 

 Uitgeefbaar bedrijfsterrein in de regio is schaars. De beschikbare ruimte moet zo goed 
mogelijk worden benut. De FSI is een indicatie om de bebouwingsdichtheid te meten; 

 Met het hanteren van een minimale FSI wordt voorkomen dat bedrijven grond kopen die 
vooral voor buitenopslag of parkeren wordt gebruikt. Zo behoudt het terrein een bepaalde 
kwaliteit; 

 
Het nastreven van een minimale FSI van 0.6 is natuurlijk geen doel op zich. Indien een bedrijf een 
lagere FSI heeft dan 0.6, maar bijvoorbeeld een hoog aantal werknemers, dan moet er ruimte zijn 
van dit criterium af te wijken.  
 
De index wordt als volgt ingezet: 
Een bedrijf dat zich als gegadigde inschrijft voor een kavel op bedrijvenpark Cornelisland moet het 
aantal m² aan te kopen terrein en het aantal m² verwacht bruto vloeroppervlak op de nieuwe locatie 
aangeven. Met deze gegevens kan de FSI van het bedrijf worden berekend. De FSI kan 
vervolgens worden gebruikt om een rangorde in de gegadigdenlijst aan te brengen (paragraaf 
6.3.5). 
 
6.3.4 Toewijzing  
Onder de bedrijven die nu overblijven worden de kavels als volgt verdeeld: 

a. Uit de lijst van gegadigden worden de Ridderkerkse bedrijven geselecteerd; 
b. Van de resterende bedrijven wordt een lijst opgesteld gerangschikt naar het huidig aantal 

werknemers.  
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a. Ridderkerks bedrijf; 
Bedrijventerrein Cornelisland is mede ontwikkeld om Ridderkerkse bedrijven die op hun huidige 
locatie uit hun jasje zijn gegroeid de mogelijkheid te bieden op Ridderkerks grondgebied door te 
groeien. Zo blijft de werkgelegenheid voor de gemeente behouden. 
b. Aantal werknemers 
Het is van belang dat de economie van Ridderkerk wordt gestimuleerd door de ontwikkeling van 
Cornelisland. Het aantal arbeidsplaatsen is daarom een belangrijk criterium bij het toewijzen van 
een kavel. 
 
6.3.5 Bepalen rangorde 
De gegadigden moeten worden gerangschikt om tot een toewijzing van bedrijfskavels te kunnen 
komen. Hiervoor worden twee criteria gebruikt: 

 FSI (paragraaf 6.3.3) 
Dit criterium spreekt voor zich. Het bedrijf met de hoogste FSI staat bovenaan aflopend naar het 
bedrijf met de laagste FSI 
 Inschrijfduur 
Sommige bedrijven staan al meer dan 10 jaar ingeschreven voor een kavel op bedrijvenpark 
Cornelisland. Mocht een van de voorgaande criteria geen uitsluitsel geven, dan kan de 
inschrijvingsduur de rangorde bepalen. Hoe langer een bedrijf staat ingeschreven hoe hoger het 
bedrijf op de ranglijst komt te staan.  

 
Voorbeeld: 
De lijst met Ridderkerkse bedrijven zal worden gerangschikt naar de FSI. Eindigen bedrijven op 
dezelfde plaats, dan gaat het bedrijf dat het langst is ingeschreven voor.   
 
6.3.6 Hoe wordt de grond verdeeld nadat de lijst met bedrijven is afgewerkt? 
Als er na toewijzing van kavels uit de eerste fase nog bedrijfsterrein beschikbaar is, wordt deze met 
inachtneming van de uitgiftecriteria uitgegeven aan een bedrijf dat zich meldt voor een bedrijfskavel.  
 
6.4 Fase II februari 2012 
Voor deze fase is 15.000 m² beschikbaar.  
De grond wordt op dezelfde wijze uitgegeven als genoemd in fase I. Indien de grond aan één partij 
wordt verkocht, wordt fase II niet op de markt gebracht.  
 
6.5 Fase III A15 gebouw, januari 2013 
Er is ca. 60.000 m² bedrijfsterrein beschikbaar. Bedoeling is deze grond in één keer uit te geven.  
Er wordt een x aantal bedrijven geselecteerd.  
De geselecteerde bedrijven ontwikkelen het plan in collectief opdrachtgeverschap.  
De gemeente levert de kaders voor de ontwikkeling van dit deel van Cornelisland. 
 
Selectie van de bedrijven voor deze fase vindt als volgt plaats: 
 Alleen bedrijven met een ruimtevraag groter dan 15.000 m² komen in aanmerking; 
 Bedrijven moeten instemmen met het feit dat de ontwikkeling door één partij wordt uitgevoerd; 
 Indien bedrijven uit milieucategorie 4 op de gegadigdenlijst inpasbaar zijn op deze locatie, dan 

krijgen deze bedrijven voorkeur bij het toewijzen van een kavel; 
 Bedrijven worden vervolgens gerangschikt naar de toewijzingscriteria zoals genoemd in 

paragraaf 6.3.4. 
 
In het vierde kwartaal van 2011 wordt de haalbaarheid van de ontwikkeling van fase III onderzocht.  
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6.6 Fase IV grootschalige en perifere detailhandel en resterende bedrijfsgrond. 
Met Perifere detailhandel worden winkels bedoeld, die vanwege hun aard en omvang over het 
algemeen niet in de traditionele winkelcentra (binnenstad, buurt- en wijkcentra) gevestigd kunnen 
worden. Het gaat hierbij vooral over de volumineuze aard van de goederen. Autobedrijven met 
showroom en winkels die keukens verkopen, zijn hier een voorbeeld van. 
 Bedrijven op de lijst van gegadigden die vallen onder perifere detailhandel krijgen als eerste 

een kavel toegewezen. Aan de hand van de criteria in paragraaf 6.3.3 wordt een volgorde 
vastgesteld;  

 Resterende bedrijfsgrond wordt uitgeven aan de hand van de criteria als genoemd in fase I 
(paragraaf 6.3). 
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7 UITGIFTEPROCEDURE 
 
7.1 Grondaanbieding 
In de eerste uitgiftefase heeft de gemeente 3.5 ha grond beschikbaar. Aan de hand van de 
gegadigdenlijst wordt een selectie gemaakt van bedrijven die passen binnen de eerste fase. Een 
bedrijf krijgt een kavel aangeboden met de oppervlakte die zij in haar registratieformulier heeft 
opgegeven.  
 
Het bedrijf krijgt vervolgens twee weken de tijd om op deze aanbieding te reageren. Heeft een 
bedrijf geen interesse, dan kan de grond opnieuw worden aangeboden aan een ander bedrijf op de 
lijst. 
Heeft het bedrijf wel interesse, dan wordt het bedrijf binnen 4 weken uitgenodigd voor een gesprek. 
In het gesprek moet het bedrijf een schetsplan overleggen. Op basis van het schetsplan wordt 
beoordeeld of het bedrijf past op het bedrijventerrein. Past het bedrijf op hoofdlijnen op 
bedrijvenpark Cornelisland, dan gaat de gemeente vervolgens een optieovereenkomst met het 
bedrijf aan.  
 
7.2 Optieovereenkomst  
Een gegadigde ontvangt een concept-optieovereenkomst voor een bedrijfskavel. Een bedrijf krijgt 
twee weken de tijd de overeenkomst getekend aan de gemeente terug te sturen. Na ondertekening 
van gemeentezijde is de gegadigde een ‘(kandidaat)koper’. De optieovereenkomst wordt door de 
koper in stand gehouden door betaling van een optievergoeding. Voor het eerste half jaar is deze 
optievergoeding 2% van de koopsom. Deze optievergoeding wordt op de koopprijs in mindering 
gebracht. Vanaf het tweede half jaar komt hier een extra optievergoeding die eveneens 2% van de 
koopsom bedraagt bij. Deze vergoeding vervalt altijd aan de gemeente. Over de optievergoeding 
en de extra optievergoeding moet btw worden betaald.  
 
Het standaardmodel ‘Optieovereenkomst bedrijvenpark Cornelisland’ is aan deze uitgifteregels 
gehecht als bijlage E. 
 
7.3 Koopovereenkomst 
Doel van de optieovereenkomst is deze binnen de optieperiode van 12 maanden om te zetten in 
een ondertekende koopovereenkomst. De koper moet dit doen door binnen 12 maanden een 
(volledige) aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen en binnen de optieperiode een 
waarborgsom te storten van 10% van de koopsom. Daarnaast wordt in de koopovereenkomst een 
bouwplicht opgelegd, om te voorkomen dat de grond voor speculatieve doeleinden wordt 
aangekocht. Binnen één maand na ondertekening van de koopovereenkomst moet de grond 
juridisch zijn geleverd. Bij de levering van de grond worden de vooraf betaalde waarborgsom en de 
optievergoeding met de koopsom verrekend; over de koopsom wordt omzetbelasting betaald. Over 
de waarborgsom en optievergoeding wordt géén rente vergoed. 
 
Als kopers vóór het tekenen van de notariële akte alsnog afzien van aankoop vervalt de 
waarborgsom én optievergoeding in zijn geheel aan de gemeente. Slechts in zeer bijzondere 
gevallen, gelegen buiten de schuld van de koper - ter beoordeling van de gemeente - zal de 
waarborgsom, zonder rentevergoeding en onder inhouding van eventueel gemaakte kosten, 
worden terugbetaald. 
 
Het standaardmodel ‘Koopovereenkomst bedrijvenpark Cornelisland’ is aan deze uitgifteregels 
gehecht als bijlage F. 
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8 AFSLUITING 
 
De uitgifte van bedrijfsgrond gaat door tot er geen bedrijfsgrond meer beschikbaar is. 
Nadat alle kavels zijn uitgegeven, wordt geen nieuwe gegadigdenlijst opgemaakt.  
Een uitzondering hierop zijn de bedrijven die vallen binnen de AGF sector. Deze bedrijven worden 
op de ‘Gegadigdenlijst Nieuw Reijerwaard’ geplaatst. Deze lijst wordt overgedragen aan de 
Gemeenschappelijke Regeling.  
 
