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De ondergetekenden:

L- de g:emeente telystad., h.ierna Ee 
'.Ë_emen:_ 

de gemeeaLa, ep grond va:rartikel l-?1 van de Gemeentèqret rechtsgeldigïÀrtegenwoiríigd door'haar burgemeester, de heer d.rs. ,].r-a.cruijters, Éand.erendË teruitwoerias varr heL besluir rran.-+._e*I*11{S_l*1**ri rsss
en
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2. de beslotea
E-V., gie:rest

vennoaLsch,ap met beperlrEe
te Ede trierna te aoeme:r

di-gd door

e. dat de

omvaL
(waarv

oB 12 januarj_ 1_99
steld.e besteÍam:lngsplan
woniagen;

akelijkheid tr'nigolf r,elystad
qr1f. _Le dezen vertegeawèor-

De ond.ergetekenéen 1 e!. z worden bieroa gezamenlijk geaoemd: partijen-
Irx aan&erlclag aeueade

a' d:t de gellreellÈe en unigiolf oriènterende besprekingen hebben gevoerd owerde ontwikkeling_van een gebied gelegen tuss;; d" Ëourrib*ej & àerzuigerplaïlros,.Í ,-n#er aangieauiaal's- het plangebied; zoals @ deze o.rereeako*st, alsbJ'j1age-l,getaarmerhËe en EehechÉ,e-tcaJt--ar à*I o. gÉmee:1te en En1gotfs'§3erEllijl wenserr över re giaar Ëot de onrt+rikkel-iag ï;-d"; seliea;
b' dat deze rea.lisat,ie-overeeukomst voortvLoeiu uiu artikel 3 varr de tusserxde gemeenÈe e,, unigolf Bebeer B.ïJ. (voorheen volmer seteei s.v.t óp 1ok-t-ober 1988 geslote* rea] isatie-overeenkomst. *aarin unitoír BeheerB'v' tot I' juli L995- eerr optie heeft verkregen tot uitbreiahs van de

ëac €te gemeerrte en llnigolf overeenstèsmínE hebben bereikt oveï b.etdoor unigolf bin*er ir?! plangebied re reaiiseren *"";-/jàri;*rpG;,
ygp de beetaande 9-bo1es

wFar1rl gie
baen met twee
eerd - ollereeïl

raad wan de geateente vastge-
" tiloordelijke trhretstsrook II n - círca 3S0

d. daË part'ijen in deze realisatie-overeeakomst de uitgangspxmlen rderrsenvast te stellen en de randvoorvlaarden bepalen voor óe óntwikkel=r,ó*"binnea het op bijlage 1 aang:eg'even p}angËti"O;

dat uaigolf aan de gemeente t,e kennen heeft, geg.e..er: dit gehied - netinactrtnemiag van de ín d.eze realisatie-ov.r.ËrrËà*rt neergeregde uit_gangspl)Írten ea binneq_Lle gest.elde randvodÈwaardea - te ontroikkeLen enmitsdiea ar Aet en) verri;hG;;-

zijn overeengekornen a1s volgt:

{e
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Àrtíkel I: definities ea bíJlagen
L - h deze overeenkomst wordt, versLaan oad.er I

j. proJekt: de binnen
realiseren

a.

b.

de gemeente: de g.eIlteen-te ï,eIystad.,.

de raad: de gemeenteraad vaa de gemeerlte telystad;
c. het corlege vaa br:rgaee.ter ea rethorrders: het coJ_lege va, burge_meester en $rethoudeis rraa ae g"*."nt,e Lslystad, l

d' unigolÉ: de besl0tep vennootscirap meÈ beperkte aansprakelijkheid.Unigo3-f LelysËad B.V. re Ede;
e. tret plaagebied; h.eÈ gebied bestaaade uit: .?

,i*t'rt ' 
- de besraande solfb=;; 

+'

- eerr aarrvrr]!-aad, perceel tren z ridwesten van debesraande soIfÉa,r. -È;r-;;;;re 
valx onse.,,ëer 3hecÈarea;_ het qebied ten noord.oostea veï de bestaand.e golf_baaa bestemd voor e. ,"àii"àtr" .rr* de woningen entwee 9-hoies banren t*"Àrrran*i- een perceel n-";íuJiffiep*,,rbestemd voor een "Í"rrrili= - "orr*ï=*_-:*:::t_:

;Ë,:ttrffi Íif i. ïi.;Ë"r-§§*ff"*i s?ff.,:
f' bet besÈe$qriugsplaa: 

-het oe r-2 jaluari r-9g5 door d.e raad va.stgesteldebestermaiagsplan "nooiaeri-jke Kuststrook r-ïi ;g' beelaaade golfbaaa: de door llaigo-l-f geëxploiteerde en btnnen h.etplangebied gelegàn gluoi"= -g"lfbaan;

h' concerrtratl-epu:*t: lret gebied d?l _ir-!"t besteÍml:rngsplao is aangeduid.a1s rreereatiev-e certïumvoorzrearagel, ;
Í ' aanvaag'sdatsr:m: d,e d,atr:ru rdaarop zgr*e! het beste:muingsplarr rechtskf#rtbeefr vertcreoeir.afl ae-và;;H;g van de gronden vande sraac de;Nede;1;àJ;;Hàrsbosbeheàr verzeherdis en o'ereensreym+s i; b;;;d; als bedoeld inartiJ<e1 16, Iid 2, fàaisteËi;;,

het plangebied, co,.form het bestsemningplan, LÈbestenrmingffi, ovEfeedrcnr€rdïiïiSgg_L 
-ë

