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Inleiding 

Als onderdeel van de verkoopprocedure zijn geïnteresseerden in de gelegenheid gesteld om vragen in te 

dienen met betrekking tot de gepubliceerde openbare verkoopprocedure van Blok 4 & 5 Fase 3 in de Erven in 

Heesch van de gemeente Bernheze. In totaal zijn hierover 11 vragen binnen gekomen. Deze zijn 

onderverdeeld in 3 categorieën, zijnde vragen die zien op de verkoopleidraad, vragen die zien op de koop- en 

ontwikkelovereenkomst en algemene vragen. Met publicatie van deze leidraad geeft de gemeente haar 

inhoudelijke reactie hierop. Er vindt geen aanpassing van de gepubliceerde planning plaats na aanleiding 

hiervan. 

Vragen m.b.t. verkoopleidraad 

Nr Vragen 

1 

Op pagina 5 van de verkoopleidraad wordt onder de omschrijving Turn-Key oplevering aangegeven “een woning 

voorzien van alle benodigde installaties (keuken, sanitair ...”. Betekent dit ook fysiek aanwezig zijn van benodigd 

sanitair en keuken? 

 Reactie: Dat is correct, sanitair en keuken dienen fysiek aanwezig te zijn. 

2 
Op pagina 5 van de verkoopleidraad wordt onder de omschrijving Turn-Key oplevering aangegeven “… die 

onmiddellijke bewoning mogelijk maken”. Betekent dat inclusief vloerafwerking, plinten, wandafwerking, etc.? 

 

Reactie: Er dient een gietvloer/afwerkvloer aanwezig te zijn. De wanden dienen vlak afgewerkt te zijn. Leidend 

hierbij is dat de definitieve vloer / behang /schilderwerk direct aangebracht kan worden zonder dat verder 

voorbehandeling noodzakelijk is. De uiteindelijke koper is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van plinten, 

schilderen / behangen van de wanden en leggen van laminaat / tegels op de vloer. 

3 

Op pagina 12 van de verkoopleidraad wordt onder Bouwrijpe staat aangegeven: “… en het aanbrengen van 

erfafscheidingen.” Dient deze geplaatst te worden rondom alle percelen grenzend aan het openbaar gebied, de 

achterpaden en de kavels onderling? 

 
Reactie: Dat is correct voor rondom de woningen in het blok, tussen de kavels onderling is de 

verantwoordelijkheid van de uiteindelijke kopers van de woningen. 

4 
Op pagina 12 van de verkoopleidraad wordt onder Bouwrijpe staat aangegeven: “... en terrassen …” Welke 

afmetingen dienen deze te hebben? 

 
Reactie: Ontwikkelaar is alleen verplicht om een verbinding aan te leggen tussen de voordeur en het openbaar 

gebied. Voor de achtertuin mag de winnaar dit zelf bepalen. 

5 
Op pagina 11 wordt in paragraaf 4.5 Parkeren aangegeven dat deze wordt opgelost door de gemeente. Dit 

houdt dus in dat er geen parkeren op eigen terrein nodig is en dat alles wordt opgelost in het openbaar gebied? 

 Reactie: Dat klopt, er is geen parkeren nodig op eigen terrein en alles wordt opgelost in het openbaar gebied. 
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Vragen m.b.t. concept koop- en ontwikkelovereenkomst 

Nr Vragen 

1 
Aan de winnaar wordt de mogelijkheid geboden om te werken met een ABC-levering. Hoe verhoudt die zich tot 

de 5% optievergoeding genoemd in artikel 4? 

 

Reactie: Bij een ABC-levering wordt geacht eveneens te zijn voldaan aan de totstandkomingvoorwaarde. Bij een 

ABC-levering vindt de transactie eveneens plaats via de notaris. Verrekening van de optie vergoeding met de 

winnaar kan daardoor nog steeds plaatsvinden bij de notaris. 

2 

Graag ontvangen wij een toelichting op artikel 4 ==>   

Voorbeeld: In november wordt de overeenkomst aangegaan. Na 8-10 weken vindt de indiening van de 

omgevingsvergunning plaats. Deze wordt op z’n vroegst 20 weken later onherroepelijk, waarna gestart wordt 

met de overdracht van grond en de bouw. Daar gaat dus minimaal een half jaar overheen. Betekent dit 5% extra 

te betalen van de koopsom? 

 
Reactie: De eerste termijn zal in afwijking van het eerste concept worden verlengd van 6 maanden naar 9 

maanden, de daarna opvolgende termijnen betreffen 6 maanden. 

3 

Graag ontvangen wij een toelichting op artikel 4 ==>   

Voor wie van de partijen is het risico op bezwaren waardoor het half jaar niet haalbaar blijkt? Eveneens voor 

wanneer de periode van 14 weken voor de beoordeling van de omgevingsvergunning? Niet gehaald wordt? 

 
Reactie: Wanneer wij niet tijdig (binnen de wettelijke termijn) een reguliere omgevingsvergunning voor bouwen 

beoordelen wordt deze van rechtswege vergund. Overige risico’s zijn voor rekening van de aannemer. 

4 
In artikel 23 Garantstelling wordt onder lid 1 letter c een concerngarantie gevraagd. Tot wanneer verwacht de 

gemeente dat deze dient te lopen? 

 

Reactie: Dat is opgenomen in lid 2 van artikel 23. De concerngarantie blijft net als de bankgarantie of 

waarborgsom volledig in stand tot het moment, dat de verplichtingen ter zekerheid waarvan deze zijn afgegeven, 

naar het oordeel van de gemeente, volledig zijn nagekomen. Naar verwachting dient de garantie te lopen vanaf 

het moment van de transactie van de verkochte bouwkavels tot aan de oplevering van de woningen of een 

aantal weken daarna. Op dat moment zal er geen bouwverkeer meer van en naar het project rijden; eventuele 

directe en indirecte schade op basis van het bepaalde in artikel 20 is daarmee inzichtelijk en indien nodig 

afgehandeld.  

5 
In artikel 23 Garantstelling wordt onder lid 1 letter a een first call bankgarantie van 2,5% gevraagd. Tot wanneer 

verwacht de gemeente dat deze dient te lopen? 

 Reactie: Zie hiervoor het antwoord op vraag 4.  

Algemene vragen 

Nr Vragen 

1 

De winnaar dient de achterpaden voor de woningen te ontwikkelen. De bewoners van blok 2 en 6 mogen hier 

geen gebruik van maken en ook geen ontsluiting maken. Wordt dit contractueel geregeld? Indien nee, dan zou 

er een kostenverdeling gemaakt moeten worden met de grondeigenaren van blok 2 en blok 6. Wie regelt dat? 

 
Reactie: Juridisch zal de brandgang eigendom van de eigenaren van de woningen aan blok 4 en blok 5. Deze 

kunnen deuren/ontsluitingen van woningen uit blok 2 en 6 op de brandgang juridisch tegenhouden. 

 