9 HARDHEIDSCLAUSULE 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft bij deze uitgifteregels altijd het recht om:  

 Van het reglement af te wijken; 
 Daaraan uitgebreidere regels toe te voegen;  
 Knopen door te hakken als partijen er niet meer uit komen. 

Als het college van burgemeester en wethouders afwijkt van het uitgiftereglement, moet zij hiervoor 
een besluit nemen.  
 
Geeft dit uitgiftereglement op een bepaald probleem geen antwoord, dan is het college bevoegd 
hierover een besluit te nemen.  
 
Aan de inhoud van de standaardmodellen ‘Optieovereenkomst Bedrijvenpark Cornelisland’ en 
‘Koopovereenkomst Bedrijvenpark Cornelisland’ kunnen geen rechten worden ontleend. 
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BIJLAGEN 
 
A. De verkavelingkaart ´Uitgiftefase I´; 
B. De verkavelingkaart ´Uitgiftefase II´; 
C. De verkavelingkaart ´Uitgiftefase III´; 
D. De verkavelingkaart ´Uitgiftefase IV´; 
E. Het standaardmodel ‘Optieovereenkomst bedrijvenpark Cornelisland; 
F. Het standaardmodel ‘Koopovereenkomst bedrijvenpark Cornelisland; 
G. Algemene verkoopvoorwaarden gemeente Ridderkerk 2009; 
H. Stroomschema bestemd voor gegadigden wachtlijst; 
I.  Stroomschema ‘nieuwe’ gegadigden.



  

 

  
   
   
 

 

 



FASE I

Zevenbergsedijkje

Schaapherderweg

Schaapherderweg

Uitgifte Fase I, uitgiftedatum november 2011±
2011X0020-A

Tekeningnr:Dat:
07-04-20111:2000

Schaal:Afm:
A3XXX

Gec:Get:
vln

Afdeling GeoWeb
team Geo-informatie
Bezoekadres:
Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

telefoon 0180-451234
fax 0180-451590

uitgegeven aan Hak ca. 33490 m2
Fase I vrij uitgeefbaar restant ca. 35075 m2

in optie aan Erfgoed beheer bv ca. 15000 m2



FASE II

Zevenbergsedijkje

Schaapherderweg

Uitgifte Fase II, uitgiftedatum januari 2012±
2011X0020-B

Tekeningnr:Dat:
07-04-20111:2000

Schaal:Afm:
A3XXX

Gec:Get:
vln

Afdeling GeoWeb
team Geo-informatie
Bezoekadres:
Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

telefoon 0180-451234
fax 0180-451590

uitgegeven aan van den Hoek ca. 16455 m2
Fase II vrij uitgeefbaar restant ca. 15020 m2



FASE III

Schaapherderweg

Schaapherderweg

Uitgifte Fase III, uitgiftedatum januari 2013±
2011X0020-C

Tekeningnr:Dat:
07-04-20111:2000

Schaal:Afm:
A3XXX

Gec:Get:
vln

Afdeling GeoWeb
team Geo-informatie
Bezoekadres:
Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

telefoon 0180-451234
fax 0180-451590

Fase III vrij uitgeefbaar ca. 62730 m2



FASE IV

Uitgifte Fase IV, uitgiftedatum 2,5 jaar na eigendom perceel±
2011X0020-D

Tekeningnr:Dat:
07-04-20111:2226

Schaal:Afm:
A3XXX

Gec:Get:
vln

Afdeling GeoWeb
team Geo-informatie
Bezoekadres:
Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

telefoon 0180-451234
fax 0180-451590

in optie ca. 36420 m2
uitgegeven ca. 1225 m2
Fase IV vrij uitgeefbaar ca. 50615 m2
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DE ONDERGETEKENDEN: 
 
De gemeente Ridderkerk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Coördinator Ruimtelijk 
en Economisch Beleid, de heer H.T. van Bochove, 
hierna te noemen "de gemeente" 
 
en 
 
<bedrijfsgegevens> 
 
 
 
hierna te noemen “de koper”, 
 
hierna tezamen te noemen “partijen” 
 
 
GELET OP: 
 
A. artikel 160, lid 1 sub e van de Gemeentewet op grond waarvan de bevoegdheid tot het 

verkopen van onroerende zaken van de gemeente aan het college van burgemeester en 
wethouders is toegekend; 

B. het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2011, op 
grond waarvan de bevoegdheid te besluiten tot het sluiten van optieovereenkomsten 
binnen het project bedrijvenpark Cornelisland is gemandateerd aan het hoofd van de 
afdeling Sturing en Beleid met een ondermandaat aan de coördinator Ruimtelijk en 
Economisch Beleid; 

C. de volmacht van de burgemeester d.d.   op basis van artikel 171 van de 
Gemeentewet, op grond waarvan het hoofd van de afdeling Sturing en Beleid en de 
coördinator Ruimtelijk en Economisch Beleid, ieder afzonderlijk, bevoegd zijn om voor de 
gemeente op te treden bij de ondertekening van optieovereenkomsten binnen het project 
bedrijvenpark Cornelisland en 

D. het Organisatiebesluit 2011, zoals dit besluit op  is vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders, op grond waarvan de coördinator Ruimtelijk en Economisch 
Beleid het hoofd van de afdeling Sturing en Beleid kan vervangen;  

 
IN OVERWEGING NEMENDE DAT 
 
a. partijen hebben gesproken over de aankoop van een perceel bouwgrond gelegen op 

bedrijvenpark Cornelisland ten behoeve van de bouw van een bedrijfspand bestemd voor 
...; 

 
b. op basis van het schetsplan d.d.   de gemeente bereid is de grond in optie te 

geven aan de koper; 
 
 
VERKLAREN HET NAVOLGENDE OVEREEN TE KOMEN: 
 
1. De gemeente verleent aan de koper een optie tot koop van een perceel bouwgrond, 

gelegen op bedrijvenpark Cornelisland, kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, sectie D, 
nummer 2848 (deels), groot ca. 524m², zoals dit perceel globaal en schematisch is 
aangeduid met een schuine streeparcering op de aan deze overeenkomst gehechte 
tekening d.d.  met nummer  , onder de navolgende voorwaarden en 
bepalingen; 

 

Aan de bepalingen in deze concept -
optieovereenkomst kunnen geen rechten 
worden ontleend.  
De gemeente behoudt zich het recht voor, 
wijzigingen door te voeren in deze concept-
optieovereenkomst.  
Zie hardheidsclausule hoofdstuk 9  van de 
‘Uitgifteregels Bedrijvenpark Cornelisland’ 
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2. De optieovereenkomst op het perceel wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden 
en gaat in op het moment dat de optieovereenkomst wordt ondertekend door de gemeente, 
vanaf dat moment is de koper aan de gemeente een optievergoeding verschuldigd; 

 
3. Binnen de optieperiode dient deze optieovereenkomst te worden omgezet in een door de 

koper getekende en door de gemeente ontvangen koopovereenkomst, welke 
koopovereenkomst in concept is gehecht aan deze optieovereenkomst; 

 
4. De koopsom van het perceel bouwgrond bedraagt 524m² x € 495,--, ofwel € 259.380,-- in 

totaal, te vermeerderen met omzetbelasting (BTW); 
 
5. De uitkomst van de kadastrale opmeting zal in de plaats treden van de eerder gegeven 

omschrijving/aanduiding van het verkochte en is bepalend voor datgene wat geleverd en 
verkregen zal worden. Onder- of overmaat zal geen wijziging van de totale koopsom binnen de 
in artikel 3 genoemde koopovereenkomst tot gevolg hebben; 

 
6. De in artikel 2 genoemde optievergoeding bedraagt de eerste 6 maanden 2% van de 

koopsom op jaarbasis, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting (BTW). De 
door de koper betaalde optievergoeding zal op de koopsom van het perceel in mindering 
worden gebracht; 

 
7. Vanaf de 7de maand is de koper naast de optievergoeding als bedoeld in artikel 6, een 

extra optievergoeding verschuldigd van 2% van de koopsom op jaarbasis, te 
vermeerderen met de verschuldigde BTW; 

 
8. De optievergoeding ‘extra’ als bedoeld in artikel 7 wordt niet op de koopsom in mindering 

gebracht en vervalt direct aan de gemeente 
 
9. Slechts in uiterste noodzaak - zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en 

wethouders van Ridderkerk - heeft de koper de mogelijkheid de optie eenmaal te 
verlengen met een periode van maximaal 6 maanden. Het college van burgemeester en 
wethouders van Ridderkerk kan aan een dergelijke optieverlenging nadere voorwaarden 
verbinden; 

 
10. Betaling van de optievergoeding en de optievergoeding ‘extra’ dient steeds per 3 maanden 

bij vooruitbetaling te geschieden én dient vóór aanvang van de desbetreffende maand 
bijgeschreven te zijn op rekeningnummer 28.50.07.149 van de BNG te ’s-Gravenhage, ten 
name van Gemeente Ridderkerk onder vermelding van "optievergoeding Cornelisland". De 
optievergoeding betrekking hebbende op de eerste maand van de optieperiode dient 
binnen 14 dagen na het ingaan van de optieperiode te zijn bijgeschreven op voornoemd 
rekeningnummer.  

 
11. Indien de koper de optievergoeding niet tijdig voldoet is de koper vanaf de eerste dag na 

verloop van de in artikel 10 genoemde termijn tot de dag van betaling van de 
optievergoeding, aan de gemeente een rente verschuldigd, overeenkomende met de 
effectieve rente op jaarbasis voor langlopende leningen van de Bank voor Nederlandsche 
Gemeenten; 

 
12. Indien de optievergoeding niet tijdig wordt voldaan, is de gemeente gerechtigd de 

optieovereenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst zal zijn vereist. Ontbinding van de overeenkomst vrijwaart de koper niet van 
de verplichting de verschuldigde optievergoedingen alsnog te voldoen; 

 
13. De optieovereenkomst eindigt: 

a. Indien de gemeente de door de koper getekende koopovereenkomst voor het 
betreffende perceel grond heeft ontvangen; 
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b. Indien de koper schriftelijk verklaart de optieovereenkomst te willen beëindigen en af 
te zien van grondaankoop. De door de koper betaalde optievergoeding zal niet door 
de gemeente worden gerestitueerd; 

c. Indien de termijn zoals bedoeld in artikel 2 is verstreken, tenzij partijen verlenging 
van de optieperiode overeenkomen als bepaald in artikel 9 in welk geval de 
optieovereenkomst eindigt indien de dan overeengekomen optietermijn is verstreken. 
De door de koper betaalde optievergoeding zal niet door de gemeente worden geres-
titueerd; 

d. Indien de koper niet heeft voldaan aan de in artikel 14 gestelde voorwaarden, tenzij 
partijen anders overeenkomen. De door de koper betaalde optievergoeding zal niet 
door de gemeente worden gerestitueerd. 

