
hierna te noemen “de gemeente” als zijnde in gebruik gever

Mevrouw M. Haselager, Zadelrob 2, 1273 JA Huizen,

hierna te noemen “gebruiker”

samen te noemen “partijen”

In aanmerking nemende dat;
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Met inachtneming van het vorenstaande is voormeide overeenkomst tot gebruik openbaar 
groen gesioten onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

• gebruiker een overeenkomst tot in gebruik name van openbaar groen met de gemeente wil 
afsluiten;

• de vorige overeenkomst van rechtswege komt te vervallen.

Artikel 2 Gebruiksperlode
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat deze 
overeenkomst te allen tijde schriftelijk kan worden beëindigd, waarbij door de gemeente een 
opzegtermijn van een maand in acht genomen zal worden.

b. Bij beëindiging van de bewoning van het perceel Zadelrob 2 door u eindigt deze 
overeenkomst behoudens voortzetting door de opvolgende bewoners. Zowel voortzetting als 
opzegging van de overeenkomst zal schriftelijk aan de gemeente gemeld dienen te worden. 
Bij het eindigen van het gebruik zoals hiervoor bedoeld, zal de gemeente hiervan tijdig, doch 
uiterlijk een maand voor de beëindiging, schriftelijk in kennis worden gesteld.

Artikel 1 Omschrijving in gebruik genomen grond
De gemeente geeft in gebruik aan de gebruiker uit, gelijk de gebruiker van de gemeente in 
gebruik aanneemt, een perceel grond ter grootte van in totaal 26 m^, zijnde een perceel grond 
gelegen aan de zijkant van het perceel Zadelrob 2, kadastraal bekend gemeente Huizen, 
sectie E, perceelnummer 5080 (ged.), zoals schetsmatig is aangegeven op de bij deze 
overeenkomst behorende tekening, nr. 2007G02 (zie bijlage 1), aan partijen zonder verdere 
omschrijving genoegzaam bekend.

b. Gebruiker aanvaardt de strook grond in de staat waarin het zich bevindt.

OVEREENKOMST TOT INGEBRUIK NAME VAN OPENBAAR
GROEN
Grond gelegen aan de zijkant van Zadelrob 2

Artikel 3 Gebruik
De grond mag door u (her)ingericht worden. Eventueel aanwezige gemeentelijke bomen 
mogen echter niet verwijderd of beschadigd (bijvoorbeeld wortels bij omspitten) worden. 
Het is gebruiker niet toegestaan zonder toestemming van de gemeente bebouwing dan wel 
wijzigingen te plegen op de grond die in gebruik is gegeven.
Mocht de gemeente constateren dat het onderhoud niet naar behoren wordt uitgevoerd dan 
kan zij de gebruiker hierop wijzen. Eventuele aanwijzingen dienen binnen vier weken te zijn 
uitgevoerd.
Het is gebruiker niet toegestaan de grond geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze aan derden 
in gebruik te geven.
De grond heeft de bestemming ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ overeenkomstig het 
bestemmingsplan “Huizermaat Zuidwest”.

De gemeente Huizen, vertegenwoordigd door G. Klompmaker, hoofd van de afdeling Omgeving 
van de gemeente Huizen, de gemeente vertegenwoordigende ingevolge artikel 171 van de 
Gemeentewet, daartoe handelend krachtens bij mandaatbesluit van 1 augustus 2017 en het besluit 
van burgemeester en wethouders van  2021, Z.163795,
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Eventuele tuinschade als gevolg van werkzaamheden aan bedoelde kabel(s) en leidingen en de 
daarbij behorende werken blijft voor risico van de gebruiker.

De aanleg/inrichting van het groen, alsmede het onderhoud moeten zodanig zijn, dat de 
verkeersveiligheid (bijvoorbeeld door overhangende takken, etc.) niet in gevaar wordt gebracht 
en er overigens geen overlast ontstaat.
Afscheidingen, schuttingen of muurtjes mogen niet worden aangebracht.
Het plaatsen van hekwerk is toegestaan, mits het hekwerk;
- niet hoger is dan 90 cm;
- een open structuur heeft;
- in een groene haag geïntegreerd wordt.