'' Hff"fftii3hlï:ffï;i;ï=:"rffi.ff. vorgende gewaarmerkre biiiasea, die
bijlage 1; de kaart rra:r het te. oatwi,ckelen p3-aagebied; 

-* 
-- lbijrage 2: de arg.*"rr" ..ËIioIiu*p"tiogen gei**nte r,e3_ystad Lrgz;-- 
*-*--'

bijlage : : artikËi i--;;-ï":"fri.*è, ai g.mË-";Ë 
-en,unisor_f Beheer B.v.(voorhesr volmei #:: a.v]i'Jp*ï=okrober lssg geslotsenreaLisat ie_ o?ereerkomsts ;

I

$
,'*

j
I

i

4#,



2-

-)-

ÀrLihel 2: eerdere - nadere overaeako:rsten

l-. Deze overeenkomst treedt in de pl.aats van alle tussen partijen bestaandeovereenkomsten met betrekkiag tor het projekt en/of hei praigebied., be-houdens i,raar het de erfpachtóvereenkomËt ian 23_ aprir rgàs ;íor-aegerealÍseerde 9-holes golfbaan betreft die onverkórt ia sLaad. lfiJtt.
De,gemeente zal, voor zover in haar ve]:tnogen 1igt, bevorderen dat inT,elysLad e-n omgevils geËg:1_1erye g_9l§llogg{É_glr.worden u."r,gài.gà,irr_dien daardoor het draa-gv-IEÍ--voor Één-n:dffiï-ËËëEt"o rendabà3e -exploitaLie wordt aangerasÈ uirerl-ijk vilf_*lggl*lg! ::a het in arrikel j.1o_q4=:.t__sg+es_rLa9_!:jdF!ip. :r ,.

3- ?" gemeente geeft unigolf het recht d.e groad onder de bestaande golíbaanin (voIle) eige.ndorn tÈ \rerwervea tegen àen grondprJ-js van y:.-- p^*rcertiare (exclusief BTw) . Het aaavullead peiceel- vaí orrg*-rË*.'3 hectarenten zuidr*estèn var de bestaande g,olíbaaa maakt een onloËmatàiijt aeeruit van dit recht.
rud.iea anigoLf varr dit recht gebruik welrst te maken, zal uai.golf deg:emeenle h.iervaa uiterl-3.jk 31- december r-998 bij aangetekend Ëchrij-ven kermísgevelt, bij gebreke waarran de optie -ian rJchtsweg. ..eivà1t,.

4' Ngqp{e-o. +gleglEoB.§§sq i:r aanvulli-ng op en r.er uitwerking van d.eze
rea-LrsaEie-ove-reenkomst. zijn sleehts. gerdig indiea schriftelijk opge-maakt en door bevoegde verÈegenwoord"igers van partiià onaei-ijtlna.

Àrtikel 3: bet. projekt
t- Ilet projekE zal- vrorden gerealiseerd overeenkorrstig de opzet zoals l.reer-gegeven op blLLeSe_1.

Met inachtneming van het bepaalde in deze realisatie-ovareenkomst en het
*q§:TTrlssplaa is urligolf vrij in de nadere uirwerhing varr het projekr-unl-9olf _rs gerecbtigd de uitt"erkiag aarr te passen met heË oocr op onderandere de e:ploi.taEie van het golËèonrplex, àe inrichting ,r.o"a"-góïËÉ"""ea in samenhaug daarnee de weiligheid van de woai::gea, itsmede deomstandigheden ten aaazien wan de woningrnarkt..

2, Blj de uitwerking wan het projekÈ za1 uaigolf bet bestemmingsplan in
. acht nemeD.-
Eveatuele nood.zakelijke of wenselijke aaapassingen in d.e opzet vayr hetprojekt - zulkb met inachtaeming van het in ridl gestelde - ërr niei-passend birrnen het, bestenrui-agsplarr, zq1]en §leehts verr,rezenli-jkt kr:anenr'rorden op basis van eerr herziening.y@nL'n1ÉE-plar:1 --
{e-E "aTI"S" """ i

9?!_"1]-"=-proceduret'oËwj.j'zigj-ngv-aahet{vigeread'e)bestemmings-;-p.;;;-b-i;;;1* iuirgangspunren à1s-Tíljií-ï-a&Ègë"ëa: i

3- Fartijen zu]1en.nimmer, op,welke wijze en onder rgelke bena*ing dan ook,aansprakelijk zijn, dan we1 aaasprakelijk gesteld. kuanen *ord=rr, iadienin het kad'er v_an het.zij de vergr:arring"eitetdng vooï de realisaÈie vaneen deel van de plannen die kan plaaisvind.en Éinlre: het (thaa's vigeren_
d-e) -beseemmiagsplan, hetzij de procedure Èot bestemmiag=pfarrherzióning,goedkeuring wordt onthouden of Éer college van Ged.eputàeiae st,iten vanFlewoland zor.r weigeren medetrerking te veileaen aau àe afgifte varlwerkraringen, van geen bezwaar als-bedoeId. in artikel rg Éet op d.eruimtelijke_ ordening en/of artikel 50, lid s van de t{oningwet-. danr+eL
bezwaar- ea beroepsprocedures respect ievel i jk verzoeken om-voorlopigevoorzj-ening op grond van d.e ÀlgeÀene wet béstuursreclrÈ zouden leiden

í

de
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De uitsLuiting van de a.ansprake)-ijkheid eÈrekt zich (ook) uit over de
gevolgen va:r de besLi-ssing'eïr van rechterlijke irrstantsies, Gedeputeerd.e
Staten van FLevoland en de Raad :ran State.