De gemeente zal de koper schriftelijk informeren inzake beëindiging van de 
optieovereenkomst. 

 
14. De optieovereenkomst kan uitsluitend worden omgezet in een koopovereenkomst indien 

de koper: 
a. Binnen 12 maanden na ondertekening van de optieovereenkomst een volledige 

aanvraag om omgevingsvergunning heeft ingediend voor bebouwing van het 
perceel en 

b. binnen de optieperiode een waarborgsom heeft betaald, zijnde 10% van de koopsom; 
 
15. De koper ontvangt de te ondertekenen koopovereenkomst van de gemeente na het 

indienen van een volledige vergunningaanvraag als bedoeld in artikel 14 lid a. De 
gemeente zal overgaan tot ondertekening van de koopovereenkomst na ontvangst van de 
waarborgsom als bedoeld in artikel 14 lid b; 

 
16. De koper is zelf verantwoordelijk voor het correct, tijdig en volledig indienen van de 

omgevingsvergunningaanvraag. De koper dient bij de vergunningaanvraag rekening te 
houden met het bepaalde in artikel 18. Onverminderd haar publiekrechtelijke taken en 
verantwoordelijkheden, zal de gemeente de nodige inspanningen leveren voor het 
voortgang maken bij de behandeling van de voor de te stichten bebouwing ingediende 
omgevingsvergunningaanvraag; 

 
17. Indien de gemeente de beslistermijn bij de omgevingsvergunningaanvraag eenmalig 

verlengt, zal de optietermijn - indien door één der partijen gewenst - automatisch en 
kosteloos met eenzelfde termijn worden verlengd; 

 
18. De koper zal de grond gaan benutten voor de bouw van bedrijfspand overeenkomstig het 

vigerend bestemmingsplan en zal daarbij het parkeren, laden, lossen en manoeuvreren op 
eigen terrein moeten realiseren; 

 
19. De koper verplicht zich om onherroepelijk en onvoorwaardelijk haar medewerking te 

verlenen aan het instellen van een zogenaamde parkmanagementregeling in het gebied 
waarvan het verkochte deel uitmaakt. In het kader van de implementatie van voormelde 
parkmanagementregeling, zullen ten behoeve van de gemeente dan wel een nader op te 
richten rechtspersoon (waarschijnlijk een vereniging of een stichting) en ten laste van het 
verkochte nadere erfdienstbaarheden worden gevestigd. De koper is verplicht haar 
medewerking te verlenen aan de vestiging van deze erfdienstbaarheden, voor zover zulks 
redelijkerwijze van de koper kan worden verwacht.  

 
20. Na ondertekening van de overeenkomst is de koper verplicht binnen vier weken de 

bedrijfscan ‘Kansen bij Verkassen’ uit te voeren. Stichting Stimular (hierna Stimular) zal de 
koper bij het uitvoeren van de scan begeleiden. 

 
21. De koper stemt er mee in dat de gemeente inzage krijgt in de uitkomsten van de scan 

‘Kansen bij Verkassen’.   
 



Concept-optieovereenkomst Cornelisland 
RI11/      d.d.  
 
 
 
 
 
 

 
Paraaf gemeente:                             Paraaf koper:  

4 

22. De gemeente biedt de scan en de belgeleiding kosteloos aan. Indien een bedrijf 
begeleiding nodig heeft van Stichting Stimular om maatregelen uit de scan ‘Kansen voor 
Verkassen’ uit te voeren, dan zijn de eerste 5 uren begeleiding voor rekening van de 
gemeente Ridderkerk; 

 
23. Indien de optieovereenkomst niet wordt omgezet in een koopovereenkomst, dan kan de 

optiehouder de gemeente nimmer aansprakelijk stellen voor schade welke de optiehouder 
mocht lijden als gevolg van het uitoefenen van de bevoegdheden, ontleend aan deze 
optieovereenkomst; 

 
24. Optiehouder vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van, moeilijkheden met en 

schadevordering van derden, welke het gevolg zijn van het uitoefenen van de 
bevoegdheden, ontleend aan deze optieovereenkomst. 

 
 
ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND: 
 

TE  RIDDERKERK   TE _______________________ 
 
D.D.  _______________________ D.D. _______________________ 
De gemeente, De koper, 
 
 
 
______________________ ______________________ 
H.T. van Bochove C. Sanders 
 
 
 
______________________ 
J. Sanders - Korver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGEN: 
1. Verkooptekening 2011V0036 d.d.; 
2. Concept-koopovereenkomst. 
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DE ONDERGETEKENDEN: 
 
1. De gemeente Ridderkerk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar coördinator 

Ruimtelijk en Economisch Beleid, de heer H.T. van Bochove, handelende ter uitvoering van 
het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk d.d. __ 
__________ 2011, nr. __, 

 hierna te noemen "de gemeente” 
 
 en 
 
2. <bedrijf>  
 
 hierna te noemen “de koper”,  
 
hierna tezamen te noemen “partijen” 
 
GELET OP:  
 
I. Artikel 160, lid 1 sub e van de Gemeentewet op grond waarvan de bevoegdheid tot het 

verkopen van onroerende zaken van de gemeente aan het college van burgemeester en 
wethouders is toegekend; 

II. het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2011, op 
grond waarvan de bevoegdheid te besluiten tot het sluiten van koopovereenkomsten 
binnen het project bedrijvenpark Cornelisland is gemandateerd aan het hoofd van de 
afdeling Sturing en Beleid met een ondermandaat aan de coördinator Ruimtelijk en 
Economisch Beleid; 

III. de volmacht van de burgemeester d.d.   op basis van artikel 171 van de 
Gemeentewet, op grond waarvan het afdelingshoofd Sturing en Beleid en de, ieder 
afzonderlijk, bevoegd zijn om voor de gemeente op te treden bij de ondertekening van 
koopovereenkomsten binnen het project bedrijvenpark Cornelisland en 

IV. het Organisatiebesluit 2011, zoals dit besluit op  is vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders, op grond waarvan de coördinator Ruimtelijk en Economisch 
Beleid het hoofd van de afdeling Stedelijk Beleid kan vervangen. 

 
 
IN OVERWEGING NEMENDE DAT: 
 
A. Partijen op __ __________ 2011 een optieovereenkomst zijn aangegaan onder kenmerk 

RI11/00592 op basis waarvan de gemeente aan de koper optie heeft verleend tot koop 
van het in deze koopovereenkomst bedoelde perceel bouwgrond, hierna te noemen “het 
verkochte” en 

B. op deze overeenkomst van toepassing zijn; de definities, voorwaarden en bepalingen als 
overeengekomen in voornoemde optieovereenkomst, tenzij hierna uitdrukkelijk anders 
vermeld. 

 
 
VERKLAREN HET NAVOLGENDE OVEREEN TE KOMEN: 
 
Het verkochte 
1. De gemeente verkoopt aan de koper een perceel bouwgrond, gelegen op bedrijvenpark 

Cornelisland, kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, sectie H, nummer 2848 (deels), 
groot ca. 524m², zoals dit perceel globaal en schematisch is aangeduid met een schuine 
streeparcering op de aan deze overeenkomst gehechte tekening d.d.  met nummer 
36, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen;  

 

Aan de bepalingen in deze 
conceptkoopovereenkomst kunnen geen 
rechten worden ontleend.  
De gemeente behoudt zich het recht voor, 
wijzigingen door te voeren in deze concept-
koopovereenkomst.  
Zie hardheidsclausule hoofdstuk 9  van de 
‘Uitgifteregels Bedrijvenpark Cornelisland’ 
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De koopsom  
2. De koopsom van het perceel bouwgrond bedraagt 524m² x € 495,--, ofwel € 259.380,-- in 

totaal, te vermeerderen met omzetbelasting (BTW); 
 
Het notarieel transport 
3. De akte van overdracht moet worden verleden en de koopsom moet worden voldaan 

binnen één maand na gemeentelijke ondertekening van deze overeenkomst. Binnen een 
week na deze ondertekening moet de koper een notaris aanwijzen voor het passeren van 
de transportakte, bij gebreke waarvan de verkoper een notaris te Ridderkerk zal aanwijzen. 
De door de koper vooraf in de gemeentekas gestorte waarborgsom en optievergoeding - 
niet zijnde de optievergoeding ‘extra’ - zullen met de koopsom worden verrekend, als 
overeengekomen in de optieovereenkomst;  

 
4. Vanaf de eerste dag na verloop van de in artikel 3 genoemde termijn tot de dag van het 

verlijden van de notariële akte is de koper over de koopsom, verminderd met het als 
waarborgsom en optievergoeding - niet zijnde de optievergoeding ‘extra’ - gestorte bedrag, 
aan de gemeente een rente verschuldigd, overeenkomende met de effectieve rente op 
jaarbasis voor langlopende leningen van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten op de 
eerste dag na verloop van de in artikel 3 genoemde termijn, vermeerderd met een opslag 
van 1% per jaar gedurende de eerste maand van overschrijding van de sub 3 genoemde 
termijn en nadien verhoogd met een opslag van 2% per jaar, te voldoen bij de notariële 
akte; 

 
Bodemgesteldheid 
5. De bodemgesteldheid van het verkochte zal ten tijde van de levering niet in de weg staan 

aan de realisatie van de bestemming waarvoor dit perceel wordt verkocht zijnde 
Bedrijfsdoeleinden;  

 
6. Het verkochte zal bouwrijp worden opgeleverd. Onder bouwrijpe grond wordt verstaan dat 

de grond wordt opgeleverd vrij van verhardingen, bomen, struiken, straatmeubilair, kabels 
en leidingen en dergelijke.  

