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Algemene informatie  

In het verleden heeft de gemeente plannen gemaakt voor de ontwikkeling van de woonwijk 
Holsterveld in Vlodrop. Aan de rand zijn reeds 9 woningen gerealiseerd. Vanwege de 
vastgoedcrisis is de verdere ontwikkeling van het plan stilgelegd. De gerealiseerde woningen 
liggen midden in het open veld. Stedenbouwkundig vinden wij dat niet wenselijk en inmiddels 
wordt de planontwikkeling verder opgepakt. Onderdeel van het totaalproject is de verkoop van 7 
vrije bouwkavels. Inmiddels zijn bouwkavels 1 en 2 verkocht, waardoor er nog 5 vrije bouwkavels 
in de verkoop staan.  

Vlodrop 

Het kerkdorp Vlodrop telt ruim 2.000 inwoners en vormt met vijf andere dorpen de gemeente 
Roerdalen. Vlodrop ligt ingebed tussen het mooie Roerdal en het Nationaal Park de Meinweg. Het 
heeft een gezellige markt, toeristische voorzieningen en cultuurhistorische monumenten.  
 
De ligging aan de grens met Duitsland maakt dat er vlak buiten het dorp grote tuincentra en prima 
grenswinkelaanbod zijn. Medische voorzieningen bestaan uit huisarts, tandarts, fysiotherapie. 
Maatschappelijke voorzieningen worden gevormd door het Sociaal Team, de basisschool, 
kinderopvang, sporthal en buitenbad, tennispark, dorpshuis, jeugdhuis en een compact 
verenigingsleven. 

Plan Holsterveld 

De gemeente Roerdalen is eigenaar van de gronden van het plan Holsterveld. Het gebied ligt aan 
de rand van Vlodrop. In het verleden waren hier plannen om een woonwijk te bouwen. Er zijn 
toen in totaal 9 woningen gebouwd. Het gebied is destijds ook bouwrijp gemaakt. Dit betekent 
dat de bouwwegen en riolering al zijn aangelegd.  
 
In 2016 is de ontwikkeling van de woonwijk gestopt, door economische redenen. De 9 woningen 
die wel al zijn gebouwd, liggen midden in het open veld (zie afbeelding 1). Wij willen dat de 9 
woningen op een logische manier aansluiten bij de kern van Vlodrop. Dat gebeurt door de wijk nu 
alsnog af te bouwen op basis van de stedenbouwkundig opzet in afbeelding 2. De gemeente biedt 
een deel van de kavels uit dit plan aan, aan particulieren. 
 
Deze brochure verstrekt informatie over de aangeboden percelen, de bouwmogelijkheden, de te 
volgen verkoopprocedure en de inschrijvingsvoorwaarden. Onderdeel van deze brochure is een 
conceptkoopovereenkomst en een inschrijfformulier. Aan deze brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden. 
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Ligging kavels 

De kavels liggen aan de Ambachtssingel in Vlodrop (zie rood omrande gebied op afbeelding 1). 
Het plangebied ligt aan de rand van de kern Vlodrop. Ten noorden van het plangebied worden 
ook woningen gebouwd (overzijde van de Ambachtssingel). Aan de oostkant grenst het gebied 
aan de Van den Broecksingel. Ten zuiden liggen agrarische percelen en aan de westzijde sluit het 
plangebied aan op de bestaande 9 woningen.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Afbeelding 1: plangebied Holsterveld 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2: stedenbouwkundige opzet van de wijk Holsterveld  
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Kavelinformatie 

De kavels die de gemeente te koop aanbiedt, zijn onderdeel van het uitwerkingsplan ‘Holsterveld 
Vlodrop’. De kavels liggen de percelen die kadastraal bekend zijn als Vlodrop, sectie F, nummer 
1884 en 196. In totaal gaat het om 7 bouwkavels, inmiddels zijn kavels 1 en 2 verkocht (zie 
afbeelding 3). In de tabel hieronder staat specifieke informatie over de resterende 5 kavels. 
Daarnaast geldt voor alle percelen dat een deel van het perceel een groenbestemming heeft.  
 

 
Afbeelding 3: verdeling kavels 

 

Op de volgende bladzijde is een overzichtstekening van de verkooptekening weergegeven.  

7 6 5 

1 
4 

2 3 

Verkocht  
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Afbeelding 4: verkooptekening 

Verkocht  

Verkocht  
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Kavel 3 

Locatie  Ambachtssingel 15 Vlodrop 

Kadastrale gegevens Gemeente Vlodrop, sectie F, sectienummer 1884 

Kavelgrootte Circa 805 m2 

Kavelafmetingen Het perceel heeft een gemiddelde breedte van ongeveer 17 meter en 
een gemiddelde diepte van ongeveer 43 meter. 

Type woning Vrijstaand 

 
Kavel 4 

Locatie  Ambachtssingel 17 Vlodrop 

Kadastrale gegevens Gemeente Vlodrop, sectie F, sectienummer 1884 

Kavelgrootte Circa 740 m2 

Kavelafmetingen Het perceel heeft een gemiddelde breedte van ongeveer 16 meter en 
een gemiddelde diepte van ongeveer 42 meter. 

Type woning Vrijstaand 

  
Kavel 5 

Locatie  Ambachtssingel 19 Vlodrop 

Kadastrale gegevens Gemeente Vlodrop, sectie F, sectienummers 1884 en 196 

Kavelgrootte Circa 670 m2 

Kavelafmetingen Het perceel heeft een gemiddelde breedte van ongeveer 16 meter en 
een gemiddelde diepte van ongeveer 42 meter. 

Type woning Vrijstaand 

 
Kavel 6 

Locatie  Ambachtssingel 21 Vlodrop 

Kadastrale gegevens Gemeente Vlodrop, sectie F, sectienummers 1884 en 196 

Kavelgrootte Circa 680 m2 

Kavelafmetingen Het perceel heeft een gemiddelde breedte van ongeveer 16 meter en 
een gemiddelde diepte van ongeveer 43 meter. 