Àrtikel 4 r bestffiiagsplan

1. Iiadat het beeteruningsplan onherroepelijk is, kal en zal het projekt
iategraal conform bijlage I worden g:ereali.seerd, zulke met inachtaeming
van ÏreE gestelde in arËikel 3.
Vooruitlopende hierofr-Ef-?Ë§emeerite - voor zover diÈ ren behoeve van
de realisatie vaq. (een deel van) het projekt aoadzalcelijk ea mog:elijk
is - haar medewerkiug verlenen aan een proeedure al.s bedoeld in artikel
19 va:n de l,{et op de ruLmtelijke ordening, juncÈo artikel 5o, }id 5 van
de ?iloning:wet,-

2- önverminderd het Ín artikel I bepaalde, zal de gemeenle - voor zover ig
haar vermeg:ea ligt - baar medewerk5:rg verlenen aan de voorëwarende
uitgifee va.:r. de woor de realisatie van het projekt noodzakell-jke ver-
flH?ii3ï;-l*í'L3"=§ffi"'i":tr :Trff'r§HË#r'tr;:#:.', à/ot oe ry#rnhF,
IInigolf verplicht zich de benod:igde wergr:nninger? zo t.ijdig mogielijk aante vragen,

3. Artsi-kel 3, 1id 3 is op de sverlreidsbe.stuiten als bedoeld, in dÍt artjje,el
van overeerkomstige toepassing.

ÀrÈikeI 5: groaduiÈ,gifÈe

1. Un-igolf verglichÈ zich a}le groad ín het plangebied - zulke r*et inaeht-
uemi-g rralr het gestelde j:r artikel 2, l-id 3 en het in lid Z van d.it
artíkel- bepaalëe - in (vollel_gigqqdom_aarr te ::ernen, uiEerlijk zes
maandea na de aanvaa§§ffiEffi.--
De gemeente verplicht zich de haar i^a eigendom toebelrorende groadea
aan llnig'oLf in {vo1}e} eigendom te leveren uiÈer1Íjk 30 dagen nadat
Urrigolf schriftelijk aanspraak op de afrrame heeft gemaakt.
De gemeente verplicht zieh in te spaÍmen om Èot verwervirrg van aiet
bij haar ia eigeadom toebehorerde groaden over te gaaa van de staat d.er
§íederlaadën etc. St.aatsbosbeheer. I[adat met, de Stàat der I'Iederlandeu en
§taat§bosbeheer orrereenstemm:i-rrg is bereikt en de grorrd aan de gemeeÍrte
is gelewerd., is de Eweede volzin van deze bepaling hierop van óvereen-
komstige toepassing.
De g'èmeente kan op g^eea enkele wí3ze aaasprakelijk worderr gesteld indien
de orrereensÈemming niet uordt bereikt.

-6-

tot ee:'r voorlopige voorzienirrg terzake varr of vernietriging van vèr-
gr:nningen, rrrljsÈellingen e-d. alsmede de beschikking{ào) -al_s be-
doeld in artikel 8, tiA 3 van deze realisatie-owereenkomst-

2. Iïet aanrl'ullend perceel , aangegeven oB de kaart díe als bijlage l aan
deze realisatie-overeeakonst is gehecht, zar onder nader te bepalen
voorwaarden aq.n Unigolf +I!-*ËLfBe-ehË-"l{O,rqe+*Uitgegewen, t,enzij gebmik
wordt gemaakt van het reetrt van koop

3. De koopprijs varr de grond bedraagt J 9-ESGr:r2, voor de gronden in
eigendom bij de gemeetate en (minimaail J B,S0 per m2, dan we1 de d.oor de
gemeeate tse betalen kooptrrrijs per m?, voor de aog van de Staat der
t{ederlandea en StaaÈsbosbe}reer te veÍirerven gronden, zulks met inacht-
nemiag varr het gestelde in artikel 16, 1id 2. laaÈste volzin.
De bestaart.de golfbaaa ea het aanvullende perceeJ. ter grootte van 3 hec-
taren krmnert iord,ea vertrorlren (respectierielijk in bloÉe eigendom en
vo1Le eigendom) voor eerr koopprijs wan J 3,-- per mZ-
Over de g*r.oemde grondpri.jzen is omzetbelasting wersctruldigd.
À11e. aa"n de notariëIe leveríng verbonden kostea zijn geheeJ. voor
rekening vam Urrigolf,. ne betaling va,n de koapsorn dienl te geschieden
uilerlijk op de datum van de lewer3-ng van {een gedeelte vazr) de grond-

fa,

fi,*
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4- Unigolf wordL - na o?ëreensteffinirrg, Lu*§er: parËijen over de 10kat1e *toesternming verleead dar de ten aéaoe.rÀï;;& projekÈ uit te voerenwerkzaamheden gedeeltelijk t*n."o- plaaBv;;d; vóór de aanvangsd.atum envsordat ae J_e1_9rip9 ,:* É: srond F:ta-ni;iËï*..ora"r, zuLks ËeÈj'nachLnemi,g vaa uót in ).id"i-gesrelde-'t;ài;Ë'de grond nier bir*en 6maandea na i-ngebruiknarae is af§enour."/si"r-Àï"Jà, is vaaaf die darum eeareserverings'Írergoedi.::g versctruíaiga,#-gd;;; \ran de arsdaa geldende