 
7. Het bouwrijp maken van het Bedrijvenpark Cornelisland in het algemeen houdt niet meer 

of minder in dan dat bouwstraten worden aangelegd, hoofdriolering wordt gerealiseerd en 
waterpartijen worden gegraven. Het perceel wordt geleverd exclusief nutsvoorzieningen 
(elektra en gas, water en telecommunicatie). Deze voorzieningen dienen in opdracht en 
voor rekening van de koper zelf op de kavel te worden aangebracht; 

 
8. De kosten van eventueel van het verkochte af te voeren overtollige grond komen voor 

rekening van de koper. De gemeente heeft op het perceel een bodemonderzoek laten 
uitvoeren om de milieuhygiënische kwaliteit in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit te 
toetsen. De resultaten van dit onderzoek zijn vermeld in het door Milieutechnisch 
adviesbureau RSK - EMN opgestelde rapport d.d.  met het rapportnummer    De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt voor het afvoeren van grond van de kavel.
locatie tot bedrijvenpark. Koper verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van dit 
rapport. De gemeente verklaart op basis van dit rapport dat het verkochte geschikt mag 
worden geacht voor het door de koper beoogde gebruik; 

 
Afscheiding van het verkochte 
9. Als afscheiding van de verkochte grond zullen tevens worden aangemerkt: 
 a. De door de gemeente ter opsluiting van aangrenzende gemeentelijke bestratingen 

geplaatste en als zodanig bij de openbare weg behorende betonbanden; 
 b. Gevels van bouwwerken, alsook tuinmuren welke samenvallen met de begrenzing 

van de verkochte grond. 
 
Ontbinding 
10. Indien niet binnen de voorgeschreven termijn van één maand, de koopsom is betaald en 
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de koopakte is gepasseerd, heeft de gemeente het recht de koopovereenkomst onmiddel-
lijk te ontbinden zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige inverzuim-
stelling nodig is; 

 
11. Indien deze koopovereenkomst overeenkomstig artikel 10 wordt ontbonden, vervalt de 

door de koper in de gemeentekas gestorte waarborgsom en eerder betaalde 
optievergoeding aan de gemeente, onverminderd het recht van de gemeente op 
vergoeding van kosten, schaden en/of interesten, behoudens bijzondere omstandigheden, 
zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk; 

 
 
Bouwplicht/gebruiksbestemming 
12. Het verkochte moet door de koper bestemd en gebruikt worden om daarop een 

bedrijfsruimte te stichten ten behoeve van haar transportbedrijf, een en ander 
overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan Bedrijvenpark Cornelisland Ridderkerk, 
en mag zonder toestemming van het College van burgemeester en wethouders van de 
Gemeente niet voor andere doeleinden worden gebruikt; deze toestemming kan voor 
bepaalde tijd of tot wederopzeggens worden verleend en daaraan kunnen voorwaarden 
worden verbonden; 

 
13. De koper moet binnen een half jaar na het verlijden van de akte van overdracht zijn 

begonnen met het doen stichten van de bebouwing op het verkochte en de opbouw 
daarvan regelmatig voortzetten met dien verstande, dat deze bebouwing binnen achttien 
maanden na dagtekening van de akte moet zijn voltooid, behoudens in het geval dat 
wettelijke voorschriften het bouwen verhinderen en behoudens door het college van 
burgemeester en wethouders van Ridderkerk op grond van billijkheid of overmacht te 
verlenen uitstel; 

 
14. Voor de nakoming van de verplichtingen die met betrekking tot de realisering van het op 

het verkochte uit te voeren bouwplan voor het/de door de koper aangetrokken 
aannemings- en/of bouwbedrijf c.q. (bouw)maatschappij uit deze verkoopvoorwaarden 
voortvloeien, is jegens de gemeente Ridderkerk de koper aansprakelijk; 

 
15. De koper is zelf verantwoordelijk voor het correct, tijdig en volledig indienen van de 

omgevingsvergunningaanvraag. De koper dient bij de vergunningaanvraag rekening te 
houden met het bepaalde in artikel 11. Onverminderd haar publiekrechtelijke taken en 
verantwoordelijkheden, zal de gemeente de nodige inspanningen leveren voor het 
voortgang maken bij de behandeling van de voor de te stichten bebouwing ingediende 
omgevingsvergunningaanvraag; 

 
16. Indien de koper binnen 3 jaar na de datum van het passeren van de akte van overdracht 

(leveringsakte) nog niet c.q. niet genoegzaam mocht hebben voldaan aan zijn bouwplicht 
bedoeld in de artikelen 12 en 13, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te 
ontbinden en ontstaat voor de koper ex artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek, de plicht 
tot teruggave van de onroerende zaak, vanaf de datum van verzending van een door het 
college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk - bij aangetekend schrijven - aan 
koper gerichte kennisgeving, waarin wordt geconstateerd, dat de termijn, waarbinnen de 
bebouwing tot stand moest zijn gebracht, is verstreken. Alle bereids door de koper aan de 
gemeente verschuldigde boeten blijven ten bate van de gemeente gehandhaafd; 

 
17. Voor het toezicht op de naleving der voorwaarden met betrekking tot de bouwplicht zullen 

de daartoe door het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk aangewezen 
ambtenaren en werklieden van de gemeente Ridderkerk toegang hebben tot het verkochte 
tot de datum dat het bedrijfspand is opgeleverd, terwijl de koper bij weigering van de 
toegang door dit enkele feit aan de gemeente Ridderkerk een dadelijk opeisbare boete 
verbeurt van € 100,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de toegang wordt geweigerd; 
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Vervreemdingsverbod 
18. Het is de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van 

burgemeester en wethouders van Ridderkerk verboden om binnen 5 jaar na dagtekening 
van deze notariële akte het verkochte en/of de daarop te stichten of gestichte bebouwing 
te vervreemden, te verhuren of anderszins aan derden in gebruik af te staan. Onder 
vervreemding in deze bepaling worden mede begrepen het uitgeven in erfpacht, het 
vestigen van andere zakelijke rechten met uitzondering van hypotheek alsmede het 
inbrengen in maat- en/of vennootschappen; 

 
19. Aan de in artikel 18 genoemde schriftelijke toestemming kan het college van burgemeester 

en wethouders van Ridderkerk nadere voorwaarden verbinden; 
 
Parkeergelegenheid 
20. De koper verbindt zich tegenover de gemeente om het parkeren, laden, lossen en 

manoeuvreren op eigen terrein te laten plaatsvinden. De koper zal hiertoe op eigen terrein 
parkeergelegenheid aanleggen en in stand houden. Het aantal parkeerplaatsen dat de 
koper op haar grond moet aanleggen zal door het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente worden bepaald aan de hand van een door de koper op het 
onderhavige perceel te realiseren bouwplan.  

 
21. De koper is verplicht om de parkeergelegenheid op eigen grond in de toekomst uit te 

breiden met het aantal parkeerplaatsen dat door het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente in verband met wijziging van de gebouwen of de aard van 
het bedrijf noodzakelijk wordt geacht naar de op dat moment bij de gemeente gebruikelijke 
normen. 

 
22. Indien ter voldoening aan het gestelde onder artikel 20 en 21 parkeerplaatsen worden 

aangelegd is het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente bevoegd 
nadere eisen te stellen met betrekking tot de aanleg, het onderhoud en het gebruik van 
deze parkeerplaatsen. De op grond van het onder artikel 20 en 21 bepaalde aan te leggen 
parkeerplaatsen dienen te allen tijden als zodanig te worden gehandhaafd. 

 
Parkmanagement 
23. De koper verplicht zich om onherroepelijk en onvoorwaardelijk haar medewerking te 

verlenen aan het instellen van een zogenaamde parkmanagementregeling in het gebied 
waarvan het verkochte deel uitmaakt. In het kader van de implementatie van voormelde 
parkmanagementregeling, zullen ten behoeve van de gemeente dan wel een nader op te 
richten rechtspersoon (waarschijnlijk een vereniging of een stichting) en ten laste van het 
verkochte nadere erfdienstbaarheden worden gevestigd. De koper is verplicht haar 
medewerking te verlenen aan de vestiging van deze erfdienstbaarheden, voor zover zulks 
redelijkerwijze van de koper kan worden verwacht. De nadere inhoud van deze 
parkmanagementregeling zal zo spoedig mogelijk na ondertekening van deze 
koopovereenkomst aan de koper worden medegedeeld. 

 
Bijzondere bepalingen 
24. Ten behoeve van de gemeente en ten laste van het verkochte wordt in de notariële akte 

een zakelijk recht gevestigd als bedoeld in titel 6 en 8 van boek 5 van het Burgerlijk 
Wetboek, inhoudende het recht tot het leggen, aanbrengen, hebben, houden, 
onderhouden, repareren, vervangen en verwijderen van kabels en leidingen met 
bijbehorende werken op, aan of in het verkochte ten behoeve van de op het verkochte en 
op de omliggende gronden - kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, sectie , nummers  - gerealiseerde en/of te realiseren opstallen.
herstellen, dan wel te vergoeden. Het zakelijk recht wordt eeuwigdurend gevestigd en 
wordt gerekend te zijn ingegaan per heden; 

 
25. Het bepaalde in de artikelen 8.1b en 21.1 van de ‘Algemene Verkoopvoorwaarden 
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gemeente Ridderkerk 2009’ is niet van toepassing op deze overeenkomst; 
 
Kettingbeding  
26. Partijen komen hierbij overeen dat in de akte zal worden bepaald dat de Algemene 

Voorwaarden alsmede hetgeen is bepaald in de artikelen 20 tot en met dit artikel 26 en 28 
tot en met 30 van deze koopovereenkomst als kettingbeding zullen worden opgenomen als 
gevolg waarvan de koper alsmede haar rechtsopvolgers ter zake van het verkochte jegens 
de gemeente verplicht zijn de betreffende verplichtingen bij overdracht van het verkochte, 
daaronder begrepen de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het verkochte, op te 
leggen aan de opvolgende rechtverkrijgenden dan wel zakelijk gerechtigden tot het 
verkochte en door deze te doen aanvaarden en voorts de daaruit voor de gemeente 
voortvloeiende rechten namens de gemeente aan te nemen.  