Type woning Vrijstaand 

 
Kavel 7 

Locatie  Ambachtssingel 23 Vlodrop 

Kadastrale gegevens Gemeente Vlodrop, sectie F, sectienummer 1884 

Kavelgrootte Circa 735 m2 

Kavelafmetingen Het perceel heeft een gemiddelde breedte van ongeveer 16 meter en 
een gemiddelde diepte van ongeveer 45 meter 

Type woning Vrijstaand 

Bijzonderheden Voor een deel van dit perceel (strook aan de linkerzijde/westzijde) geldt 
het bestemmingsplan ‘1e herziening Kernen Roerdalen’. Deze strook 
wordt niet meegenomen bij het uitwerkingsplan. Voor dit perceel 
gelden dus twee bestemmingsplannen.  
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Bijzondere bepaling  

Alle kavels grenzen aan de zuidzijde aan het buitengebied. Om de landschappelijke kwaliteit en de 
inpassing van de woningen te borgen, hebben alle percelen aan de zuidzijde voor een deel een 
groenbestemming met daarop de aanduiding ‘Groenvoorziening’. Hierdoor wordt een natuurlijke 
overgang naar het buitengebied behouden. Deze groenstrook maakt onderdeel uit van het te 
kopen perceel. Bij het bepalen van de grondprijs is daar rekening mee gehouden. 
 
De strook ter breedte van 5 meter aan de achterzijde van de kavels (de strook met de 
groenbestemming) wordt door de gemeente aangeplant, maar wordt verkocht aan de 
woningeigenaar waarbij de toekomstige eigenaar een onderhouds- en 
instandhoudingsverplichting krijgt. Dit wordt in de koopovereenkomst vastgelegd. Ook wordt dit 
in het uitwerkingsplan geregeld door middel van een voorwaardelijke verplichting. Daarnaast 
krijgen de gronden de aanduiding ‘Groenvoorziening’. Dit betekent dat u op grond van het 
uitwerkingsplan niet mag bouwen op deze strook. Ook dit is opgenomen in de overeenkomst. 
 
De strook wordt (naar verwachting in het najaar van 2022) aangeplant met de volgende soorten: 

 Ligustrum vulgare (afbeelding 5a); 

 Rosa rugosa (afbeelding 5b); 

 Carpinus betulus (afbeelding 5c); 

 Ilex aquifolium met kluit (afbeelding 5d); 

 Prunus padus (afbeelding 5e). 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Ligustrum vulgare  

 
Rosa rugosa 

Afbeelding 5a: Ligustrum vulgare 
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Geitenhouderij 

Op circa 1 kilometer van de bouwkavels ligt een geitenhouderij (Weg achter het Koebroek). Uit 
onderzoeken van “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden” van het RIVM is naar voren 
gekomen dat tot 2 km rond geitenhouderijen een verhoogde kans op longontsteking bestaat. Er 
wordt momenteel nader  onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak, om zo over enkele jaren zo 
mogelijk de risico’s te kunnen verminderen. De resultaten van het onderzoek worden pas in 2024 
verwacht.  
 
De aanwezige geitenhouderij voldoet aan de geur-, ammoniak- en fijnstofnormen.  
We willen u hier op voorhand over informeren, want wellicht speelt dit mee in uw afweging om u 
in te schrijven. Meer informatie over de onderzoeken kunt u vinden op www.rivm.nl/veehouderij-
en-gezondheid. 
 
 
  

Afbeelding 5b: Rosa rugosa 

Carpinus betulus 

Ilex aquifolium met kluit  

 
Prunus padus 

Afbeelding 5c: Carpinus betulus  

Afbeelding 5d: Ilex aquifolium met kluit Afbeelding 5e: Prunus padus 

http://www.rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid
http://www.rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid
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Verkoopprijs en verkoopvoorwaarden 

Verkoopprijs 

 De koopprijs per bouwkavel is als volgt:  
o de koopprijs voor kavel 3 (804 m2) bedraagt € 135.204,- exclusief BTW 
o de koopprijs voor kavel 4 (740 m2) bedraagt € 130.340,- exclusief BTW 
o de koopprijs voor kavel 5 (670 m2) bedraagt € 125.020,- exclusief BTW 
o de koopprijs voor kavel 6 (680 m2) bedraagt € 125.780,- exclusief BTW 
o de koopprijs voor kavel 7 (735 m2) bedraagt € 129.960,- exclusief BTW 

 De genoemde koopprijzen worden vermeerderd met 21% BTW 

Notariële akte 

 De notariële akte van levering passeert binnen zes maanden nadat de overeenkomst tussen 
kopers en gemeente tot stand is gekomen; 

 De notaris wordt aangewezen door de koper; 

 Een conceptkoopovereenkomst inclusief de algemene verkoopvoorwaarden is bijgevoegd 
(bijlage 3).  

 De bijkomende notariële kosten ter zake van de levering, de recherchekosten en de kosten 
voor het kadaster (zoals inmeting en vorming) en de daarover verschuldigde BTW komen 
eveneens voor rekening van de koper. 

Waarborgsom  

 De koper is bij aankoop van een bouwkavel een waarborgsom verschuldigd van 10% van de 
koopsom; 

 De waarborgsom moet binnen zeven dagen na het tekenen van de overeenkomst tussen 
kopers en gemeente, aan de gemeente zijn overgemaakt; 

 De waarborgsom wordt bij het passeren van de notariële akte met de koopsom verrekend. 
 

  



 

   
 
 

 
 
 

Pagina 10 
 

Bestemmingsplan / Uitwerkingsplan 

Op de locatie geldt het uitwerkingsplan ‘Holsterveld Vlodrop’. U kunt dit bestemmingsplan 
digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl . Het bestemmingsplan is vervat in een 
verbeelding, planregels en toelichting.  
 