§i:ff:ài:e 
rente over de )coopsom voor a"- srànd va,, het ÍnsebrulkgenomËn

::"ff§:*.,iit*3ïn3':i:"ï:: H-i::ï.iI*l.1asrea or enige derde daarop

5- Ten a:'rziea van de uitr*erki:rg vll het g=ondaanbod za1 na de onderte_kenirrg vaa de rea3.isaËie _o.,ràieenfomJt, "a"-"-= -Ëï
brief wordea-opgesteld. ge&ëent'e een aeparate
s de verkoop en reveriag zijo-de Àlgeueae verkoopbepali.ngea Ee$Bs,,te::H*§f 13t3.í#oio"p*=É ins- oi= 

-"i.=Ë; 
ràsà-i^aar: d,e," réariËat ie- ö.,er-

6- rndien tlaigolf de grondaanbieding niet binnea de-daarvoor gesteldeÈerrniin accepteert, heetc ae jàmeeate heE recht ae groad waarop cie aan_bie<iilrg betrékking'È;it; -Jn"à"lr and.er re koop aarr re bieden.uaigo1f verl-iest.in dat g..tti L"r *"..rgrraak eï heeit geen enkel rechtop schadewergoeding ::n lrétae vorm ea oaàer *"]J." benaming d.an ook, ook
7:ïËtff:f:.f5rrït"""uias voor sedaue i""àËt"ri"sÉï! FÍr semaarcte voorbe-
van deze verorichting kan heÈ colL-e€le van bu-rgemee'Èer ea wetbouders inbijzondere, àoor uni§olr aal,-te- gevén, gevarlËn oatbeffi-rrg verlenen enh.ieraan nadere voorwaard.en verbindec-

Àrtikel 6: boderrreroatrei:rigiug

1. Dg gemeente staat nietr in voordie zij :en Unigoff fevert uiizulks neL inaehtneming rran Uét.artikel.

de kwal.iteit en de aard rraa d.e gronderr
lroofde vàn deze realisari;f";;rË;"ko&sr,
bepaalde in d,e volgeade feaàn .rË afr(

,l
i\:*-

2' voor h'et vaststellen van referentiewaard.en bodenkwaliteit ten behoevevan de urilieukwar-íreít van de re verkop"" g;Aà za1 door de gemeenLe ee!{indicarief) bodemonderzoét àraen o"iiiËuË,ïo,oto..3 de_z_oge,,aarrd.e opzer,standaard rnd:icarief Eodemonderzoek. ;1Ë; Ëàt ws-*oe"r {vÀïG-eircu-laire d-d. 23 sepiember rgeài-ea de-eiseí ài*-"ij,, neergelegd in hetraPport voorlopige praktijkrichtlijn; i*i.f;eËrr. van \rRohtt, reeksBodembeschermin-g.nr-- 55E.1sgg).,De-resu1t.i"r-.r*r. dit onderzoek zullen
iill.Srseresd- in de i,,' àilrie]. É,- iàïG;oËmae srondaanbiediass_
voor zover de gemeeate thaas bekend. blijk:n geen redenea aasïsezig te;ïiï"tr 3ilr:i.ï** e.t à"-giàr'd nier Ë"r-E ËJ 

"aa d.e daarvoor gesierde
Eet tse verriehten oude,rzoek i.s srechËs iÍafl toepassing op Rog door degemeente aan Unigolf te leveren grond.en.De reeds aan aaigorf (woorheen vólmer Beheer B,y:l-r1_g5fpacht uitgege_ven gro'd,e. !{aarop eea 9-hores gol_fbaan ào-""o'rijderijk ÈrubEebouw isgerealiseerd, zullen nieÈ in he{ ond.erzoe:r *oiàea betrokke:r.

d-fr"
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Ïndien iijdens de voorbe='eidende werkzaamhed.en voor de reallsatie van d.e(uitbreiding) van de golfbaan en d,e te verricht.r,-bo.,rr*.rkzaamheden enwoor heE Dassere!'r. varr de akte wan transport ,à" Ëri:r.=o aiï-Ë*-àË. oegemee'te nog te leveren grond veronLreinigd. is en {é verontrei.ni;i;gvan dieo aard is dat -van unigorf in reder-ijkheid-nier han *"rààí--'gevergd dat zij, zonder ;ot èa:nering -ower É. g"À, aan haar -o"rpri"u_tiagen vordoet, heeft unigolf het ràcht ae roJpovËreenkomst. Le ont-binden en de srol_d rer -,'rlje beschikking 

"""-àà-gJrn.*rr.r. Ëe ste]len,voorzover rnogelijk in de Loestand waarin deze zióh bewond bij -À;;--'
aangiaan van de overeenkomst. De eventueei reed.s g-emaakt.e u"Ée"-rii"-'roor rekening varl unigorf . gventueel door unigà:"É-reed.s aan ae gemËentebetaalde bedragen zu11en door: de g'emeent,e gerest,itueerd worden.
onder voor het milieu en,/of de vorksgezonciheid sehadelijke of anderszinsniet aanvaardbare stoffea wordi in tiÍt r..a"oà rriàt ,*=étaaa funà*iirrg*-restanten, puia of anciere restanten van bouu,kundig.e aard, aoch de aan_wezighei-d van de draagkracht van de groad. ueinvroËa*r,a" à*Ër*rraijirËa"rr,noch stobben vaÍ] bomen oi struiken_

5- voor d-e bepaling van de aa::vrezighei.d 
!e_n. lijde van de verkoop varl vooïhet milieu en/of voiksgezoodheid schadelijkd 

-ot 
anaerszins aiet aan-v-aa::dbare stoffen, :s het in l_i_d 2 van dit artikel bedoel_d.e onderzoebepalend

