
gemeente Steenbergen
willij :Qir.

ľ Zř

overeenkomst privaatrechtelijke aspecten Olmentuin

Partijen

1. De gemeente Steenbergen, te dezen krachtens artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door dhr. 
R.P. van den Belt, MBA, burgemeester van die gemeente, handelende in de gemelde kwaliteit ter 
uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 27 februari 2018 hierna te noemen: “de
Gemeente”;

en

2.

hierna te noemen: “initiatiefnemers

OVERWEGENDE DAT:

a) partijen gesprekken hebben gevoerd en in procedure zijn getreden omtrent de ontwikkeling van een 

duurzame wijk de Olmentuin, hierna te noemen het 'Project';

b) het Project voorzien is op de huidige locatie van taxibedrijf Buuron en het perceel hierachter, te 

Steenbergen, zoals op onderstaande afbeelding is weergegeven, hierna te noemen het ’Kavel';
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c) initiatiefnemers voor het Project als ontwikkelaar, eigenaar en verkoper zal optreden, wat inhoudt dat 

het Project wordt gerealiseerd voor rekening en risico van initiatiefnemers

d) dat partijen een aantal uitgangspunten en afspraken in verband met deze procedure en de daaruit 

eventueel voort te vloeien overeenkomst en vergunningen wensen vast te leggen in de onderhavige 

overeenkomst;

e) initiatiefnemers geven nadrukkelijk aan dat ze deze bovenwettelijke verplichtingen vrijwillig aangaan.

KOMEN HET NAVOLGENDE OVEREEN:

Algemeen

Artikel 1. Definities

» Olmentuin

» Overeenkomst

* het Project

* Visiedocument

: de te realiseren duurzame wijk 

: deze overeenkomst met bijlagen;

: het in de considerans genoemde Project; 

: het Visiedocument Olmentuin (bijlage 1)



Artikel 2. Doel en strekking van de Overeenkomst

1. Het doel van de Overeenkomst is het vastleggen van afspraken tussen Partijen, welke in het 

bestemmingsplan niet geborgd worden, maar wel tussen gemeente en initiatiefnemers zijn 

afgesproken over de feitelijke realisatie en instandhouding van de duurzame wijk en zijn 

uitgangspunten. Deze afspraken bepalen mede het nut en noodzaak van deze wijk.

2. Partijen zullen welwillend en voortvárend met elkaar samenwerken overeenkomstig de bepalingen 

van de Overeenkomst, teneinde de ontwikkeling van het Project te bewerkstelligen. Partijen zullen al 

datgene doen, respectievelijk alles nalaten, dat de voortgang en/of doorgang van het Project kan 

bevorderen respectievelijk frustreren. Zij gaan bij de uitvoering van de overeenkomst met elkaar om 

naar de eisen van redelijkheid en billijkheid en nemen daarbij steeds eikaars gerechtvaardigde 

belangen in ogenschouw.

Artikel 3. ínhoud Overeenkomst

1. De in de Overeenkomst genoemde Bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. 

Bij tegenstrijdigheden tussen de ínhoud van deze Overeenkomst en die van de Bijlagen, prevaleert 

de ínhoud van deze Overeenkomst.

Artikel 4. Het Project

Op de hiervoor weergegeven Kavel zal door de initiatiefnemers de duurzame wijk Olmentuin 

gerealiseerd worden.

Artikel 5.Visiedocument

1. Het Visiedocument Olmentuin dient te worden uitgewerkt in een duurzame wijk.

2. Samenvatting visiedocument Olmentuin:

» Een duurzame, energie neutrale wijk tussen het groen met de gezamenlijke tuin met kas.

» Een wijk die iets toevoegt, iets betekent, iets biedt aan Steenbergen.

» Aan de Olmendreef in Steenbergen is een Taxibedrijf gevestigd, met ten zuiden van dit bedrijf een 

onbebouwd perceel. Het voornemen bestaat om dit taxibedrijf te verplaatsen en het vrijkomende 

terrein samen met het onbebouwde perceel te benutten voor het realiseren van een woongebied met 

34 woningen, het Project.