Met het uitwerkingsplan ‘Holsterveld Vlodrop’ is de bestemming op deze locatie gewijzigd van 
‘Wonen – Uit te werken’ naar ‘Wonen’. Deze gronden zijn bestemd voor wonen, met de daarbij 
behorende hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde, 
erven, tuinen in- en uitritten, parkeren, ontsluitingspaden en brandgangen. Daarnaast heeft het 
plangebied de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’. Verder krijgen de kavels voor een 
deel de bestemming ‘Groen’ met de aanduiding ‘Groenvoorziening’ en ‘Tuin’ (zie afbeelding 6). 

Verbeelding  

 
Afbeelding 6: weergave verbeelding uitwerkingsplan ‘Holsterveld Vlodrop’ 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Planregels 

De planregels die gelden voor de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Groen’ en ‘Tuin’ kunt u vinden in het 
bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast krijgt voor de groenbestemming aan 
de zuidzijde de aanduiding ‘Groenvoorziening’. Op deze gronden mag niet gebouwd worden. De 
gemeente zal hier een groenstrook aanplanten, die de eigenaren dienen te onderhouden en in 
stand moeten laten. Dit wordt in het bestemmingsplan geregeld. Zie voor meer informatie pagina 
7 van deze brochure. 
 
Hieronder is een aantal planregels uitgelicht die gelden voor de woonbestemming. Alle regels 
kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. De regels zoals die worden vastgesteld in het 
uiteindelijk onherroepelijke uitwerkingsplan, zijn leidend. 
 
Algemeen 

 Er mogen uitsluitend vrijstaande woningen worden gebouwd; 

 Er mag maximaal 1 woning per kavel worden gebouwd;  
 
Hoofdgebouw (de woning):   

 Het hoofdgebouw moet binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

 De voorgevel van het hoofdgebouw mag op de bouwgrens worden gebouwd; 

 Het hoofdgebouw moet op 2 meter afstand staan van de zijlinkse perceelgrenzen.  

 De goothoogte mag maximaal 6,6 meter zijn; 

 De bouwhoogte mag maximaal 9 meter zijn; 

 De woning moet voorzien zijn van een kap met een dakhelling van minimaal 30 graden en 

maximaal 65 graden. Onder voorwaarden kan ook medewerking worden verleend aan een 

plat dak. 

 De verticale bouwdiepte (kelder) van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3 

meter. 

Bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen):  

 Een bijbehorend bouwwerk is zowel binnen als buiten het bouwvlak toegestaan, met 

inachtneming van de overige bouwregels. 

 Een bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, mag 

uitsluitend worden opgericht op een afstand van ten minste 2 meter achter de voorgevel van 

het hoofdgebouw of het verlengde daarvan. 

 De gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 100 m2 bedragen, 

met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte aan hoofdgebouwen en bijbehorende 

bouwwerken per bouwperceel maximaal 40% van het bouwperceel bedraagt voor vrijstaande 

woningen. 

 Voor bijbehorende bouwwerken die aan het hoofdgebouw worden gebouwd gelden de 

volgende maximum goot- en bouwhoogte: 

a. goothoogte: maximaal 30 centimeter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie 

tussen de eerste en tweede bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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b. bouwhoogte: tot maximaal halverwege de kap op het bijbehorende hoofdgebouw; 

 voor bijbehorende bouwwerken die niet aan het hoofdgebouw worden gebouwd, gelden de 

volgende maximum goot- en bouwhoogte: 

a. goothoogte: maximaal 3,50 meter; 

b. bouwhoogte: maximaal 5 meter, 

met dien verstande dat de maximum dakhelling en hoogte niet meer mogen bedragen dan 

die van het bijbehorende hoofdgebouw.   

 De verticale bouwdiepte (kelder) van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3 meter 

bedragen. 

Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

 De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan in de tabel 

hierna aangegeven: 

Bouwwerk geen gebouw 
zijnde 

Max. bouwhoogte voor de 
voorgevelrooilijn 

Max. bouwhoogte achter de 
voorgevelrooilijn 

Erfafscheiding 1,2 meter 2 meter 

Buitenverlichting 1 meter 2 meter 

Vlaggenmasten 8 meter 8 meter 

Antennes Niet toegestaan 8 meter 

Pergola’s 3 meter 3 meter 

Speelvoorzieningen 3 meter 3 meter 

Overig 2 meter 2 meter 

 
Het bevoegd gezag kan in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken 
van sommige regels. Voor een overzicht van de regels, de nadere omschrijving van bestemmingen 
en gebiedsaanduidingen wordt verwezen naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Uitwerkingsplan 

Het Uitwerkingsplan is inmiddels onherroepelijk. U kunt telefonisch een afspraak maken om het 
Uitwerkingsplan bij het Servicepunt Roerdalen te komen inzien. U kunt hiervoor contact opnemen 
met Anouk Driessen van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoon: (0475) 538 
888. De planstukken zijn ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder codering: NL.IMRO.1669.UPVDP2021HOLSTERVE-VG01.  
  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Welstand  

Dit plangebied is welstandsvrij. Goedkeuring van de omgevingscommissie voor uw bouwplan is 
daarom niet nodig voor wat betreft welstand. U kunt uw woning binnen de kaders van het 
bestemmingsplan ontwerpen en vormgeven. Hierbij geldt er wel een zogenaamde 
excessenregeling. Dit betekent dat er geen sprake mag zijn van een buitensporige situatie (exces) 
in het aanzien van het bouwwerk. Bijvoorbeeld het gebruik van felle of sterk contrasterende 
kleuren, als daar geen redelijke aanleiding voor is. 

Inrit 

De woningen worden door de gemeente voorzien van een inrit. Vanwege de uitstraling van het 
openbaar gebied liggen de locaties van de inritten vast. Deze zijn opgenomen in afbeelding 4b.  
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Procedures  

Loting 

U kunt zich inschrijven voor een kavel via het bijgevoegde inschrijfformulier. Dit kan tot een dag 
voor de openbare zitting. Tijdens deze zitting worden de kavels verloot.  
 