 
Slotbepalingen 
27. Partijen verbinden zich in de akte van levering afstand te doen van het recht om op welke 

grond dan ook ontbinding van deze overeenkomst te vorderen; 
 
28. In zeer bijzondere gevallen te zijner beoordeling kan het college van burgemeester en 

wethouders van Ridderkerk de in deze overeenkomst gestelde termijnen met een door 
haar te bepalen termijn verlengen; 

 
29. Indien een deel van de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid 

van het overige deel van de overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde deel of 
nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het 
dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of 
vernietigbaarheid gekend zouden hebben; 

 
30. Op deze overeenkomst zijn de ‘Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Ridderkerk 

2009’ van toepassing, tenzij hier uitdrukkelijk in deze koopovereenkomst van is 
afgeweken. 

 
 
ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND: 
 

TE  RIDDERKERK   TE _______________________ 
 
D.D.  _______________________ D.D. _______________________ 
De gemeente, De koper, 
 
 
 
______________________ ______________________ 
H.T. van Bochove C. Sanders 
 
 
 
______________________ 

 
 
 
 

. Sanders 
 
 
Sanders - Korver 
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BIJLAGEN: 
1. Situatietekening 2011V0036 d.d.; 
2. Bodemonderzoeksrapport d.d.; 
3. Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Ridderkerk 200 



ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  
GEMEENTE RIDDERKERK 2009 
  

  
   
   
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
voor de verkoop en levering van onroerende zaken in eigendom bij de gemeente Ridderkerk 
 
Artikel 1 
Definities 
 
Tenzij anders blijkt wordt in de koopovereenkomst, de akte en de algemene voorwaarden verstaan onder: 
 
Akte: 
Het notariële stuk waarbij de onroerende zaak ter uitvoering van de koopovereenkomst door de gemeente 
wordt geleverd; 
Algemene Voorwaarden: 
Deze algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van onroerende zaken in eigendom bij de 
gemeente Ridderkerk, vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
op 20 januari 2009. 
Bodem: 
De grond en/of het (grond)water behorende tot de onroerende zaak. 
Bodemverontreiniging:  
Vervuiling van de bodem door stoffen die zich op een zodanige wijze op of in de bodem bevinden, dat deze 
stoffen: 
 Zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen 
verspreiden en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen; en 
 Eén of meer van de functionele eigenschappen die de bodem voor mens plant of dier heeft 
verminderen of bedreigen; waarbij onder functionele eigenschappen van de bodem wordt verstaan de 
ecologische functie (als onderdeel van de algemene ecologische kringlopen, als deel van de biosfeer en als 
verblijfplaats van bodemorganismen), de teeltfunctie, de dragersfunctie en de functie van de bodem als vind- 
en winplaats van grondwater en delfstoffen. 
Bouwvergunning: 
De (bouw)vergunning voor het bouwplan met het oog waarop de onroerende zaak wordt of is verkocht door 
de gemeente.  
Datum notarieel transport: 
De dag waarop de akte wordt getransporteerd. 
Eigenaar: 
De persoon of personen aan wie door de gemeente (mede) uit hoofde van de koopovereenkomst de 
onroerende zaak wordt of is geleverd en de rechtsopvolger(s) van die perso(o)n(en) in de eigendom van de 
onroerende zaak. 
Gemeente: 
De gemeente Ridderkerk. 
Koopovereenkomst: 
De tussen Partijen gesloten overeenkomst waarbij de gemeente de onroerende zaak verkoopt aan de koper 
die de onroerende zaak koopt van de gemeente. 
Koper: 
De persoon of personen met wie de gemeente de koopovereenkomst sluit of heeft gesloten.  
Kwaliteitsrekening: 
De bijzondere bankrekening van de notaris als bedoeld in artikel 25 wet op het notarisambt.  
Milieurapportage: 
De in de koopovereenkomst bedoelde rapportage inzake de milieutechnische staat van de onroerende zaak 
welke rapportage aan de akte wordt gehecht alsmede – indien in die rapportage maatregelen worden 
aanbevolen – de overige (evaluatie)verslag(en) van de uitvoering van die maatregelen, die eveneens aan de 
akte worden gehecht. 
Notaris: 
De door partijen aangewezen notaris die het notarieel transport verzorgt. 
Onroerende zaak: 
- het perceel, onbebouwd of voorzien van (bouw)werken en beplanting, danwel het 
appartementsrecht, al dan niet in combinatie met een perceel grond, te leveren of geleverd uit hoofde van de 
koopovereenkomst; of 
- de zaak en/of het recht te leveren of geleverd uit hoofde van de koopovereenkomst tezamen met de 
bouwwerken en /of beplantingen die uit hoofde van de koopovereenkomst of de akte zullen worden of zijn 
aangebracht. 
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Ontwerpakte:  
Het ontwerp van de akte waarnaar in de koopovereenkomst wordt/is verwezen. 
De openbare registers: 
De openbare registers voor registergoederen van de Rijksdienst voor het Kadaster en de Openbare Registers. 
Partij 
De gemeente, de koper of de eigenaar. 
Partijen: 
De gemeente en de koper; of 
De gemeente en de eigenaar 
Tijdstip van overdracht 
Het tijdstip waarop de akte door de notaris wordt overgedragen. 
Vervreemden  
Overdragen, bezwaren met beperkte genotsrechten of toedelen. 
 
Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkel of in meervoud worden gebruikt.  
 
Artikel 2 
Staat van aflevering: 
2.1 Behoudens het bepaalde in artikel 2.2 zal de gemeente de onroerende zaak afleveren in de staat 

waarin deze zich bij het ondertekenen van koopovereenkomst bevindt. 
Indien van toepassing zal deze staat zijn of worden vastgelegd in: 
a) de milieurapportage; 
b) ingeval van een bouwplicht ook in een afzonderlijk door partijen op te maken omschrijving of in 
afleveringsvoorwaarden die aan de koopovereenkomst of aan de akte wordt/worden gehecht. 

2.2 Zijn in de milieurapportage maatregelen aangegeven, dan zal de gemeente die maatregelen  
doen uitvoeren voor de levering van de onroerende zaak. De gemeente zal het resultaat hiervan 
(doen) vastleggen in een evaluatierapport dat aan de koopovereenkomst en/of akte zal worden 
gehecht. 

 
Artikel 3 
Aanvaarding en risico-overgang 
3.1 Bij het transport van de akte aanvaardt de eigenaar de onroerende zaak in de staat waarin deze zich 

op de datum van overdracht bevindt. Is de staat van de onroerende zaak in de koopovereenkomst 
en/of akte beschreven, dan wordt de onroerende zaak door de eigenaar aanvaard in die staat. 

3.2 Vanaf het notarieel transport is de onroerende zaak voor risico van de eigenaar, behoudens het in 
artikel 4 bepaalde. Het artikel 7:10 lid 3 en lid 4 eerste zin burgerlijk wetboek bepaald is niet van 
toepassing.  

3.3 Vanaf het notarieel transport is de onroerende zaak voor rekening van de eigenaar en geniet de 
eigenaar de lusten en draagt hij de lasten. 

 
Artikel 4 
Risico bij bodemverontreiniging 
4.1 Partijen aanvaarden de milieurapportage als basis voor de koopovereenkomsten en de levering van 

de onroerende zaak. De koper en de eigenaar stellen vast dat de onroerende zaak geschikt is voor 
het door partijen in de koopovereenkomst en/of akte beoogde gebruik behoudens en onverminderd 
het bepaalde in artikel 4.2 en artikel 4.3. 

4.2 Indien tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het op de grond te realiseren 
bouwplan tot drie maanden na de datum van het besluit tot afgifte van de daarvoor vereiste 
bouwvergunning, alsnog zou blijken van de aanwezigheid van voor het milieu gevaarlijke stoffen, die 
van zodanige aard of omvang zijn dat van de koper in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij 
zonder tot sanering over te gaan, aan zijn bouwplicht voldoet, heeft de koper het recht deze 
overeenkomst te (doen) ontbinden en de grond wederom ter vrije beschikking van de gemeente te 
stellen, voor zover mogelijk in de toestand waarin deze zich bevond bij het aangaan van de 
overeenkomst. Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen worden niet verstaan: 
funderingsresten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, noch de aanwezigheid van de 
draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden, noch stobben van bomen of struiken. 

4.3 Is de milieurapportage door of in opdracht van de gemeente opgesteld en blijkt deze ondeugdelijk te 
zijn of is de gemeente te kort geschoten bij de uitvoering van de maatregelen die in de 
milieurapportage zijn aangegeven dan geldt onverkort de wettelijke regeling dienaangaande. 



 
 

  
   
   
 

ALGEMENE VOORWAARDEN                                          3/9 
voor de verkoop en levering van onroerende zaken in eigendom bij de gemeente Ridderkerk 
 

 
Artikel 5 
Onder- of overmaat 
5.1 Onder- of overmaat van de onroerende zaak verleent aan geen van partijen enig recht, behoudens 

het in artikel 5.2 bepaalde.  
5.2 Is de koopprijs in de koopovereenkomst vastgesteld op basis van een bedrag per vierkante meter 

grondoppervlakte van de onroerende de zaak dan dient indien: 
a) de onder- of overmaat meer de dan drie procent (3%) afwijkt van die grondoppervlakte; en 
b) Het met de onder- of overmaat corresponderen bedrag meer bedraagt dan vijfentwintighonderd 

euro (€ 2.500), het sub b eerst bedoelde bedrag door de gemeente te worden bijbetaald 
respectievelijk door de eigenaar te worden terugbetaald.  

Artikel 6 
Bijzondere lasten en beperkingen 
6.1 De gemeente zal de onroerende zaak leveren: 

a) Vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan; en 
b) Vrij van andere beperkte rechten dan hypotheken, kwalitatieve verplichten, bijzonder lasten en of 

kettingbedingen, een en ander voor zover daarvan niet blijkt uit de koopovereenkomst en/of de 
Openbare Registers, 

6.2 De gemeente is geen kwalitatieve verplichtingen erfdienstbaarheden, ander beperkte rechten, 
bijzondere lasten en of kettingbedingen bekend anders dan vermeld in de koopovereenkomst.  