» Binnen het Project zal de nadruk liggen op duurzaamheid en ruim wonen in een groene omgeving, 

wat de initiatiefnemers willen bereiken middels de drie P’s People, Planet, Profit. Een inzet gericht 

op innoveren en het tegelijkertijd vinden van kansen die goed zijn voor de samenleving, het milieu 

en onze portemonnee. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan: 

o Het sluiten en scheiden van kringlopen 

o Het ontwerpen en bouwen naar de analogie van de natuur

o Het stoppen met de inzet van toxische stoffen en kiezen voor natuurlijke, hernieuwbare 

materialen

o Aanzienlijke efficiëntieverbetering ten opzichte van het bestaande

o Investeren in het behouden en ontwikkelen van de kwaliteit van het groen en de sociale 

cohesie



* In het Project staat sociale, technische en ecologische duurzaamheid centraal. Er is een sterke 

behoefte aan nieuwe levensloop woningen in Steenbergen, geschikt voor jong en oud en sluit het 

plan aan bij de noodzaak tot verduurzaming van de woningbouw om opwarming van de aarde tegen 

te gaan en de (leefomgeving van) alle flora en fauna in stand te houden.

e Verder is de ambitie om het Project “meer te laten zijn dan een nieuwe woonwijk van Steenbergen”. 

Zo zal worden gestreefd naar een dorps karakter, waarbij de gemeenschapszin geprikkeld zal 

worden door stedenbouwkundige invullingen die aanzetten tot verbinden van de bewoners als een 

gezamenlijke (eetbare)tuin waar de woningen op zullen worden georiënteerd, een centrale 

waterpartij en een gezamenlijke kas waarin onder andere biologische producten kunnen worden 

verbouwd door de bewoners zelf. Daarnaast dient de Olmentuin als leefomgeving van diverse fauna, 

zoals vogels en vlinders, wat tevens een aanleiding is om variërende (functionele)fauna op te nemen 

in de wijk en de natuur een handje te helpen met biologische ecosystemen. Daarbij is het 

uitgangspunt dat de bewoners van de Olmentuin de wijk zo veel mogelijk op eigen kracht en door 

samenwerking te onderhouden en leefbaar te maken/houden door bijvoorbeeld fruit te plukken, 

activiteiten te organiseren en zich vak gerelateerd in te zetten.

o In het project worden alleen duurzame woningen gebouwd. Er wordt gestreefd naar zeer 

comfortabele, eenvoudig aanpasbare en uitbreidbare woningen die klimaatneutraal en/of zelfs Nul- 

op-de-meter zijn. Dit gebeurt in combinatie met het slechts toepassen van verantwoorde en 

natuurlijke materialen. Voor de Olmentuin wordt gekozen voor de bouwmethode van Wooneco2 

(GPR norm minimaal 7,5 of daarmee vergelijkbaar) welke middels de Trias Energetica en de 

‘passiefhuis methode’ werkt (of een andere duurzame bouwmethode). Zo worden de woningen 

naast een duurzame materialisatie onder andere voorzien van zonnepanelen, (water)besparende 

toestellen en zijn de woningen op de zon georiënteerd. De initiatiefnemer verplicht de kopers om de 

woningen volgens Wooneco2 (GPR norm minimaal 7,5 of daarmee vergelijkbaar) te bouwen op 

straffe van een boete van C 20.000^ per woning en toont dit na oplevering van de woningen aan de 

gemeente aan.

3. Het proces om van visiedocument tot realisatie te komen is in het procesdocument van visie naar 

realisatie (bijlage 2) toegelicht.

Artikel 6. Duurzaamheid en rolvoering

1. Partijen onderkennen het belang van duurzaamheid en komen overeen elkaar te ondersteunen in het 

behalen van de doelstelling zoals geformuleerd in artikel 5.

2. In opdracht van de initiatiefnemer is een stedenbouwkundig plan opgesteld dat de basis vormt voor 

bestemmingsplan Olmentuin.

3. Initiatiefnemer draagt zorg voor de realisatie van het project. Hierbij worden in ieder geval de duurzame 

verplichtingen uit het visiedocument zowel voor de realisatie als instandhouding daarvan als kwalitatieve 

verplichting met kettingbeding gekoppeld te worden aan de particuliere bouwkavels (duurzame 

bouwnorm art. 5) en gemeenschappelijke eigendommen. Iedere koper van een privékavel wordt voor 

1/346 deel eigenaar van de onverdeelde gemeenschappelijke eigendommen die in mandeligheid of in de 

vorm van een vereniging van eigenaren gezamenlijk beheerd en instand gehouden worden.