Voor de loting gelden de volgende regels: 

 alleen volledig ingevulde inschrijvingsformulieren doen mee in de loting; 

 geïnteresseerde kopers kunnen zich voor meerdere kavels inschrijven; 

 er mag per kavel slechts één inschrijfformulier per huishouden/woonadres/economische 
eenheid worden ingeleverd. Dit geldt ook als geïnteresseerde kopers op korte termijn een 
huishouden/woonadres/ economische eenheid gaan vormen; 

 alleen natuurlijke personen kunnen zich inschrijven (rechtspersonen niet); 

 geïnteresseerde kopers moeten fysiek aanwezig zijn tijdens de loting; 

 voor iedere kavel wordt er één kandidaat-koper geloot door de notaris; 

 er kan slechts één kavel per kandidaat-koper worden toegewezen; 

 kandidaat-kopers die door loting een kavel krijgen toegewezen, kunnen niet meer mee-loten 
voor overige kavels waarvoor zij zich hebben ingeschreven; 

 voor iedere kavel worden maximaal drie reserve-kandidaten geloot door de notaris; 

 als de kandidaat-koper van de koop afziet, dan komen de reserve-kandidaten in aanmerking 
voor de kavel op volgorde van loting; 

 als de reserve-kandidaten allen afzien van de kavel, dan wordt opnieuw geloot tussen de 
gegadigden die geen kavel hebben toegewezen gekregen. 

 eventuele toewijzingen als reserve-kandidaat voor de andere kavels vervallen als de 
betreffende kandidaat een andere kavel door loting krijgt toegewezen;  

 
Voor de uitgebreide procedure inzake de verloting van de kavels verwijzen wij u graag naar bijlage 
1 “Procedure verloting woningbouwkavels Holsterveld”. 

Koopovereenkomst 

Als de kavels zijn toegewezen, gaat de gemeente Roerdalen een koopovereenkomst aan met de 
kopers. In deze overeenkomst worden onderling afspraken gemaakt. Wij lichten hier een paar 
afspraken toe. 
 
Er worden afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen de woning gebouwd moet zijn. Kavels 
mogen niet worden samengevoegd. Op elke kavel rust een eigen bouwplicht. Dit staat in de 
algemene voorwaarden. 
 
Ook is het niet toegestaan om het perceel door te verkopen voorafgaand of tijdens de bouw, of 
gedurende de eerste drie jaar na het gereedkomen van de woning. Gebeurt dat wel, dan moet de 
koper een bedrag ter hoogte van 10% van de koopprijs aan de gemeente betalen. Een 
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uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Zie hiervoor artikel 
10 van de koopovereenkomst (anti-speculatiebeding).  
 
Verder staat er in de koopovereenkomst een boetebeding. Daarmee wordt geregeld dat er 
voortgang blijft in het bouwproces. Ook is opgenomen dat de gronden met de bestemming 
‘Groen’ en aanduiding ‘Groenvoorziening’ aan de zuidzijde van de percelen worden ingericht en in 
stand worden gehouden als groenvoorziening. 

Notariële akte 

Het passeren van de notariële akte van levering vindt plaats binnen zes maanden na de dag 
waarop de overeenkomst door beide partijen is ondertekend. De notaris wordt aangewezen door 
de koper. 

Omgevingsvergunning  

De koper moet een aanvraag omgevingsvergunning indienen voor het bouwen van de woning. De 
koper kan deze aanvraag indienen, na de overdracht bij de notaris en na goedkeuring van het 
stedenbouwkundig plan door de gemeente.  
 
De kosten voor de omgevingsvergunning zijn voor rekening van de koper. Ook het uitvoeren van 
een geotechnisch onderzoek (draagkracht grond en fundering woning) komen voor rekening van 
de koper, net zoals de kosten voor de huisaansluitingen van de nutsvoorzieningen. 
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Informatie  

Adressen en telefoonnummers 

Gemeente Roerdalen 
Bezoekadres: Schaapsweg 20 
  6077 CG Sint Odiliënberg 
Postadres: Postbus 6099 
  6077 ZH Sint Odiliënberg 
Telefoon: 0475-538888 
E-mail:  info@roerdalen.nl 
 
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kunt u de website van de gemeente 
Roerdalen raadplegen of contact opnemen met: 
 
Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 

 Sjoerd van Eck  

Projectleider Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling  

E-mail: sjoerd.van.eck@roerdalen.nl 

 

 Anouk Driessen   

Junior beleidsmedewerker Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling  

E-mail: anouk.driessen@roerdalen.nl 
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Bijlagen  
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Bijlage 1: Procedure verloting woningbouwkavels Holsterveld 

Stap 1: inschrijven 
Heeft u interesse in een bouwkavel? Maak dan gebruik van het inschrijfformulier van bijlage 2. 
Extra inschrijfformulieren kunt u desgewenst opvragen bij de gemeente. 
 
U kunt zich per kavel maar één keer inschrijven. Er mag dus per kavel maar één inschrijfformulier 
per huishouden/woonadres/economische eenheid worden ingeleverd. Dit geldt ook als 
geïnteresseerde kopers op korte termijn een huishouden/woonadres/economische eenheid gaan 
vormen. Alleen natuurlijke personen kunnen zich inschrijven. 
 
Wel mag u zich voor meerdere kavels inschrijven. In dat geval dient u per kavel een apart 
inschrijfformulier in. U levert dan meerdere inschrijfformulieren in. 
 
De inschrijfformulieren moeten volledig ingevuld te worden. U moet het inschrijfformulier  
uiterlijk op maandag 17 oktober 2022 om 16.00 hebben ingeleverd op het gemeentehuis in 
Roerdalen. Inschrijfformulieren die wij te laat ontvangen, zijn niet geldig voor de loting.  
 