6.3 Zijn in de koopovereenkomst lasten en of beperkingen opgenomen, dan aanvaardt de koper casu 
quo de eigenaar deze uitdrukkelijk. 

6.4 De koper casu quo de eigenaar aanvaardt tevens uitdrukkelijk de aan de gemeente onbekende en in 
de openbaar registers ingeschreven kwalitatieve verplichten, beperkte rechten en bijzondere lasten 
en is zich de gevolgen van die aanvaarding bewust. 

6.5 De gemeente staat, met inachtneming van artikel 6.6, in voor de afwezigheid van lasten of 
beperkingen die voortvloeien uit feiten die vatbaar zijn voor inschrijving in de openbare registers, 
doch daarin ten tijde van het ondertekenen van de koopovereenkomst niet waren ingeschreven.  

6.6 Is de onroerende zaak behept met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten, dan 
kan de koper eisen dat de last of beperking wordt opgeheven, mits de gemeente hieraan 
redelijkerwijs kan voldoen.  

 
Artikel 7 
Vrij van huur 
De gemeente staat ervoor in dat zowel bij het sluiten van de koopovereenkomst als op het datum van 
overdracht met betrekking tot de onroerende zaak door de gemeente noch huurovereenkomsten, 
bruikleenovereenkomsten of andere overeenkomsten waarbij het genot of gebruik aan derden is gegeven, zijn 
gesloten, noch overeenkomsten zullen zijn gesloten die tot het aangaan van die overeenkomsten kunnen 
leiden. 
 
Artikel 8 
Levering 
8.1 De levering en aanvaarding van de onroerende zaak zullen plaatsvinden: 

a) uiterlijk op een in de koopovereenkomst vastgestelde dag; of 
b) indien in de koopovereenkomst de koper een bouwplicht is opgelegd uiterlijk een maand na de 

sub a bedoelde dag en op voorwaarde dat: 
- de bouwvergunning is verleend; 
- de beslissing tot het verlenen van de bouwvergunning niet is geschorst en 
- schorsing in redelijkheid niet meer te verwachten is.  

8.2 Is een in artikel 8.1 bedoelde voorwaarde niet vervuld, dan zal de levering plaatsvinden een maand 
nadat de betreffende voorwaarde is vervuld danwel een maand nadat de in artikel 21 bedoelde 
ontbindende voorwaarde niet meer van kracht is.  

8.3 De gemeente zal op verzoek van de koper op de datum van overdracht de onroerende zaak leveren 
aan een of meer door de koper aangewezen perso(o)n(en), mits de koper alle verplichtingen uit de 
koopovereenkomst jegens de gemeente nakomt. 

8.4 De akte zal worden verleden ten overstaan van de notaris. 
8.5 Partijen instrueren de notaris om terstond na het tijdstip van overdracht een afschrift te doen 

inschrijven in de openbare registers.  
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Artikel 9 
Betaling  
9.1 Betaling van: 

a) de koopprijs; 
b) de verschuldigde omzetbelasting; 
c) de verschuldigde overdrachtsbelasting; en/of 
d) de andere lasten en kosten die de koper ter zake van de levering van de onroerende zaak 

verschuldigd is, 
zal plaatsvinden via de kwaliteitsrekening van de dienstdoende notaris. 

9.2 De koper zal zorgdragen voor een tijdige storting van het verschuldigde bedrag en wel zodanig dat 
de kwaliteitsrekening op of voor de datum van het notarieel transport is gecrediteerd. Vindt 
creditering plaats op de datum van overdracht, dan dient de betaling voor het notarieel transport te 
zijn uitgevoerd. 

9.3 Indien ter zake van de levering van de onroerende zaak geen overdrachtsbelasting is verschuldigd, 
kunnen partijen overeenkomen dat de betaling van de onroerende zaken door koper, als in artikel 9.1 
bedoeld, rechtstreeks plaatsvindt door de koper aan gemeente. 

9.4 De notaris zal eerst betalingen aan de gemeente verrichten terstond nadat vaststaat dat de 
gemeente zal voldoen aan de in artikel 6.1 sub a bedoelde verplichtingen. 

9.5 Andere betalingen die de koper uit hoofde van de koopovereenkomst of andere daaraan voorafgaand 
of daaruit voortvloeiende overeenkomst aan de gemeente voor de levering aan de gemeente moet 
verrichten, zullen rechtstreeks door de koper aan de gemeente plaatsvinden.  

9.6 De gemeente zal op verzoek van de koper of uit eigener beweging, al dan niet via de notaris, een 
factuur aan de koper voor de verschuldigde betaling (doen) overleggen. 

9.7 Betalingen die de koper dient te verrichten zullen tijdig geschieden in euro’s. Een verschuldigd 
bedrag zal naar boven op hele euro’s worden afgerond. 

9.8 Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder enige korting of verrekening. 
 
Artikel 10 
Lasten en belastingen 
10.1 Lasten en belastingen die zijn of worden geheven in verband met de onroerende zaak komen vanaf 

het notarieel transport voor rekening van de koper.  
10.2 Onder lasten en belastingen zijn mede begrepen lasten en belastingen die moeten worden voldaan 

door een eigenaar van de onroerende zaak, ongeacht of die lasten en belastingen door de gemeente 
zijn verschuldigd (geweest) of niet.  

 
Artikel 11 
De bouwvergunning 
Indien de koper in de koopovereenkomst een renovatieplicht of een bouwplicht is opgelegd zal: 

a) De koper zich inspannen, dat de bouwvergunning wordt verleend, in ieder geval door, voor 
zover nog niet gedaan, het tijdig en naar behoren indienen van een aanvraag om de 
bouwvergunning; en 

b) De gemeente, voor zover nodig en nog niet gedaan: 
 De noodzakelijke planologische procedures als gevolg van het tijdig in gang zetten en deze 
met voortvarendheid afwikkelen en 
 aanvragen betreffende door haar te verlenen vergunningen, ontheffingen en 
toestemmingen, mits naar behoren ingediend en onverminderd haar publiekrechtelijke taken en 
bevoegdheden, direct en welwillend behandelen.  

 
Artikel 12  
Overdracht van rechten 
12.1 Gaan rechten van de gemeente terzake van de onroerende zaak jegens haar rechtsvoorgangers 

en/of andere derden niet gelijktijdig met de levering mee over op de eigenaar, dan is de gemeente 
verplicht op eerste verzoek mee te werken aan een levering van die rechten aan de eigenaar. 

12.2 De eigenaar is te allen tijde bevoegd de levering van rechten als bedoeld in artikel 12.1 mee te delen 
aan de betreffende schuldenaar.  

 
Artikel 13 
Verplichtingen van de eigenaar 
13.1 De eigenaar is verplicht: 
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a) De onroerende zaak te bebouwen, te renoveren en/of in te richten en wel op de wijze als in de 
koopovereenkomst en/of akte wordt aangegeven; meer of anders bouwen dan in de 
koopovereenkomst en/of akte is aangegeven is niet toegestaan; 

b) Ingeval van een bouw of renovatieplicht met de bouw of de renovatie te beginnen terstond na 
het notarieel transport en deze werkzaamheden met bekwame spoed ononderbroken voort te 
zetten en te voltooien; 

c) De onroerende zaak in de goede staat te houden en de daarbij behorende bebouwing waar 
nodig tijdig te vernieuwen; 

d) De onroerende zaak aan te wenden overeenkomstig de bestemming en het gebruik zoals is 
vermeld in de koopovereenkomst en/of akte; 

e) Toe te laten, dat op, aan, in of boven de onroerende zaak voor openbare doeleinden palen, 
kabels, leidingen, schakelkasten, armaturen, aanduidingborden, sleuven, goten of andere 
voorwerpen en/of voorzieningen worden aangebracht, onderhouden en vernieuwd, mits na 
overleg met de eigenaar omtrent de plaats en de wijze waarop de hiervoor bedoelde 
voorwerpen en voorzieningen worden aangebracht; alle schade die daarvan het onmiddellijke 
gevolg is en die redelijkerwijs niet voor rekening van de eigenaar kan zijn, zal door de 
gemeente naar haar keuze en op haar kosten worden hersteld of aan de eigenaar worden 
vergoed; 

f) Al datgene te doen en na te laten waardoor schade, gevaar of hinder – in welke vorm dan ook – 
kan worden voorkomen of kan ontstaan en in dezen de aanwijzingen van de gemeente op te 
volgen; 

g) De koper verplicht zich tegenover de gemeente de gekochte grond behoorlijk af te scheiden van 
gemeentelijke eigendommen en daarvan behoorlijk afgescheiden te houden. Voor elke 
afscheiding, niet zijnde beplanting dient vooraf de goedkeuring van burgemeester en 
wethouders te worden verkregen. De tuinmuren die bij de koop worden meegeleverd dienen ten 
alle tijden gehandhaafd te blijven; 

h) Indien een afscheiding van beplanting wordt aangebracht dan dient deze te worden geplaatst 
op grond van de koper op minimaal 50 cm uit de kadastrale grens; 

i) De kosten voor het maken van de afscheidingen komen in afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 5:46 en 5:49 van het Burgerlijk Wetboek voor rekening van de koper; 

j) De afscheiding moet door de koper in goede staat worden onderhouden en wel zodanig, dat 
deze nimmer de eigendomsgrens overschrijdt.  

k) De koper mag niet eerder een afscheiding plaatsen dan nadat de grens door een landmeter van 
de gemeente in het terrein is aangewezen.; 

l) Bij vervreemding van de onroerende zaak of van een gedeelte daarvan het eigendomsbewijs 
inclusief de milieurapportage of een afschrift of uittreksel daarvan aan zijn rechtsopvolger te 
overhandigen. 

13.2 Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd ontheffing te verlenen van hetgeen in 
artikel 13.1 onder a, c en d is bepaald. De eigenaar dient daartoe schriftelijk een verzoek in bij de 
gemeente. Worden bij de ontheffing voorwaarden gesteld, dan zullen deze al dan niet een financieel 
karakter hebben.  