Een overeenkomst heeft normaal gesproken alleen werking tussen de contractspartijen. Bij onroerende zaken 
is het echter mogelijk om af te spreken dat een bepaalde verplichting bij verkoop over zal gaan op de nieuwe 
eigenaar. Het gaat dan steeds om een verplichting om iets te dulden of om iets niet te doen. Er is dan sprake 
van een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 BW. Voor de werking van een kwalitatieve 
verplichting is vereist dat het door de notaris wordt vastgelegd in een notariële akte én wordt ingeschreven in 
de openbare registers (Kadaster). Toekomstige eigenaren zijn dan van rechtswege (automatisch) gebonden 
aan het beding)______________________________________________________________________________________________

Artikel 7. Overdracht derden

1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de 

voorafgaande schríftelijke instemming van de andere Partijen. Deze bepaling geldt als een beding 

met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:82 lid 2 BW.

Artikel 8. Entire agreement

1. Deze Overeenkomst, inclusief de daarin vermelde bijlagen, vormt de volledige Overeenkomst tussen 

Partijen ter zake het onderwerp van deze Overeenkomst en vervangt alle voorafgaande (mondelinge 

en schríftelijke) afspraken.

2. Wijzigingen in de Overeenkomst en aanvullingen op deze Overeenkomst zullen Partijen slechts 

binden indien schríftelijk overeengekomen en door alle Partijen ondertekend.

Artikel 9. Gedeeltelijke onverbindendheid

1. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen 

onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich om de níet-verbindende bepaling te vervangen 

door een bepaling die wel verbindend is en die qua ínhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van 

de niet-verbindende bepaling.

Artikel 10. Toepasselijk recht en Rechtskeuze

1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die tussen 

Partijen zullen ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement 

Zeeland-West Brabant.

2. Voorafgaand aan het voorleggen van het geschil aan de bevoegde rechter, zullen Partijen buiten 

rechte, door middel van mediation, trachten te komen tot een beslechting van hun geschil. Partijen 

zullen zich wenden tot een mediator die is ingeschreven in het register van het Nederlands 

Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam.



Artikel 11. Boete

Wanneer initiatiefnemers de afspraken uit deze overeenkomst niet nakomen kan de gemeente met 

tussenkomst van bevoegde rechter een boete op eisen van eenmalig C 200.000,-- Gemeente dient dan te 

onderbouwen waarom niet voldaan is de afspraken uit de overeenkomst.

Artikel 12. Duur Overeenkomst

Deze Overeenkomst neemt een aanvang op het moment dat Partijen deze hebben ondertekend en eindigt in 

de gevallen zoals omschreven in artikel 13 van deze overeenkomst.

Artikel 13. Einde overeenkomst

1. Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege zodra de laatste woning in het project gerealiseerd is.

2. De in dit artikel beschreven mogelijkheden tot beëindiging van de Overeenkomst laten onverlet de 

eventuele andere mogelijkheden die de wet aan Partijen biedt.

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend te Steenbergen, d.d.

Gemeente Steenbergen, De Initiatiefnemers,
vertegenwoordigd door

J.T.A. Buuron
De burgemeester,
R.P. van den Belt MBA

L.J.H. Buuron

Bijlage 1 

Bijlage 2

: Visiedocument Olmentuin 

: Procesdocument van visie naar realisatie



PROCESDOCUMENT VAN VISIE NAAR REALISATIE

OLMENTUIN

Visie Olmentuin

Sociaal duurzaam - Technisch duurzaam - Ecologisch duurzaam

GEMEENTE INITIATIEFNEMERCOLLECTIEF

ontwerp -voorbereiding

Realisatie en overdracht 
aan van de privekavel en 
gemeenschappelijke 
eigendommen aan - 
particulieren

Bestemmingsplan: Inrichtingsplan collectief 
gebied (water-groen-kas)