Stap 2: de openbare zitting bijwonen 
De gemeente houdt een openbare bijeenkomst waar de kavels worden verdeeld. U moet hierbij 
aanwezig zijn om in aanmerking te komen voor een kavel. Tijdens de bijeenkomst worden de 
kavels direct toegewezen. Als er meerdere geïnteresseerden zijn voor één kavel, verloten wij de 
kavel. Bij de bijeenkomst is een notaris aanwezig.  
 
1. De bijeenkomst is op dinsdag 18 oktober 2022 om 16.00 uur op het gemeentehuis in Sint 

Odiliënberg.  

 

2. Heeft u een inschrijfformulier ingediend voor een kavel? Dan moet u zich persoonlijk melden 

op het gemeentehuis, vóórdat de openbare zitting begint. Hier ontvangt u een bewijs van 

inschrijving met daarop een lotnummer. U kunt hier ook iemand anders voor u machtigen. In 

dat geval moet de volmachtgever op eigen initiatief de schriftelijke volmacht (in ieder geval 

voor de openbare zitting) bij Notariskantoor Roerdalen laten legaliseren. De kosten voor 

legalisatie komen voor eigen rekening. 

 

3. De loting van de kavels gaat van rechts naar links. Dit leidt tot de volgende volgorde: 
a. Kavel 3, gelegen aan de Ambachtssingel 15 
b. Kavel 4, gelegen aan de Ambachtssingel 17 
c. Kavel 5, gelegen aan de Ambachtssingel 19 
d. Kavel 6, gelegen aan de Ambachtssingel 21 
e. Kavel 7, gelegen aan de Ambachtssingel 23 

 
4. Voor iedere kavel wordt één kandidaat-koper geloot. Er wordt maar één kavel per kandidaat-

koper toegewezen. Als u een kavel krijgt toegewezen, dan kunt u niet meer mee loten voor de 
andere kavels. Een eventuele toewijzing als reserve-kandidaat vervalt. 
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5. Voor iedere kavel worden maximaal drie reserve-kandidaten geloot. Als de kandidaat-koper 
afziet van de kavel, komen de reserve-kandidaten in aanmerking, op achtereenvolgende 
volgorde van de loting. Zien alle reserve-kandidaten af van toewijzing, dan zal opnieuw geloot 
worden tussen de ingeschreven gegadigden die geen kavel toegewezen hebben gekregen. 

 
6. Gunning van de kavels vindt plaats door een nog te nemen besluit van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen. 
 

Stap 3: aangaan koopovereenkomst 
U ontvangt als koper de koopovereenkomst van de gemeente. Daarin staan afspraken en 
voorwaarden voor de verkoop en koop van de kavels. 
 
Binnen één maand na de dag waarop u de overeenkomst heeft ontvangen, wordt de 
koopovereenkomst door beide partijen ondertekend. Er geldt hierbij een bedenktijd van drie 
dagen. Dit betekent dat u als koper de mogelijkheid heeft om binnen drie dagen de overeenkomst 
kosteloos en zonder opgave van reden te ontbinden. De termijn van drie dagen begint vanaf de 
eerste werkdag na ontvangst van de door beide partijen ondertekende overeenkomst. 
 
U bent als koper verplicht om de waarborgsom van 10% van de koopsom te voldoen binnen zeven 
dagen nadat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend.  
 
Bij niet nakoming van de koopovereenkomst wordt wettelijke rente en mogelijk een boete in 
rekening gebracht. 
 
Stap 4: de overdracht bij de notaris 
Het passeren van de notariële akte van levering vindt plaats binnen zes maanden na de dag 
waarop de overeenkomst door beide partijen is ondertekend. De notaris wordt aangewezen door 
de koper. 
 
Vervolgens kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen voor het bouwen van de woning.  
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Bijlage 2: Inschrijfformulier  

 
Inschrijfformulier kavels Holsterveld Vlodrop  
 
Om voor een kavel in aanmerking te komen, moet het inschrijfformulier uiterlijk op maandag 17 
oktober 2022 om 16.00 zijn ingeleverd bij het Servicepunt van de gemeente Roerdalen, 
Schaapsweg 20 te Sint Odiliënberg. Tijdens de loting neemt u een geldig identiteitsbewijs mee. 
 
 
Locatie loting: 
Servicepunt gemeente Roerdalen 
Schaapsweg 20 
6077 CG Sint Odiliënberg 
 
 
Ondergetekende:  
Naam:     ______________________________________________ 
Voornamen:    ______________________________________________ 
Geboortedatum:   ______________________________________________ 
Adres:     ______________________________________________ 
Postcode en woonplaats:  ______________________________________________ 
E-mailadres:     ______________________________________________ 
Telefoonnummer:   ______________________________________________ 
Indien van toepassing:    
Gehuwd/samenwonend met:  ______________________________________________ 
 
 
De kavel waarnaar uw interesse uit gaat is: 
 
Kavelnummer:    ____ 
 
Ondertekende verklaart/verklaren: 
1. kennis te hebben genomen van de informatie uit de brochure ‘Holsterveld te Vlodrop. 

Verkoop woningbouwkavels’ van de gemeente Roerdalen, inclusief bijlagen. 
2. deze inschrijving niet over te dragen aan derden; 
3. dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
 
Datum:     Handtekening:  
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Bijlage 3: Concept koopovereenkomst Holsterveld Vlodrop 
(inclusief algemene verkoopvoorwaarden)  

 

VERKOOPOVEREENKOMST 

Bouwkavel X 
Holsterveld Vlodrop 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Roerdalen 
Partij 
 
 
Datum 
 
 
 
 



 

   
 
 

 
 
 

Pagina 22 
 

 
Ondergetekenden:  
 
 

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Roerdalen, gevestigd te Schaapsweg 20, 
6077 CG te Sint Odiliënberg, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw V.C.H.W. van 
Pol, teamleider Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, handelend ter uitvoering van het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. [datum]; 

 
hierna: “de Gemeente”; 

 
en: 
 