 
Artikel 14 
Toestemmingen 
14.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente is de eigenaar niet bevoegd de 

onroerende zaak of een gedeelte daarvan: 
a) Te splitsen in appartementsrechten; of 
b) Te vervreemden, indien de onroerende zaak een andere bestemming heeft dan wonen, danwel 

overeenkomsten aan te gaan die kunnen leiden tot het verrichten van de hiervoor vermelde 
rechtshandelingen.  

14.2 Ingeval van splitsing in appartementsrechten dient de eigenaar bij zijn verzoek om toestemming de 
gemeente de conceptakte van splitsing en het daarbij behorende reglement toe te zenden.  

14.3 In aanvulling op het bepaalde in artikel 5:111 Burgerlijk wetboek dient in ieder geval het navolgende 
in de akte van splitsing te worden bepaald: 
a) De vereniging van eigenaars zal erop toezien, dat ieder van de appartementseigenaren zijn 

verplichtingen jegens de gemeente nakomt; 
b) Iedere wijziging van de akte van splitsing of van het daarbij behorende reglement behoeft de 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente, tenzij de rechter deze wijzingen heeft 
bevolen.  
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14.4 Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 14.2 en 14.3 zal de gemeente – onverminderd het 
bepaalde in artikel 17 – van ofwel de vereniging van eigenaars als van ieder van de 
appartementseigenaars kunnen verlangen, dat de akte van splitsing en/of het reglement in oude 
toestand worden/wordt hersteld.  

 
Artikel 15 
Vertegenwoordiging 
15.1 Indien de koper of de eigenaar uit twee of meer personen bestaat of komt te bestaan, wijzen deze 

personen een van hen als vertegenwoordiger aan. Een dergelijke aanwijzing dient terstond aan de 
gemeente te worden medegedeeld. 

15.2 Een wijziging in de vertegenwoordiging moet onverwijld aan de gemeente worden
 meegedeeld.  
 
Artikel 16 
Derdenwerking 
16.1 Partijen beogen uitdrukkelijk een derdenwerking ten aanzien van hun rechten en verplichtingen uit 

hoofde van de akte. De in de volgende leden van dit artikel vermelde bedingen zijn gemaakt ter 
versterking van die derdenwerking.  

16.2 Alle verplichtingen van een partij uit hoofde van de akte om iets te dulden of niet te doen ten aanzien 
van de onroerende zaak, zullen overgaan op degenen die de onroerende zaak of een gedeelte 
daarvan verkrijgen. Ook degenen die een recht van gebruik verkrijgen van de rechthebbende zullen 
daaraan gebonden zijn. Sprake is van kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 burgerlijk 
wetboek. 

16.3 Voor zover sprake is van verplichtingen om te doen zal de eigenaar bij vervreemding van de 
onroerende zaak of van een gedeelte daarvan zijn verplichtingen uit hoofde van de akte ten behoeve 
van de gemeente opleggen aan zijn rechtsopvolger en deze namens de gemeente laten aannemen.  

 
Artikel 17 
Woonplaats 
17.1 De koper zal in de koopovereenkomst woonplaats kiezen in Nederland. Tevens kiest de koper ter 

zake van de uitvoering van de koopovereenkomst woonplaats ten kantore van de notaris. 
17.2 Voorts zal de eigenaar mede met het oog op het in artikel 16 bepaalde in de akte respectievelijk in 

opvolgende akten van levering woonplaats kiezen in Nederland. Van een woonplaatskeuze in 
laatstbedoelde akten zal onverwijld mededeling worden gedaan aan de gemeente evenals van een 
wijziging van een gekozen woonplaats. 

 
Artikel 18 
Mededelingen  
18.1 De gemeente kan alle mededelingen en kennisgevingen rechtsgeldig op de laatst aan haar gemelde 

(gekozen) woonplaats doen. 
18.2 Ingeval van vervreemding van de onroerende zaak of van een gedeelte daarvan is de verkrijger 

verplicht onverwijld aan de gemeente van zijn verkrijging mededeling te doen.  
18.3 De verkrijger legt bij deze mededeling over een authentiek exemplaar van de op de verkrijging 

betrekking hebbende juridische stukken: 
a) Bij verkrijging onder algemene titel bijvoorbeeld (een afschrift van) een verklaring van erfrecht of 

een afschrift van de fusieakte; 
b) Bij verkrijging onder bijzondere titel bijvoorbeeld een afschrift van de akte van levering. 

18.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zullen mededelingen en kennisgevingen aangetekend worden 
gedaan.  

 
Artikel 19  
Diversen 
19.1 Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het 

arrondissement Rotterdam.  
19.2 De algemene termijnenwet is van toepassing. 
19.3 Indien in de rechtsverhouding tussen partijen een bepaling geldt die op grond van een rechterlijke 

uitspraak of anderszins niet toegepast kan worden, blijven alle overige bepalingen onverminderd van 
kracht. 
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19.4 Bijlagen gehecht aan de koopovereenkomst of de akte maken deel uit van de koopovereenkomst 
respectievelijk van de akte. Ingeval van een strijdigheid tussen het bepaalde in de 
koopovereenkomst of de akte enerzijds en een aan de koopovereenkomst of de akte gehechte 
bijlage anderzijds prevaleert het bepaalde in de koopovereenkomst respectievelijk het bepaalde in de 
akte.  

 
Artikel 20 
Anti-speculatiebeding 
20.1 Het is de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders 

van Ridderkerk verboden om binnen 5 jaar na dagtekening van deze notariële akte het verkochte 
en/of de daarop te stichten of gestichte bebouwing te vervreemden, te verhuren of anderszins aan 
derden in gebruik af te staan. Onder vervreemding in deze bepaling worden mede begrepen het 
uitgeven in erfpacht, het vestigen van andere zakelijke rechten met uitzondering van hypotheek 
alsmede het inbrengen in maat- en/of vennootschappen. 

20.2 Aan de hiervoor in lid 1 genoemde schriftelijke toestemming kunnen burgemeester en wethouders 
van Ridderkerk nadere voorwaarden opstellen. 

 
Artikel 21 
Ontbindende voorwaarden 
21.1 Indien de koper in de koopovereenkomst een bouwplicht of een renovatieplicht is opgelegd, is de 

koopovereenkomst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.2, aangegaan onder de 
ontbindende voorwaarde dat buiten toedoen van partijen, daaronder mede begrepen de vrijheid die 
de gemeente uit hoofde van haar publiekrechterlijk taken en bevoegdheden ter zake heeft: 
a) De bouwvergunning is geweigerd; of 
b) Indien de bouwvergunning is verleend, de beslissing daartoe is geschorst en na verlening van de 

bouwvergunning zes maanden zijn versteken zonder dat de schorsing is opgeheven. 
21.2 Op de vervulling van de ontbindende voorwaarde kan door ieder partij een beroep worden  

gedaan en wel uiterlijk een maand na vervulling van die voorwaarde. 
21.3 Eindigt de koopovereenkomst doordat een partij overeenkomstig de artikelen 21.1 en 21.2 een 

beroep doet op de vervulling van de ontbindende voorwaarden, dan is geen van de Partijen 
gehouden tot vergoeding van de kosten en/of schade van de andere partij. 

21.4 Indien koper voordat de totale koopsom is voldaan in staat van faillissement wordt verklaard of 
surseance van betaling heeft verkregen, alsmede bij een andere wijze van inbeslagneming van zijn 
roerende of onroerende goederen de volledige beschikkingmacht over zijn totale vermogen verliest, 
dan heeft de gemeente het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling 
of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. 

21.5 Iedere tekortkoming van één der partijen in de nakoming van één van haar verplichtingen uit deze 
overeenkomst de koopovereenkomst en/of akte, geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere 
aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Eén en ander nadat 
de tekortkomende partij in verzuim is. 

21.6 Wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden, dan is de partij wier tekortkoming een 
grond voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht haar wederpartij de schade te vergoeden die deze 
lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt. 

21.7 Alle bereids door de koper aan de gemeente verschuldigde boeten blijven ten bate van de gemeente 
gehandhaafd.  

 
Artikel 22 
Sancties bij niet-nakoming 
  
22.1 Bij elke niet-nakoming of overtreding van één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit deze 

overeenkomst, verbeurt koper c.q. diens rechtsopvolgers, na ingebrekestelling en na verloop van de 
in die ingebrekestelling bepaalde termijn, ten behoeve van de gemeente Ridderkerk een onmiddellijk 
opeisbare boete van maximaal 10% van de vastgestelde koopsom. 

22.2 De hoogte van de onder lid 1 bedoelde boete wordt voor ieder geval afzonderlijk door het college van 
burgemeester en wethouders vastgesteld. 

22.3 De boete moet worden betaald binnen één maand na daartoe strekkende aanmaning van het college 
van burgemeester en wethouders. 
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22.4 In geval meer personen eigenaar zijn van het gekochte, zullen zij ten aanzien van de in de lid 1 van 
dit artikel bedoelde boete gelden als hoofdelijke schuldenaren. 

22.5 Naast de in de lid 1 van dit artikel bedoelde boete kunnen burgemeester en wethouders een extra 
boete van maximaal 10 keer 1(één) % te vorderen voor elke dag, dat de niet-nakoming of de 
overtreding voortduurt, zolang deze extra boete de maximaal direct opeisbare boete niet overschrijdt. 

22.6 Een boete, als in lid 1en 5 bedoeld, kunnen burgemeester en wethouders kwijtschelden of, indien 
deze reeds is betaald, teruggeven indien daarvoor naar hun mening reden aanwezig is. 

22.7 De kosten van het invorderen van de boete zijn voor rekening van de koper c.q. diens 
rechtsopvolgers. Waarbij betaling door de een, de ander vrijwaart van verplichtingen. 

 
Artikel 23 
Beroep 
23.1 Tegen de oplegging van een boete, als bedoeld in het artikel 22, kan de koper c.q. diens 

rechtsopvolgers binnen twee maanden na ontvangst  van de beslissing van burgemeester en 
wethouders schriftelijk in beroep komen bij de gemeenteraad. Dit beroep houdt in, de gronden 
waarop het steunt.  