Stedenbouwkundige opzet - 
waterhuishouding Aanleg door initiatiefnemer

Openbaar gebied Gezamenlijke 
instandhouding en beheer

PARTICULIER

privekavel - 
duurzaam bouwen

:V34e-deel
onverdeelde
gemeenschappelijke
eigendommen

PARTICULIER
PARTICULIER

privekavel - 
duurzaam bouwen

privekavel - 
duurzaam bouwen

I734e-deel
onverdeelde
gemeenschappelijke
eigendommen

lZ34e-deel
onverdeelde
gemeenschappelijke
eigendommen

PARTICULIER
"\

privekavel - 
duurzaam bouwen

iy34e-deel
onverdeelde
gemeenschappelijke
eigendommen



Uitleg visiedocument

Zoals in de inleiding van de rapportage 'Olmentuin Steenbergen "de mens als verbinding" (hierna te 
noemen visiedocument) aangegeven is, geldt dit document als omschrijving van de visie en ambitie 
voor het bijzondere concept van de wijk 'Olmentuin'. Het betreft nadrukkelijk een visie, in overleg 
met de gemeente Steenbergen en kopers zal de definitieve inrichten in enginering plaats moeten 
vinden om tot een voor alle partijen gedragen ontwerp te komen.

Vanaf 2015 is Marsaki betrokken door de gebroeders Buuron om de droom die zij hebben om een 
duurzame, energie neutrale wijk te realiseren te begeleiden. Een van de eerste stappen in dit proces 
is het vastleggen van deze droom in een visiedocument. Een visiedocument is daarbij een middel om 
aan de hand van ideeën en referentiebeelden een uitgangspunt te vormen waarop alle betrokken 
partijen de nadere uitwerking en enginering vorm kunnen geven. Het visiedocument bevat daarom 
ook geen hard kaders maar geldt als richtlijn. Afwijken mag echter enkel alleen in overleg met 
betrokken partijen als gemeente en kopers. Het proces hiervoor is in de volgende alinea omschreven.

De visie is de eerste fase om te komen tot het concept van deze duurzame, energie neutrale wijk. In 
deze fase heeft een inventarisatie op hoofdlijnen plaatsgevonden op basis van beschikbare literatuur, 
referenties en gesprekken met betrokkenen en de gemeente. De foto's, artist impressies en 
tekeningen geven enkel nog richting (inspiratie) aan de ontwikkeling.

In de tweede fase wordt een aantal scenario's nader uitgewerkt en gepresenteerd aan gemeente en 
kopers. Deze scensario's hebben betrekking op de woonomgeving (oa. straten, groen en water) en 
op het eigen woonmilieu (oa. architectuur en duurzaamheid aspecten). Enerzijds wordt hierbij 
uitgegaan van de ruimtelijke, bio(eco)logische mogelijkheden en anderzijds van maatschappelijke 
keuzes (kopers voor wie gebouwd wordt). Elke afzonderlijke stap wordt vastgelegd in een 
projectgroep verslag met de gemeente Steenbergen.

Op hoofdlijnen worden nadere afspraken gemaakt over: het groen, het water, verkeer, parkeren, 
wonen en voorzieningen.

Schematische weergaven van dit proces:



Fasen Activiteiten Document(en)
Besluit/
akkoord

Oriëntatiefase
Voorbereiden van de planontwikkeling 

Alternatieven tegen elkaar afwegen en 

afzetten tegen de huidige situatie

Haalbaarheids-studie 1
onderzoek

Visiedocument

Programmafase

Vastellen van de benodigde ruimte voor 

de verschillende functies (openbaar en 

Vaststellen van de technische eisen

woonomgeving

Vaststellen van de technische en 

bouwkundige eisen

Voorbereiden van de ontwerpfase

Programma van eisen (PvE)

ambtelijk

ambtelijk

Ontwerpfase

Maken van een voorlopig 

inrichtingsplan van de openbare ruimte 

Maken van een voorlopig ontwerp van 

gebouw, installaties e.d.

Eventueel maken van 

proefopstellingen, artist impressies 

Maken van een definitief ontwerp van

de buitenruimte

Maken van een definitief ontwerp van 

gebouw, installaties e.d.

Voorlopig ontwerp

Definitief ontwerp ambtelijk

ambtelijk

Vergunningsfase

Goedkeuring van de gemeente op het 

inrichtingsplan en op de architectuur College

Aanbestedingfase

Uitwerken van de ontwerpen in 

gedetailleerde teksten, tekeningen en 

processchema's. Bestek

Uitvoeringsfase Realiseren van de bouw

Veiligheid-en

gezondheidsjV&Gjplan

Gebruiksfase Beheer en onderhoud Statuten WE WE