2. de heer [naam], gevestigd [adres], geboren op [datum] in [plaats] en mevrouw [naam], 

gevestigd [adres], geboren op [datum] in [plaats]; 
 

hierna: “de Koper(s)”; 
 
hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’; 
 
 
Het volgende in aanmerking nemende: 
 
A. dat de Gemeente een woningbouwkavel ter verkoop aanbiedt;  
 
B. dat ten behoeve van de verkoop een lotingsprocedure is gevolgd; 
 
C. dat Kopers, na zich te hebben ingeschreven voor de lotingsprocedure, zijn ingeloot als 

kandidaat-kopers; 
 
D. dat Kopers tot koop van de bouwkavel wensen over te gaan; 
 
E. dat Partijen de afspraken over het voorgaande wensen vast te leggen; 
 
F. dat het college van burgemeester en wethouders bij besluit d.d. [datum] toestemming heeft 

gegeven als bedoeld in artikel 1b van de Algemene Verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen 
Roerdalen 2014, om daarvan (gedeeltelijk) af te wijken. 

 
 
Verklaren te zijn overeengekomen: 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze Overeenkomst verstaan Partijen onder: 
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1.1.  AV 
De Algemene Verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen Roerdalen 2014. 

 
1.2.  Overeenkomst 

Deze verkoopovereenkomst. 
 
1.3.  Verkochte 

Het perceel, kadastraal bekend Vlodrop, sectie F, nummer(s) 1884 (ged.) en 196 (ged.), ter 
grootte van circa [grootte], zoals gearceerd weergegeven op de situatietekening met 
kenmerk [kenmerk], zoals bijgevoegd als bijlage 1 bij deze Overeenkomst. 
 

1.4 Ondertekeningsmoment  
Nadat beide Partijen de verkoopovereenkomst hebben ondertekend is de overeenkomst 
tot stand gekomen. Het tekenen van de verkoopovereenkomst namens de gemeente is 
gemandateerd aan de teamleider Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, mevrouw 
V.C.H.W. van Pol. 

 
Artikel 2 Algemene voorwaarden 
1. Op deze Overeenkomst zijn de AV van toepassing. De AV zijn als bijlage 1 aangehecht bij 

deze Overeenkomst en maken integraal deel uit van deze Overeenkomst. 
2.  Kopers verklaren kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de AV. Kopers 

verklaren een afschrift van de AV te hebben ontvangen bij het ondertekenen van deze 
Overeenkomst. 

3. Voor zover Partijen wensen af te wijken van de AV wordt dat expliciet vermeld in deze 
Overeenkomst. 

 
Artikel 3  Verkoop van bouwkavel 
1. De Gemeente verkoopt aan Kopers en de Kopers kopen van de Gemeente, een 

bouwkavel, kadastraal bekend Vlodrop, sectie F, nummer(s) 1884 (ged.) en 196 (ged.), ter 
grootte van circa [grootte], zoals gearceerd weergegeven op de situatietekening met 
kenmerk [kenmerk], zoals bijgevoegd als bijlage 2 bij deze Overeenkomst en hierna 
aangeduid als het Verkochte. 

2.  De koopsom van het Verkochte bedraagt € [bedrag], zegge [bedrag], exclusief belastingen 
(waaronder 21% BTW) en exclusief alle overige kosten (waaronder notaris- en 
kadasterkosten met betrekking tot de akte van levering). 

3.  De overige kosten zoals genoemd in lid 2 komen voor rekening van Kopers. 
 
Artikel 4  Staat van de bouwkavel bij levering 
1.  Conform artikel 3, lid a van de AV, wordt het Verkochte geleverd in de staat, waarin zij 

zich bevindt op het moment van eigendomsoverdracht, dan wel eerdere ingebruikneming 
door Kopers. Zij wordt overgedragen vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen, 
doch overigens met alle daaraan verbonden heersende en lijdende erfdienstbaarheden en 
kwalitatieve verplichtingen. 

2.  De Gemeente heeft Kopers kennis gegeven van met het Verkochte verbonden lasten uit 
hoofde van erfdienstbaarheden van dienend erf, van kettingbedingen, van kwalitatieve 
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verplichtingen en van overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers 
als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek.  

3.  Kopers aanvaarden die lasten en beperkingen die voor hen uit de feitelijke situatie 
kenbaar zijn of die voor hen redelijkerwijs geen onaanvaardbare zware belasting 
betekenen. 

4.  Indien uit onderzoek door Kopers bij de openbare registers als hiervoor omschreven, blijkt 
dat aan het Verkochte lasten en beperkingen zijn verbonden die niet voor Kopers kenbaar 
waren en die voor hen in redelijkheid een onaanvaardbare zware belasting vormen, dan 
hebben Kopers het recht om tot het moment van juridische levering deze Overeenkomst 
te ontbinden. Ontbinding dient plaats te vinden door een schriftelijke aangetekende 
mededeling aan de Gemeente, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 
vereist is en zonder dat de Gemeente en Kopers nog iets van elkaar te vorderen hebben. 

5.  De Gemeente is verplicht om als een zorgvuldig schuldenaar zorg te dragen voor het 
Verkochte tot aan het tijdstip van feitelijke levering als bedoeld in artikel 4, sub b van de 
AV.  

6.  Kopers dragen zelf zorg voor de huisaansluiting op de nutsleidingen en de riolering en 
dragen daar zelf de kosten daarvan. 

7.  Kopers dragen zelf zorg voor een eventueel onderzoek naar de draagkracht van de grond 
(funderingsonderzoek) en dragen daar zelf de kosten van. 

8.  Artikel 3, lid b van de AV is niet van toepassing. 
 
Artikel 5  Aanvaarding en levering 
In afwijking van artikel 4 lid a van de AV vindt de juridische levering van het Verkochte plaats 
binnen zes maanden na de dag waarop beide Partijen de Overeenkomst hebben getekend.  
 