Àrlikel 7: in,frastruc,tuur

:-. eis;1 ..ïJrrirrs Àrï è1 6^ èF 
^hn^- ^: *^-

2.

risj-co en ond.er eigen veranrr4'oorder.,r jËheid ;"ri"gg;:ïJrïij'ï'J #'1_golf gerech-uigd aan tÈ sruiËen op eJ bestaande_ gËmeenterijke rioleringen nutswoorzieningen. Lr-nigolf zal woor de aanshiiti,,s C d;;"*"-J;._)-ijke riolering geen vergóed"ing verscbul-d.i"gd 
-;ií;. 

voor het gebruik vande-gemeentelijke riolering zullen ur.igolf ;o h;;- (eveniuel-e) rechÈsop-volgers worden belast owereeukomstig ée in ae gà,rr..rrte geldead" ,ooII=schriften.
waar nodig zal de-gemeent,e behulpzaam zijn bil ïret verkrijgen vanioestennnirg' voor. de aansruiting óp de **Ls-rooírieninger, .í-r"rr."zodanige aansruiringen in orerleg-mer de g"m"."tà' aoói gil""*Iàg.;"ragereEd iÏogeIl worden, voor zover àe besE.*ilirrg .r*r, d.* grËno- ri.ir-à"-rt"_gen niet verzeL. waar aodig za] in de notarië]r. iLtu een erf_dienstbaarheid "om r'iet" géwestigd worden tot hei aanleggen, hebben,onderhouden en werwijderen van dà hierror"n geioerr,ae zakeu.
unigolf zar ervool zgrgd-r+gen d.aL de tot.ar-e eapaci t.eit va.n de infra-§trucEurel-e vóórzienj-ngen ioldoend"é is voor -ti*tt* bouwen wonirrsen en
:ffi ;ilffïjiseren soricomplex alsmed" a" àà-iilj ;;h";il; ïËËiïïl"i"s""

unigolf zal in o-,rer1eg en met instenming van de gemeente <ie wijze vanui"'woering van ontsluitingswegen met voàLgangersr en rijwi.erp-àen,g:roenvoorziening, bermaanleg èn straatver-lieÉting, oeverË en beschoeiin_gen bepalen.

P.- -,* het plangebied-geregen gronden zurlen eea openbaar karakteri:ebben waarvan de nadere uitwérting_in overleg 
-t"L""" 

partijeB zalp'raatsvinden in de in arriker 5, ría s g*rroà*d"po"a.ànri;di;g. --

Geciurende de realisatie van heL projekr. za1 unigolf d.e in hei. plangebied.gelegen doorgaande fieteroute na- overfeg *t *.f ínsuemming .r"ri à" '
gemeènte voor eigen rekening gedeeltelijt verleggen en inÉegreren met d.eten behoeve va]1 het projekt-Là realisarón j-nfraJiruciuur, eeÉ en alld.erz_oals is aangegeven.op àe plantekeaing.voor zover de material-ea vàn het bestàande fietspad niet. opníeuw kunnerrwcrden gebruikt, z;)n de afwoerkosien hiervan ,r"t, .;È;i"Ë';-#d:g:erneente,

{#
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Àrtikef. 8: *oningea

1-l unigorf zar in de keuze van woningÈ1qen rËij eija, met dierr verstande
I Íi:-i:_y:-1gea zulLea dienea re voldoen aan de-eisen van her viserend.e
J besËemmj-ngsplaa ea bour,rvoorschifÈen.
I De arehitectenkeuae dient de goedkeuring van de gemeente te hebben.

2. Tenrninste 230 r*oning_en zijn,bestemd voor uitslui_tend gebruik a1srecreaÈiewoning en dienen aLs zodan-ig in stand te warà.n t.rrouà*rr.Àls zodalig trorden beschouwé woaingei r^Íaarvan ae einclcop*í" oi-àa.r"gebruikers zich oi.et hebben ingeseÍreven a1s inwoner wJn de gemeent,eLelystad.
op h.! momeat det 230 woningen zijn verkocht. terzake r,raarvan hetvoorafgaande ger§t, ygrdt uriigolf-geasht aan haar verlpricuiingen uirlroofde van deza- bepaliag tegenover de ger*eente te b.ebLen voraàaa.lfaast, geaoemde beperking en die welke voortvLoeien uít *"ta;Iijke voor-schrifÈen zijn aan het gebruik van de rroningea verder E"àL6;*ki11g*r.verbondea-

3 - rnëLen- ïJnigolf aantoont daÈ zulks op bedrijfseeonomische groadeanood.zakel.ijk is, za1 de gemeenÈe ovèreerrkoístíg artikel ri, iia-: ..*ode bestemri-ngsplanvoorsehriften h.aar medewerkiig verlenen aan liet ge-heel of gedeelte3-ijk laten verual]ea rran de be1Ërking l;an fr.i à-eurugcvan.230 woniagen al-s recreatiewoniag ingevolge 1id 2-.ran eií- "-
artikel, nadaÈ de eijksconsuleat Ecónoraf.sche-Zaken ea de oirecteurtandbor-1r'r, ]fatuur ea opealucbtrecrealie i.:n de ge].egelbeià ;il;-Ësterdtrerzake advies uiÈ Èe brengen-
van-bedrijfseconomische nood.eaak is in ieder geval sprake j_:rd.ier::
a. mi.n,der daa aË ,."".àti**ooirrjea. zi3nverkocb.t, i-n weLke g,eval r.:ordr ?oörg.eeÈeld de beBerking Éeí ian"ienvan heÈ orrverkochte deel van deze 8É aronÍ.:rgen te LaLen ve"oi1*o;b- vl.i§j=I-na de aanva:eqsdaÈruu rainder ean Leo recreatiewoningen zijaw ràórg*=rJa a" up"rfi.s-i; aàzienwaa heÈ onverkochte deel van deze t+0 woniagen te latén vervallea;c' zev,en i??r,na dg-é sdat n mind.er rlar zío recreatiewoníajen zijuveï,<oeht,r in ,,elke geval wordt vooxg.esteld de beperk.i-rrg ill zliageheel te lat.ea vervallen.
ora Beerdere bestemmingsplanwijzigiagen te voorkomes zaJ. bij de ee.rstewijzigingsprocedure worden ooórgéstéld. vqor alle recreati.el*cni-ngen d.ebesÈermri-ng íacultarief Le makeal gekopperd 

