OVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN
28 februari 2012

ONDERGETEKENDEN:
1)

N.V. Waterleidingmaatschappij "Drenthe", gevestigd te Assen, vertegenwoordigd door haar directeur
de heer K.J. Hoogsteen, verder te noemen: " W M D " ;

on
2)

Noorderdierenpark B.V., gevestigd te Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur de heer F.H.G.
van Beers, verder te noemen: "NDP";

W M D en NDP verder gezamenlijk ook te noemen: "Partijen";
OVERWEGENDE:
A)

W M D heeft bij notariële akte "Uitgifte in recht van erfpacht en vestiging recht van opstal" d.d. 22 mei
2002, verder te noemen: "de Erfpacht-akte 2002", aan NDP een aantal aaneengesloten
perceelsgedeelten grond in erfpacht uitgegeven, ter grootte van ongeveer 12,7 hectare, gelegen aan
de Noordbargeres te Emmen;

B)

Op de sub A bedoelde grond heeft NDP een uitbreiding gerealiseerd van het momenteel nog door
haar in het centrum van Emmen geëxploiteerde "Dierenpark Emmen";

C)

Inmiddels heeft NDP besloten t o t volledige verplaatsing van het Dierenpark Emmen naar de locatie
Noordbargeres, een en ander conform het document "Businesscase 7.0A", Partijen genoegzaam
bekend, als gevolg waarvan zij de erfpacht wil verwerven van nog een aantal perceelsgedeelten grond
welke in eigendom zijn van W M D ;

D)

Partijen zijn in overleg getreden over de voorwaarden waaronder W M D bereid is de sub C bedoelde
gronden in erfpacht aan NDP uit te geven, alsmede de erfpacht van een aantal perceelsgedeelten van
de sub A bedoelde grond te beëindigen, nu deze niet zijn, en in de nieuwbouwplannen ook niet zullen
worden, bebouwd;

E)

Partijen hechten eraan hun ter zake van het bovenstaande bereikte overeenstemming vast te leggen
in deze overeenkomst op hoofdlijnen, welke derhalve bindende afspraken tussen Partijen bevat die
alleen bij nadere en/of aanvullende overeenkomst e n / o f (erfpachts-)akte kunnen worden gewijzigd
en/of uitgewerkt e n / o f aangevuld.