Artikel 6  Waarborgsom 
1.  In afwijking van artikel 5, onder a van de AV zijn Kopers verplicht om binnen zeven dagen 

volgend op de dag waarop beide Partijen de Overeenkomst hebben getekend een 
waarborgsom aan de Gemeente te voldoen ten bedrage van 10% van de koopsom. Deze 
waarborgsom wordt bij het passeren van de notariële akte met de koopsom verrekend. 

2.  Voldoening van de waarborgsom geschiedt door overmaking daarvan op 
rekeningnummer NL 93 BNGH 0285128337 van de Bank Nederlandse Gemeenten, ten 
name van de gemeente Roerdalen, onder vermelding van bouwkavel Holsterveld.  

 
Artikel 7  Voorwaarde van financiering 
In afwijking van artikel 18 van de AV is deze Overeenkomst ontbonden, indien Kopers niet binnen 
drie maanden na de dag waarop beide Partijen de Overeenkomst hebben getekend een eventuele 
hypothecaire lening, nodig voor de financiering van de aan hen verkochte onroerende zaak en de 
daarop te realiseren bebouwing, onder naar de situatie op de geldmarkt redelijk te achten 
condities hebben kunnen verkrijgen. Bij vervulling van deze ontbindende voorwaarde dienen 
Kopers binnen zeven dagen na het verstrijken van genoemde termijn, ontbinding van de 
Overeenkomst schriftelijk in te roepen en aan Verkoper bekend te maken. 
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Artikel 8 Milieubepaling  
1.  Conform artikel 10, sub a van de AV is een onderzoek verricht naar de aanwezigheid van 

voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in het 
Verkochte. Het rapport van dit onderzoek is als bijlage 3 bijgevoegd bij deze 
Overeenkomst. Uit het rapport volgt dat zich op of in het Verkochte geen voor het milieu 
of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen en geen ondergrondse 
tank voor het opslaan van vloeistoffen bevinden en dat het Verkochte geschikt is voor de 
beoogde bestemming. 

2.  Kopers verklaren kennis te hebben genomen van het rapport. 
 
Artikel 9  Bebouwingsplicht 
1.  In aanvulling op artikel 11 van de AV verplichten Kopers zich om uiterlijk zes maanden na 

het verlijden van de notariële akte van levering een ontvankelijke en voor beoordeling 
vatbare aanvraag om een omgevingsvergunning voor de te bouwen woning in te dienen 
bij het bevoegd gezag. 

2.  De specifieke boetebepaling van artikel 12 van de AV is van overeenkomstige toepassing 
op lid 1 van dit artikel. 

 
Artikel 10  Anti-speculatiebeding 
1.  Het is Kopers verboden om het Verkochte en/of de woning tot drie jaar na het 

gereedkomen van de woning te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven of 
daarop een zakelijk recht te (laten) vestigen. 

2.  In afwijking van artikel 20, lid a van de AV zijn Kopers bij schending van het gestelde in lid 
1 van dit artikel, een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete ter hoogte 
van 10% van de koopsom als bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze Overeenkomst 
verschuldigd aan de Gemeente. 

3.  De boete als bedoeld in lid 2 van dit artikel is niet verschuldigd indien er naar het oordeel 
van de Gemeente sprake is van bijzondere omstandigheden. Als bijzondere 
omstandigheden worden aangemerkt overlijden van één van de Kopers, scheiding van 
Kopers, verlies van baan van één van de Kopers, faillissement, verandering werkkring op 
meer dan 50 kilometer afstand van één van de Kopers of de verkoop van de woning met 
aantoonbaar verlies. 

4.  Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt niet als vervreemding 
aangemerkt: 
a. een verkrijging krachtens boedelmenging of erfrecht; 
b. verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap, partnergoederengemeenschap of 

nalatenschap, waarin degene op wie de eigendom overgaat als rechtverkrijgende 
onder algemene titel is gerechtigd; 

c. verkrijging op grond van een overeenkomst tot beëindiging van een samenleving 
tussen duurzaam samenwonende partners, waarbij de bouwkavel en/of de woning 
aan één van de partners wordt toebedeeld. 

 
Artikel 11            Onderhouds- en instandhoudingsplicht  
1. De Gemeente zal voor haar rekening de gronden met de bestemming ‘Groen’ en de 

functieaanduiding ‘Groenvoorziening’ aanplanten met een groenvoorziening. 
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2. Kopers dulden dat de Gemeente de groenvoorziening als bedoeld in het eerste lid 
aanplant, op de gronden die Kopers in eigendom hebben.  

3. Kopers verplichten zich ertoe de gronden als bedoeld in het eerste lid, te onderhouden en 
in stand te houden, voor zover het gronden betreft die Kopers in eigendom hebben. 

4.           Kopers verplichten zich ertoe om op de gronden met bestemming ‘Groen’ en de 
functieaanduiding ‘Groenvoorziening’ (zijnde de laatste 5 meter van de kavel) geen 
erfafscheidingen of andere bouwwerken te plaatsen. 

5  Indien Kopers in afwijking van het vierde lid alsnog bouwwerken plaatsen of in afwijking 
van het derde lid de groenvoorziening niet onderhouden dan wel in stand houden, is de 
Gemeente gerechtigd om eventuele afwijkingen voor rekening van de Koper te herstellen 
dan wel te verwijderen, mits zij Kopers in de gelegenheid heeft gesteld om binnen een te 
stellen termijn zelf de situatie in orde te brengen. 

 
Artikel 12       Kettingbeding 
1.           Koper verbindt zich jegens de Gemeente, die dit voor zich aanvaardt, alle in deze 

overeenkomst bedoelde c.q. genoemde verplichtingen en boetebepalingen, bij gehele of 
gedeeltelijke vervreemding van het Verkochte, alsmede bij elke verlening van enig 
goederenrechtelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar, 
beperkt gerechtigde of gebruiker op te leggen en ten behoeve van dezen aan te nemen 
en, in verband daarmee, in een akte tot levering, vestiging van beperkt gebruiks- of 
genotsrecht of verlening van een persoonlijk gebruiks- of genotsrecht woordelijk op te 
nemen, behoudens de vervanging van de naam van Koper door die van de nieuwe 
(gebruiks- of genots) gerechtigde. 