23.2 De gemeenteraad beslist omtrent het beroep zo spoedig mogelijk na de datum van indiening van het 
beroepsschrift.  

23.3 De gemeenteraad is bevoegd, bij zijn beslissing op het beroep de door het college van burgemeester 
en wethouders opgelegde boete te wijzigen.  

23.4 Het beroep heeft een schorsende werking. Wordt de koper in zijn beroep geheel of gedeeltelijk in het 
ongelijk gesteld, dan begint de in artikel 22, lid 3, gestelde termijn van één maand te lopen van de 
dag dat de gemeenteraad haar besluit heeft genomen. 

23.5 De boete wordt geacht geheel te zijn vervallen indien de gemeenteraad binnen de in lid 2 gestelde 
termijn van twee, na verdaging vier maanden geen beslissing heeft genomen. 

23.6 Van de onder lid 2 en 3 bedoelde beslissing respectievelijk verdaging, alsmede van het achterwege 
blijven van een beslissing van de gemeenteraad, geeft het college van burgemeester en wethouders 
onverwijld kennis aan de koper. 

 
Artikel 24 
Kosten 
Alle kosten en belastingen verband houdende met de koopovereenkomst en de daaruit voortvloeiende 
levering zijn voor rekening van de koper casu quo de eigenaar, ook indien de in artikel 20 bedoelde 
ontbindende voorwaarde wordt vervuld. 
 
Artikel 25 
Hoofdelijke aansprakelijkheid 
De ten laste van de koper komende verplichtingen zijn ondeelbaar. Indien het verkochte door meer personen 
gezamenlijk wordt aangekocht, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk. 
 
Artikel 26  
Schadevergoeding 
Koper heeft generlei recht op schadevergoeding, hoegenaamd ook, indien het verkoopbesluit ingevolge artikel 
268 van de gemeentewet door de Kroon mocht worden vernietigd. 
 
Artikel 27 
Termijnverlenging 
In zeer bijzondere gevallen te hunner beoordeling kunnen Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk de in 
deze verkoopvoorwaarden gestelde termijnen met een door hen te bepalen termijn verlengen. 
 
Artikel 28 
Vormvoorschrift 
28.1 De in deze verkoopvoorwaarden bedoelde kennisgevingen, mededelingen, aanschrijvingen, 

aanmaningen, toestemmingen en ingebrekestellingen, geschieden bij deurwaardersexploot danwel 
bij aangetekende brief. 

28.2  Indien de koper zich niet kan verenigen met een door Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk 
genomen beslissing ter uitvoering van deze verkoopvoorwaarden, kan hij daartegen binnen 14 dagen 
na dagtekening van die beslissing schriftelijk bij de gemeenteraad voorzieningen vragen. 
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Artikel 29 
Citeertitel  
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente 
Ridderkerk 2009’. 
 
 
 

……….:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::………. 
 



Stroomschema selectie- en uitgiftecriteria Bedrijvenpark Cornelisland Lijst van Gegadigden 
 

 

Gegadigden van de gegadigdenlijst Cornelisland  

1 Bent u een AGF* bedrijf?  Ja 
Nee ga door naar stap 2 

 

2 Bent u een ontwikkelaar**?  Ja 
Nee, ga door naar stap 3 

 

3 Valt uw bedrijf onder detailhandel***?  Ja 
Nee, ga door naar ‘Uitgiftefase I+II’ 

 
UITGIFTEFASE I + II 

U heeft een kavel nodig > 15.000 m²  Ja 
Nee, ga door naar stap 5 

 

UITGIFTEFASE III 
Start uitgifte 1 januari 2013 

UITGIFTEFASE IV 
Start uitgifte na 2015 

Valt u onder de categorie  
grootschalige of perifere detailhandel?  Nee 
Ja, ga door naar ‘Uitgiftefase IV’ 
 

Voor uw bedrijf is geen kavel beschikbaar. U kunt zich inschrijven 
als gegadigde voor bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard 

5 U heeft een kavel nodig < 1500 m²  Ja 
  Nee, ga door naar stap 6 

U krijgt geen kavel toegewezen. U komt in aanmerking voor 
collectief opdrachtgeverschap aan een ontwikkelaar in fase I +II 

Voor uw bedrijf is geen kavel beschikbaar.  

6 Gefeliciteerd! Uw bedrijf komt in aanmerking voor een kavel op 
Bedrijvenpark Cornelisland.  
 
 Bent u een Ridderkerks bedrijf? Ga naar stap 7 
 Bent u een bedrijf van buiten Ridderkerk? Ga naar stap 8 
 

7 
RIDDERKERS BEDRIJF 

 

8  
OVERIGE BEDRIJVEN 

Omdat er meer gegadigden zijn dan beschikbare grond wordt er 
een rangorde bepaald bij het toewijzen van kavels 

 
De rangorde wordt bepaald door:  
 Floor Space Index**** (FSI) (paragraaf 6.3.3) 

Dit criterium spreekt voor zich. Het bedrijf met de hoogste 
FSI staat bovenaan aflopend naar het bedrijf met de 
laagste FSI 

 Inschrijfduur 
Hoe langer een bedrijf staat ingeschreven hoe hoger het 
bedrijf op de ranglijst komt te staan.  

 
Indien twee bedrijven op basis van FSI gelijk zijn, dan bepaalt 
de inschrijfduur de rangorde. 
 
De procedure van optieovereenkomst tot koopovereenkomst is 
uitgelegd in hoofdstuk 7 van de notitie ‘Uitgifteregels 
Bedrijvenpark Cornelisland’. 

 

8  
OVERIGE BEDRIJVEN 

 
Helaas, wij hebben voor u geen kavel beschikbaar. 

DEFINITIES 
 
* AGF 
Bedrijven uit de Aardappelen, Groente en Fruit sector (AGF) krijgen op bedrijvenpark Cornelisland geen 
kavel toegewezen. Dit type bedrijf is aangewezen op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. De AGF-
bedrijven die op de gegadigdenlijst van Cornelisland staan komen op de gegadigdenlijst van Nieuw 
Reijerwaard. 
 
** Ontwikkelaar 
U bent een ontwikkelaar als u een bedrijfskavel ontwikkelt zonder zelf eindgebruiker te zijn. 
Heeft u wel een eindgebruiker? Dan doet de gemeente zaken met die partij. U kunt wel namens de 
eindgebruiker optreden.  
 
*** Detailhandel 
Onder detailhandel verstaat de gemeente het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder begrepen de 
uitstraling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan diegenen die deze goederen kopen 
voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 
 
**** Floor Space Index (FSI) 
De FSI is de maat die het totale aantal vierkante meters bebouwing, inclusief de verdiepingen, binnen een 
bouwkavel vergelijkt met het totale, zowel bebouwde als onbebouwde, oppervlak van datzelfde kavel. De 
FSI geeft aan wat de bebouwingsdichtheid van een kavel is. Op bedrijvenpark wordt een FSI van minimaal 
0.6 nagestreefd. 



Stroomschema selectie- en uitgiftecriteria Bedrijvenpark Cornelisland  
 

 

Gegadigde Cornelisland  

1 Bent u een AGF* bedrijf?  Ja 
Nee, ga door naar stap 2 

 

2 Bent u een ontwikkelaar**?  Ja 
Nee, ga door naar stap 3 

 

3 Valt uw bedrijf onder detailhandel***?  Ja 
Nee, ga door naar ‘Uitgiftefase I+II’ 

 
UITGIFTEFASE I + II 

U heeft een kavel nodig > 15.000 m²  Ja 
Nee, ga door naar stap 5 

 

UITGIFTEFASE III 
Start uitgifte januari 2013 

UITGIFTEFASE IV 
Start uitgifte na 2015 

Valt u onder de categorie  
grootschalige of perifere detailhandel?  Nee 
Ja, ga door naar ‘Uitgiftefase IV’ 
 

Voor uw bedrijf is geen kavel beschikbaar. U kunt zich inschrijven 
als gegadigde voor bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard 

5 U heeft een kavel nodig < 1500 m²  Ja 
  Nee, ga door naar stap 6 

Helaas, Voor uw bedrijf is geen kavel beschikbaar.  

7 Gefeliciteerd! Uw bedrijf komt in aanmerking voor een kavel op Bedrijvenpark Cornelisland. 
Deze procedure wordt uitgelegd in hoofdstuk 7 (link naar notitie) van de notitie ‘Uitgifteregels Bedrijvenpark Cornelisland’.  

 
 
 
 

6 Uw bedrijf heeft een Floor Space Index**** > 0.6   
Ja, ga door naar stap 7 
Nee, ga naar door naar stap 8 

 

8 Helaas, wij hebben voor uw bedrijf geen kavel beschikbaar. 

 
Helaas, wij hebben voor uw bedrijf geen kavel beschikbaar. 

DEFINITIES 
 
* AGF 
Bedrijven uit de Aardappelen, Groente en Fruit sector (AGF) krijgen op bedrijvenpark Cornelisland geen 
kavel toegewezen. Dit type bedrijf is aangewezen op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. De AGF-
bedrijven die op de gegadigdenlijst van Cornelisland staan komen op de gegadigdenlijst van Nieuw 
Reijerwaard. 
 
** Ontwikkelaar 
U bent een ontwikkelaar als u een bedrijfskavel ontwikkelt zonder zelf eindgebruiker te zijn. 
Heeft u wel een eindgebruiker? Dan doet de gemeente zaken met die partij. U kunt wel namens de 
eindgebruiker optreden.  
 
*** Detailhandel 
Onder detailhandel verstaat de gemeente het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder begrepen de 
uitstraling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan diegenen die deze goederen kopen 
voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 
 
**** Floor Space Index (FSI) 
De FSI is de maat die het totale aantal vierkante meters bebouwing, inclusief de verdiepingen, binnen een 
bouwkavel vergelijkt met het totale, zowel bebouwde als onbebouwde, oppervlak van datzelfde kavel. De 
FSI geeft aan wat de bebouwingsdichtheid van een kavel is. Op bedrijvenpark wordt een FSI van minimaal 
0.6 nagestreefd. 