"*n èer, ,"j.i;Ë;Ë;Ër"egdheidvetx bet co}.lege wan:. burgemeester en wàÈhouders.
Àlvorens vat1 óeze letgÉahéiïgerruik te n;ÏA', vrorden de RijksconsulentEcomomisehe zaken ea de Directér:.r Lacdbour.*, t(ratuur ea openluÉhtrecreatiein de gelegenb.eid gesteld terzake advies ',ia tre ureajàï

4' rndiea uoodzakeLijk zurlea partijen in goed overleg tot afspraken komenover de, aanleg van geluidr,rerende- voorziàirlgen om t,e voldoen aan detieÈtelijke vereiEten Lerzake van geluidhiodËr ia woongebieden.

Àrtike1 9: golfbaan

1. usigorf zal de gorfba*en in he.t projekt. woor eigen rekening ea risicoaanleggen- De eerste 9-ho1e§ (ter cónpreteriag van d.e bestaande 9 boles-

I
I

i

J

*t

t

je os--q@
u].Eerll.lk worden aangelegd zodra 240 woni;ngen

golfbaaa tot eeïr la-hotes golfbaaa) Íta
zaL

tzlJrJu.el' ullq-er5c.ae.l-(l va$
defini-tieve bewoni:rg) zijn
moetea ziju fO jaar na de

troa,ingen irr de recreàtíeie efeer dan wel_ vóoigerealiseerd, doch zal uiterlijk EerealiseerdaanwangsdaLum.

2- unigolf is gereghtig'{ op en nabij het,.gedeelte van her concentrat.iepunt,ge3-egen hír:rren het plangebied vàr:r eigen reker::ing e:r .1ril" àe centrate

5e
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voorzieningen vaa de golfl:aan, in casu een cÍubhuisrealiseren.
Ten aanziell van de andere voorzieningien pàssend bír}neIj' tret dosr Uaisolf,
aangeg'err€n Surmerend.-raode1. ma.ar niet getegen binnen het aan Unigo1-iover te dragea gedeelte van het concentratieBunt ea gelegen lutuËà iretplangebied, zoaLs is aangegeven op Èlifggg_li ral rirËsen-partijen' ovèrde uijze van in'u11ing en de daarbíj GeËöfEde grondprijs*nadeíe
voOïr,aaafden worden overeengekomen.

3- GeleÈ op de locatie van het clubhuis ap err nabij het concentraLiepunt,gegft de gemeente ten behoeve van de -*enselijke ?orm en lengte van dego)-fbaaa aan unigolf de grond Len zuidwesten rraÍr het plang*Ë:"*a -grenzend aan de bestaande golfbaan, ter grootte van oi.g*.r,rËe. 3 hec-
Earen - in erfpacht uj.t, onder aader te bepalen voorwaàrden. Lenzij ge-bruik wordt gemaa.kt rra* het recht vaa koop_

ÀrÈikel L0: co:mraicatie

1. Unigolt' zaJ- de gemeente op haar verzoek. dan ',le1 uit eigeaer bewegirrg.geregeld informatj-e verscrekken over dë voortg.aïrg' varx hót projekt.
2- AI1e oP- en aanzeggingen tussen partijen onder d.eze overeenkomsÈ zul}easchrifteLijk geschieden per aangetekende brief en/of per telefax aan devolgeade persorren op de .rolgende adressen,

gemeente
cemeente Lelystad
Postbus 91
8200 ÀB Lelystad
telefaxnummer : 03200-?9245

Unigolf
Unigoif Lelysiad B.V.

-

àIbert §chr,.reiLzerlaaa 4
3451 EC Vleuterr

Àrtikel" 11: tiJdpad

I{et realisatieiempo van het projekt zal ín hoofd.zaak word.en bepaald" door d.eomloopsnelheid van de te verkopen woningen. onverminderd en in aanrrullingop hetgeen daarover elders j-n deze réalisatie-owereenkomst is bepaaldlg.az'andeert Uaigolf dac de op de volgende t.ijdsÈippen d^e volgende voortgaogis gerealiseerd:
a - q1§:ei+!jh-t+€r=Jee.r* !jl_-fe aa-nvangsd,atuur zullen 120 woning'eagerealiseerd;
b. het gehele projekt,

uieerli-jk 
1-_9"_ 

j-q.+f na

Àrtikel 12: toekomstige

i_.

w-oningen zoweL als golfbaarr eum annexis,
de aanvangsdatum zijn gerealiseerd.

voorzienJ.ngen

2- Ïndien-unigolf besluit de nadere facaliteiten aLs bedoeld in lid 1 niette realiseren, _zal- de gemëente berrerkstelligea daE d"e opvolgende reeht-hebbendar sr:/aF gebruikers jegens unigolf dé voqplichtiàg aLnoaarden omhet normaLa gebruik var. de, mógelijk óoncurrererràe,