2.           Koper verbindt zich jegens de Gemeente, die dit voor zich aanvaardt, om in de gevallen 
als bedoeld in lid 1, het daarin bepaalde als kettingbeding te bedingen jegens de nieuwe 
eigenaar of beperkt gerechtigde, zodat ook deze zowel die verplichtingen als de 
verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt 
gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van 
de Gemeente het beding aan. 

3.           Koper zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete 
verschuldigd zijn van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag of een gedeelte 
daarvan dat hij in gebreke is te voldoen aan de bepalingen uit lid 1 of lid 2, met een 
maximum van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) onverminderd het recht van de 
Gemeente op nakoming of volledige schadevergoeding. 

 
Artikel 13            Ontbinding 
1.           Naast de mogelijkheden tot ontbinding zoals beschreven in artikel 19 van de AV, is de 

Gemeente, onverminderd het recht om nakoming te vorderen, bevoegd tot het ontbinden 
van deze Overeenkomst, indien: 
a. voorafgaand aan het verlijden van de notariële akte van levering één der Kopers 

faillissement aanvraagt, in staat van faillissement is gesteld of surseance van betaling 
heeft aangevraagd c.q. is verleend; 

b. voorafgaand aan het verlijden van de notariële akte van levering executoriaal beslag 
wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van één der Kopers; 



 

   
 
 

 
 
 

Pagina 27 
 

c. de notariële akte van levering niet binnen zes maanden na Ondertekeningsmoment is 
gepasseerd; 

d. de waarborgsom als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze Overeenkomst niet tijdig is 
voldaan. 

2.           Naast de mogelijkheden tot ontbinding zoals beschreven in artikel 19 van de AV zijn 
Partijen bevoegd tot het ontbinden van deze Overeenkomst, indien er na 24 maanden na 
ondertekening van deze overeenkomst geen onherroepelijk uitwerkingsplan is vastgesteld 
waarin de bouw van de woning planologisch juridisch is vastgelegd. 

3.           Ontbinding vindt plaats door een schriftelijke, aangetekende mededeling aan Kopers, 
zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.  

4.           Voorafgaand aan de ontbinding als bedoeld in het eerste lid is de Gemeente verplicht om:  
a. Kopers in de gelegenheid te stellen om te verklaren waarom de desbetreffende 

verplichting niet (tijdig) is nagekomen; 
b. Kopers in de gelegenheid te stellen om alsnog aan de desbetreffende verplichting te 

voldoen, voor zover dat naar het oordeel van de Gemeente zinvol is. 
5.           In geval van ontbinding op grond van het eerste lid komt de door Kopers voldane 

waarborgsom als bedoeld in artikel 5 van de AV toe aan de Gemeente. Kopers kunnen 
deze waarborgsom niet terugvorderen. 

6.           In de notariële akte van levering doen Partijen afstand van het recht om op grond van 
artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek ontbinding van deze Overeenkomst te vorderen. 

 
Artikel 14  Invordering boeten 
Voor de invordering van boeten zal aan het gewaarmerkte afschrift van de notariële leveringsakte 
dezelfde kracht worden toegekend als bedoeld in artikel 430 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 
 
Artikel 15  Hoofdelijke aansprakelijkheid 
De uit deze Overeenkomst voor beide Partijen jegens elkaar voortvloeiende verbintenissen zijn 
ondeelbaar en hoofdelijk. Dit houdt onder meer in dat elk der Kopers zich afzonderlijk verplicht 
tot afname van het Verkochte en betaling van de koopsom. Kopers verlenen elkaar bij deze 
onherroepelijk volmacht om namens elkaar mee te werken aan het passeren van de notariële 
akte van levering. 
 
Artikel 16  Wijziging en opzegging van de Overeenkomst 
Indien er sprake is van een omstandigheid die naar het oordeel van een der Partijen zou moeten 
leiden tot herziening, ontbinding op opzegging van deze Overeenkomst, dan treden Partijen met 
elkaar in overleg. Wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor 
zover zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen en ondertekend. 
 
Artikel 17  Toepasselijk recht en geschillen 
1.  Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
2.  Alle geschillen die naar aanleiding van deze Overeenkomst tussen Partijen of hun 

rechtsopvolgers ontstaan, van welke aard en omvang dan ook, leggen Partijen voor aan 
de Rechtbank Limburg. 
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3.  Van een geschil is sprake indien één der Partijen van mening is dat sprake is van een 
geschil. 

 
Artikel 18  Slotbepalingen 
1.  Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, 

zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen overleggen alsdan over de 
bepalingen die niet rechtsgeldig zijn, met als doel om schriftelijk een vervangende 
regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking 
van de te vervangen regeling. 

2.  Deze Overeenkomst, alsmede alle nadere en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten 
en/of rechtshandelingen laten de publiekrechtelijke bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de Gemeente onverlet. Dit houdt in, dat er van de zijde van 
de Gemeente geen sprake is van niet-nakoming indien het handelen naar deze 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden vereist dat de Gemeente publiekrechtelijke 
rechtshandelingen verricht die niet in het voordeel zijn van de aard of strekking van deze 
Overeenkomst of de voortgang c.q. de realisatie van de woning. 

3.  De considerans en de volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze 
Overeenkomst: 
a. Bijlage 1: Algemene Verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen Roerdalen 2014;  
b. Bijlage 2: Situatietekening; 
c. Bijlage 3: Rapport Geonius d.d. 23 november 2020, kenmerk MA200003.009.R01.V1.0 

4.  In geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en een Bijlage, prevaleren de 
bepalingen van deze Overeenkomst. 

 
Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend te Sint Odiliënberg op [datum]. 
 
Namens Gemeente      [Koper 1] 
 
   
 
Mevrouw V.C.H.W. van Pol    
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