
Calamiteitenontsluiting 

Kwalitatieve verplichting en verplichting meewerken aan vestiging opstalrecht(en) 

Op kavel III ligt een calamiteitenontsluiting. 

Deze calamiteitenontsluiting dient ten allen tijde tussen De Schoffel en de Vredemakersweg, over 

een breedte van minimaal 3,5 meter, vrij toegankelijk te blijven, voor het geval er op het 

bedrijventerrein een calamiteit is en de hulpdiensten deze calamiteit niet via de openbare weg (De 

Schoffel) kunnen bereiken of wegrijden.   

Verkoper, Tevredenmaker B.V., zal zorg dragen voor de aanleg van de nieuwe dam, waarover de 

calamiteitenontsluiting vanaf De Schoffel aansluit op de Vredemakersweg. Tevens zal 

Tevredenmaker B.V. zorg dragen voor een afsluitbaar hekwerk op de dam en een afsluitbaar hekwerk 

bij de aansluiting met de Schoffel. De kaveleigenaar moet met de Veiligheidsregio Noord-Holland-

Noord afspraken maken over de openstelling van de hekken in geval van een calamiteit. 

Koper zal zelf dienen zorg te dragen voor deugdelijk straatwerk, welke dient te voldoen aan de door 

de gemeente Koggenland en/of Veiligheidsregio te stellen eisen, ter plaatse van de 

calamiteitenontsluiting.  

Het is koper toegestaan de calamiteitenontsluiting mede ter ontsluiting van zijn kavel richting De 

Schoffel te gebruiken, alsmede als uitdraaimogelijkheid te benutten. Het gebruik van de 

calamiteitenontsluiting dient echter zodanig te zijn dat er een onbelemmerde doorgang voor 

hulpdiensten blijft, welke op generlei wijze wordt geblokkeerd. Ontsluiting via de 

calamiteitenontsluiting van en naar de Vredemakersweg is, anders dan voor hulpdiensten in geval 

van een calamiteit, ten alle tijden verboden. 

De volgende kwalitatieve verplichting zal in de akte van levering worden gevestigd:  

Kwalitatieve verplichting 

Koper en/of zijn rechtsopvolger(s) verplichten zich ter plaatse van de aanduiding 

‘calamiteitenontsluiting’ nimmer te parkeren, goederen te plaatsen of blokkades op te richten welke 

een onbeperkte doorgang belemmeren.  

De hiervoor omschreven verplichting wordt bij de akte van levering gevestigd als een kwalitatieve 

verplichting als bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

Te vestigen recht(en) van opstal voor nutsbedrijven 

Onder de calamiteitenontsluiting ligt een strook grond van 2,5 meter breed ten behoeve van de 

aanleg van nutsleidingen. Ten laste van kavel III en ten gunste van de nutsbedrijven, waaronder ook 

datakabelbedrijven inbegrepen, is de koper verplicht mee te werken aan het vestigen van een (of 

meerdere) recht(en) van opstal, dan wel andere beperkte zakelijke rechten, voor het aanleggen, in 

stand houden, onderhouden van nutsvoorzieningen en datakabels, ter plaatse van de 

calamiteitenontsluiting. 

Deze rechten zullen nog nader worden uitgewerkt. 