':l: i\il§p!1

{ndiea de gemeente,geen gebruik maakt van haar bevoegq{ï,eid tot de(werdere) ontwikkelíng van het concentratieprmt, gelËgen buiten het
rrps-ef i.3*."Fseir*geigglg*Leg-s.el§le-rsg+!_tgrher-sehéelor
9g_deeltelrik -oii!ir'ilg!ÈIqt_y+r-r--a-eèerè-Eq-éIíËëi-cen, -;-aaronder sporr-
wi_n:<ër_ en horec-a-facalitgiieLeq--e,v-eqtuere n*aEele Eeboïv,-ï_rigen ïn irbt
de-EJ*nàï-EËE" Concàg"r.t_ié_plq§:se]ëöean _Iëriíe-tr*i-ed.

1ai-Ëk-er-T;-r:\a-à.,-*É'wèeaenàrziï- i-írrierop r;* t;"-;;;ffi'*=-íÈe Loepas-
i, srng.

{*



-l-1-
cofiimercièle erploitatíe van het-golfcomprex te dulden. DeEe kwalitaËieveverplichÈing za1- in een notaïie}é ame ïoiaei-vastgetegd. en in deoper:bare registers wordea inoeschrevg" 

"p-il; mostent van levering ineigendom vaa de buiren-r.et pÍang;Èi"à g;ï*öIi ör""a in heu concenLrarie_punt aan derden, ten blijke lÀlaarvan eeà afËehrirt or uittreksel van denotariële akËe aan unigolf rer hand ,d ;;;à;; gesre'd..
Àrtiirel 13 : oudheidhuadige voÍrdsterr

ïndien bii graafwerk sum annexis vpgTlr_erpen aaÍr het licht komen a1svaatwerk, muïtten, waper:s, beend.eren, Iijkki;ÈËr.,- pal_en, s.tenen et cetsera,die van hoge ouderdoi- zijn "t "crr:-iaetr, 
"ail-"J-iiiisoir 

donto-n 
-iel 

bepaaldeia artiker 47 va' de fuorr.*"oi*nr*et hierval ii:rrr.r, drie dagen aan d.eburgemeester va:: de gemeeate Lelyslaa medeAefGg. 1u ao*o.
;:*"::Euï"rËï #:";li} hiervoàr sesteld,e vörlvi-oeir, kan nj.er op de

Àrtike1 14: o.terd.racht van rechtea
1- unigolf is bevoegd ]:.aar gezamenlijke rechten en r/-erplichtÍngen uit d.eeeo'crereerkomst voortvl0er.ende, over te_ dragen 

""o.".r, lrïoepsmaatschappij.voor hets overige is h.et unigorf zondeiÉ.àË".ir3g r-an de gemeente, aldal1 aiet oader voor'*iaarde (nÍ verleend, I zotanq- de onËwikkeling, wan {eendeel van) her plangebied ni;r 1;-;iÈàér""Jà*l^ïru" roegesraa'haarrechten enlct verpÍiehtingea uit hooËdu r-,e dele rea.lisatie-overeerr-komst, de rechten op uog Ee ieveren gronden daarond.er begrepen, aa*(een) derde(n) over te àr"c.en.

ï:.i:::"i:.?i:"n.rsd aari "(een) derde{n) zekerhej.d,srechr.ea op d.e sroad
verleeat de gemeente haar goedkeuring, dan zar zij- teneinde de beoogdeontwikkeri-ng van het pla:agöriea Èe vÉrzek"rÀ"-- iï ieder gewa]_ verlarrgendat. de rechrsopvolger-(s) ian uaig.Àtf ;;;;Aïi"u".rrg*r, nakomr dieunigolf '&d na-re Éomen "n Aat aÉ..re"rrr"proïgI;'r=l ío.r"í-rà öLo*g.oiran de se*eènre voldoend.e r inanciër- e #Ë;;i;;-ii"ai -ràË, àJïïio*irrsvan de verplichtingen-

Indier:
nakomt
qroo

I}:rigolf haar ve .IL

de gemeeÍlte ee11 twerbeurr-ZïïE§ ëiE artikel nier
in beË

-!r*q L l]ej4-g,tl# 1*s**. -,voer alle schade

plaagebied, casu qu.c aa@ffi
E= "."rmilaefa ae .a,r*ptJ"ii:r.rr"id vaa urri

veq4lalql-be.t
=:=::_L =as ue a_.1§pxaJ{.el_l,lJr.he1d. vaa uEridÍ.e de getceente lijdt door àe 

".ft,*r.airrg vor aàre verplÍchti-rrgen.

i:,ï:1:":=.::o:ï*ï 5.I-::::::"1:..::*hropyolser (s) de verplichrias op
: :" 

t:ï:":_ u:: 
_: ï j ^;. ?! _h= ! / \* u.,,ii - 

- 
-r,I;iffi 

' ; j;, ö;:ii!ï ïlïroïÍ _

*:ï" ::1 :"= §.! 1 
l:lj ::3. :t :- - _ot?r" F; di l*; i ïËà 

- ;ffi; ö; ïï "il ; : ffii;,i::,":i:: ^ii ?:*n:T"=:" .,:il *=, Eérs Eond 
- 6;ï;;";: Ë;ï:'i.;ïI;"ïËi

:AuL:"3:Í",*::ï*:=lT-":iï:ï*:*;;'J"Ë;E;"iï=h.';;f;ï"Jff.d,:::i H:_?i,.*u::l^.1nry=.*1à=og her veriui*--ËriËr.ii"ö-.uËJi.ï.ï,.iilïiïi:
§:':::::13ï*?:l":i*l*::r-à';;J"ï"-:'ií.="ï#;iJ=.',:??".ïi;ËÏde geroeente líjdt door schen*ing varr deze verplichting.