Het tracé van de bedoelde kabels en leidingen is ter indicatie van de locatie aangegeven op de 
situatietekening (bijlage 2), welke onderdeel vormt van deze gebruiksovereenkomst.

Artikel 6 Beëindigen gebruik
a. Na afloop van de in artikel 2 genoemde gebruiksperiode, dient de gebruiker de strook grond 

direct weer ter vrije beschikking van de gemeente te stellen als de opvolgende bewoners niet 
bereid zijn de gebruiksovereenkomst voor te zetten.

b. De gebruiker der heeft geen recht op vergoeding wegens op of nabij het terrein 
aangebrachte voorzieningen.

Artikel 4 Bodemgesteldheid
De grond wordt in gebruik gegeven in de staat waarin deze zich bevindt. De gemeente heeft geen 
kennis van eventuele in de strook aanwezige verontreiniging. Gebruiker gaat met het vorenstaande 
akkoord en accepteert uit dien hoofde het risico van eventuele aanwezige vervuiling. Gebruiker 
dient er zorg voor te dragen dat in het in het gebruik genomen gedeelte ten gevolg van activiteiten 
van gebruiker geen (bodem)verontreiniging ontstaat. Eventueel aanwezige bodemvervuiling dient 
door en voor rekening van de gebruiker gesaneerd te worden.

Artikel 5 Kabels en leidingen
Ten aanzien van de in de nabijgelegen grond aanwezige kabels en leidingen verplicht de gebruiker 
zich tot het volgende:

a. De gebruiker mag ter breedte van 50 cm aan weerzijden van de kabeltracé geen 
bouwwerken oprichten, geen ontgrondingen uitvoeren en geen diepwortelende bomen 
en/of struiken planten;

b. De gebruiker is gehouden om ingeval van calamiteiten op eerste aanzegging en ingeval 
van inspectie, onderhoud, herstel of vervanging binnen één week de tracé vrij te maken en 
aan de medewerkers van de eigenaren van de kabels en leidingen vrije toegang met de 
nodige vervoermiddelen, materialen en werktuigen te verlenen voor het uitvoeren van 
werkzaamheden aan de bedoelde kabel(s) en de daarbij behorende werken.

Artikel 7 Niet-nakoming
Ingeval de gebruiker niet voldoet aan enige op grond van deze overeenkomst op haar rustende 
verplichting(en) heeft de gemeente het recht de overeenkomst met een opzegtermijn van één 
maand tussentijds te beëindigen, nadat de gebruiker een hersteltermijn is gegund van dertig 
dagen, en onverminderd het recht van de gemeente op vergoeding van schade en kosten.

Artikel 8 Boetebeding
Onverminderd de verplichting van de gebruiker om alle voorwaarden na te leven, kunnen 
burgemeester en wethouders bij niet-nakoming of overtreding van één der voorwaarden, na 
ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, een zonder rechterlijke 
tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete vorderen van € 250,- (zegge tweehonderdvijftig 
euro) per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, zulks met een maximum van € 2.500,- 
(zegge vijfentwintighonderd euro) onverminderd het recht op schadevergoeding en de kosten 
van verhaal.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, zal wanneer aan de eis van de gemeente tot herstel, 
verandering of verwijdering binnen de door burgemeester en wethouders in een daartoe 
strekkende opdracht gestelde termijn niet wordt voldaan, de geëiste herstelling, verandering of 
verwijdering door of vanwege de gemeente kunnen geschieden op kosten van de gebruiker. 
De hoogte van de in lid a van dit artikel genoemde boete zal iedere vijfjaar geïndexeerd 
worden, gerekend vanaf het moment van ondertekening van de deze overeenkomst, conform 
de reeks voor werknemersgezinnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek of een 
daarvoor in de plaats tredende reeks.



Aldus in tweevoud overeengekomen te Huizen d.d

de gebruiker,

De heer G. Klompmaker Mevrouw M. Haselager
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de gemeente,
Vertegenwoordigd door

Bijlagen
• Tekening, nr. 2007G02;
• Tekening kabels en leidingen.
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