Àrtikel- L5: aakoring door giell-eerde venaootschappen

uaigolf staat' er voor in dat d-e uit d.eze realisatie-overeenkomst voort-vloeiende verpricht,ingen rör *:o lepaald ;;dr;g, hanaeien--ài: naraten,eyë,,eens zu11en worden aageleefd or ïag"komËa àil, ;it" -o_trrrirri::.*_ 
ofrechtspeïsonen d'ie door rÍni-goff bij aË- 

"ità"ti"g vaa de overeenkoms..worden ingeschakel-d.

ÀrÈikeI 16: duur en beéindig.ing

L. Onverrninderd het ia artikel lL omschreven tijdpad, is deze realisaÈie_
;:ïffi3§ïst 

aarrgesaaï voor de periode om Eor iear.isari;-r;-Ët projekr
z' Deze reaJj-satíe*overeeakomst kaÍl door urlgolf met onmiddellijke Íngangl
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worde' oatboEden door midd.l, :3r, een bui Èeng,erechteli jke verklariaggeri.cht aan de giemeente, ind,Len eu sodra toili- vast te 
'Ëaan daÈheÈ besrwni:rgsfran g"; ;;.hskrachr o"=[iïísr.unisolf ka* dézè or.*Ír.ni.o*#-oo$G;;"il;;'*idder van een br:irenge_rechtelijke verklariag indien. Èussen^d; g**".;r" e., unigolf geen över-eenstemn.ijls kaa r,rordei. bereikt over-d,e pir:J-ài" de gemeente a^n unigolfin rekeniÉ fry;-;;r-ËËorrden aie àe-$emà*or* van de sraar derI,ïederlanden ea sÈaarsbo=ueaËài- àf ;;-;" ;ilË;aan Un'igolf. sÀqru Lc Yerweruer1 ea vervolgens levett

3, Voorts kan deze realisatie-overeenkomsÈ door elk der partijea tussen*tijds slechts worden ontbonàen door midd"i-;; p,cn buítengérechrelijkeverklaring serichr aan de ;à:::.q:rril-riaiË" deze parelj na berhaaldeaaDaalIing in 'erzuirn is Ëen aa-nzj.en vaa ae verprichtingen varlen6 o'derof ler uiËvoeriag vaa deze ràatisatie_overeenkonst,"Deze reali sat ie- óvereenkomse -is 
ieoens -;;tr;i*" i_udiea unigolfsurséance va,' berar,ing a"nrri"Sgf- gf krii;l-.-;;-e,nigerlei wíjze Ïrer vrijebeheer over het tot hàar rescuíu<i"g;Ëilé""i,.*oE* verliest óf ,anders dan op eiger verzoek, tailliàt *;rd;;*;;i;"'rï vcnrrelsr:

4. Behoudens vooï zoveer in deze orrereenkomsL andërs rs geregerd., tred,erxL.n aa,,zie,. va'- reeds verrichte prestatiÀ; s";"_ ongedaaumakings_
ïïïiï!:H:;:"',, werking *i;t"à;;Id Ë;Ëif"t 6:2'iL van her- Burser-

:*=iË1"iffi::"#:,nHt:1ff -i:r voorkomende i^"11*ii-!!ï* sevar.lenkanr';iaà-;;i;ffi àË;§="ïà''ffJ;.*f""*L*g#ï=a.pàítll*"1-,.*i*,'s
5' ra geval va,, oatbinding van deze realisatie-overeenkomËt zJ_ja partijenvrij de hea ia eisendoË toï àrr-p""h;i-G;;aàiq$" srond. re exploirerenop welke w-ijze dan ook, ,"àr"od-.. r"brÉp.r;;;f"r* d,e opzet .rà rretproiekt' miEs passena Éinnen Éet vige-rdÀe ËJà*nrmirrgsplan er:. mirs voorde ecploi rarie a 1i e van ;;;-h"iÀ.*;Ë; -*!Ëaïsàà 

,,*rs*insen, oaÈher rin_ge:tr en toestennai^rrgen zijn of krrruren word.en vérkregea.

ÀrtsikeI 1T: toepasseliJk recht ea juriedictie
l-' D€ze realisatie-overèeakomst e.r a1le daaruit voortvloeiend.e nadere o?er-eenkomsten ziJ:r oaderuorpà"-_à {g}g
2' Geschirlen voortvloeiende uit d.eze rearisa.tie-overeenkomst zu1len.i:edien geen rnínnelijke ="g"li"g Lo. stand komt,. bij uitsluitirrg lr,ordenbestechr door ElddeÍ vqn ;;Àit'regs, praars-ie-,iiga"r, io 4*gterd**,overeenkoms r i i@àr' x*ÀÀ"r*"a"(r,r*:l v.,r" r 

-Jànuari 
l-993 .

3. IÍet in 1id 2 gesëe'de Laa' oa:rerlet het recht van elk der partijen omzich voor eea-spoeder-seneà r.oorriun:oj-ir-r."rt-gediag te wànden-Eot d.uFresid.eat van dè Àrroadissemàntsrecltbank te Amsterdan,

Àldus otrryemaakt en ond.ertekend in tweevoud, te laelystad, op r€ -*1rr,g ijls-

unl-g.ott,