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1 - Nieuw uit te Reven in erfpacht
W M D verbindt zich om aan NDP in erfpacht uit te geven, gelijk NDP zich, met inachtneming van het gestelde in
artikel 2 en 3, verbindt om van W M D in erfpacht aan te nemen: de gronden zoals indicatief aangegeven met
een groene kleur op de als bijlage 1 aan deze overeenkomst op hoofdlijnen gehechte tekening. Het betreft een
aantal perceelsgedeelten grond ter grootte van ongeveer 14,2 hectare. De exacte grootte en situering c.q.
kadastrale aanduiding van deze grond zal definitief worden vastgesteld uiterlijk op de dag van uitgifte in
erfpacht, zoals bedoeld in artikel 5.
Artikel 2 - V o o r b e h o u d t.a.v. gronden "Landschapsvisie"
Ten aanzien van de perceelsgedeelten grond die op bijlage 1 indicatief zijn aangegeven met streeparcering,
aanvaardt NDP de in artikel 1 bedoelde verplichting tot het aannemen in erfpacht op voorwaarde dat zij
terzake van deze grond een overeenkomst kan sluiten met de Gemeente Emmen op basis waarvan de
Gemeente Emmen de kosten voor de bewerking en inrichting van deze grond voor haar rekening neemt. Het
betreft een aantal perceelsgedeelten grond ter grootte van 1,4 hectare, Partijen ook bekend onder de
aanduiding: "Landschapsvisie". De exacte grootte en situering c.q. kadastrale aanduiding van deze grond zal
definitief worden vastgesteld uiterlijk op de dag van uitgifte in erfpacht, zoals bedoeld in artikel 5.
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Artikel 3 -Voorbehoud t.a.v. deel van de "Garminggronden"
Een deel van de in artikel 1 bedoelde gronden betreft een aantal perceelsgedeelten grond, ter grootte van
ongeveer 7,7 hectare, welke WMD heeft verworven van Garming, verder te noemen: "de Garming-gronden";
ten aanzien van een deel van de Garminggronden ter grootte van ongeveer 2,3 hectare, zoals op bijlage 1
indicatief aangegeven met stippelarcering, behoudt NDP zich het recht voor om deze niet of op een later
tijdstip in erfpacht zullen aan te nemen. De exacte grootte en situering c.q. kadastrale aanduiding van deze
grond zal definitief worden vastgesteld uiterlijk op de dag van uitgifte in erfpacht, zoals bedoeld in artikel 5.
Artikel 4 - Te beëindigen erfpacht
NDP heeft tot uiterlijk op de dag van uitgifte in erfpacht zoals bedoeld in artikel 5 het recht om de in de
Erfpacht-akte 2002 gevestigde erfpacht (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen ten aanzien van de gronden die
op bijlage 1 zijn aangegeven met een bruine kleur. Het betreft een aantal perceelsgedeelten grond ter grootte
van ongeveer 3,4 hectare. De exacte grootte en situering c.q. kadastrale aanduiding van deze grond zal
definitief worden vastgesteld uiterlijk op de dag van uitgifte in erfpacht, zoals bedoeld in artikel 5.
Artikel 5 - "Erfpacht-akte 2012"
Partijen streven er naar om de erfpacht terzake van de in considerans sub A bedoelde grond, c.q. de
beëindiging daarvan zoals bedoeld in artikel 4, te integreren in de erfpacht van de in artikel 1 bedoelde grond.
Zij beogen dit te bereiken door het doen passeren van één nieuwe erfpacht-akte, verder te noemen: "de
Erfpacht-akte 2012", welke behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen in deze overeenkomst op
hoofdlijnen qua inhoud en strekking mutatis mutandis gelijk zal kunnen zijn aan de Erfpacht-akte 2002. Het
passeren van Erfpacht-akte 2012 zal plaats vinden op een door NDP tijdig aan te geven datum, ten overstaan
van een notaris verbonden aan Trip Advocaten en Notarissen B.V. te Groningen. De kosten welke verbonden
zijn aan het vestigen van de erfpacht (notaris, kadaster, etc.) zijn voor rekening van NDP.
Artikel 6 - Eventuele partiële integratie
Indien het integreren van de erfpacht(en) zoals bedoeld in artikel 5 onmogelijk of om zwaarwegende reden
(voor een van of voor beide Partijen) ongewenst blijkt te zijn, zullen Partijen overigens zoveel mogelijk
handelen en nadere afspraken maken in de geest van deze overeenkomst op hoofdlijnen en - onder meer alsof wel degelijk sprake is van integratie van de erfpacht(en) en de daarbij behorende voorwaarden.
Artikel 7 - Duur van de erfpacht
In de Erfpacht-akte 2012 wordt het erfpachtrecht gevestigd voor de duur van vijftig (50) jaar, volgens de
huidige planning ingaande op 1 augustus 2012; deze ingangsdatum kan nog in overleg tussen Partijen worden
aangepast; verlenging van de erfpacht zal steeds plaats vinden voor een periode van vijftig (50) jaar.
Artikel 8 - Vaststelling van de canon
De canon wordt vastgesteld op basis van het per categorie bepaalde bedrag (zoals hieronder nader
aangegeven), per hectare per jaar, door het invullen van het aantal daadwerkelijk uitgegeven aantal m2.
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW en prijspeil 1 augustus 2012 (indexering 6% samengesteld op
jaarbasis).
Het betreft de volgende categoriën:
a. de in considerans sub A bedoelde grond waarvan de erfpacht wordt gehandhaafd: € 6.346,--;
b. de Garminggronden, voor zover deze in erfpacht aan NDP worden uitgegeven: € 28.328,-;
c. de overige nieuw uit te geven grond (ter grootte van ongeveer 6,5 hectare): € 11.422,-.
In de hierboven genoemde bedragen zijn nog niet opgenomen de kosten voor de aanpassing van het
bestemmingsplan ter hoogte van € 23.246,- welke door de Gemeente aan WMD in rekening worden gebracht
en zullen worden geamortiseerd via de berekening van de canon.
Artikel 9 - Bescherming / bestemming van de gronden en grondwater(-winning)
In de erfpachtakte 2012 zal uitdrukkelijk als voorwaarde worden opgenomen dat de erfpachter de (uitgegeven
en nog uit te geven) gronden uitsluitend mag gebruiken voor het realiseren en in stand houden van het
"Belevenspark", zoals omschreven in de Businesscase 7.0A, welke bestemmingsbepaling zo veel mogelijk zal
worden versterkt door middel van kwalitatieve verplichtingen, geclausuleerde toestemmingsvereisten voor
overdracht e.d. In dit verband zullen onder "overdracht" uitdrukkelijk ook verhuur, pacht, splitsing en het
uitgeven in ondererfpacht worden begrepen. WMD kan bij het al dan niet verlenen van toestemming rekening
houden met haar gerechtvaardigde belangen in het kader van de waterwinning en -bescherming. Tevens zal
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een bepaling worden opgenomen op grond waarvan WMD het recht heeft de erfpacht op te zeggen indien de
erfpachter handelingen verricht of nalaat in strijd met de bescherming van grondwater met het oog op
waterwinning en waarbij voorts wordt bepaald dat elke zodanig(e) handeling of nalaten wordt geacht een
ernstige wanprestatie te zijn.
Artikel 10 - Fiscale bepaling
Partijen zullen tijdig voor het passeren van Erfpacht-akte 2012 overleg voeren over door WMD te verrichten
werkzaamheden aan de grond waarop de erfpacht gevestigd wordt, zodanig dat sprake zal zijn van fiscaal
bouwrijp gemaakte grond, zodat geen overdrachtsbelasting maar BTW van toepassing is (zie in dit verband ook
artikel 16 sub f). Ook overigens zullen Partijen ernaar streven de onderhavige transactie voor beiden fiscaal
optimaal te structureren. Terzake zal door NDP tijdig een zogenaamde "ruling" van de fiscus worden
aangevraagd.
Artikel 11 - Vervallen van kooprechten
De kooprechten op de in de Erfpacht-akte 2002 in erfpacht uitgegeven gronden, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2,
tweede volzin van de Erfpacht-akte 2002 komen te vervallen.
Artikel 12 - Beperking van het recht tot vestigen hypotheek
Ter nadere uitwerking van wat daarover in de Erfpacht-akte 2002 is vastgelegd, komen Partijen overeen dat het
aan NDP in beginsel niet is toegestaan om zonder toestemming van WMD het erfpachtrecht te bezwaren met
hypotheek, met dien verstande dat het wel is toegestaan om ten behoeve van het aantrekken van vreemd
vermogen hypotheek te vestigen op het erfpachtrecht, zulks ten behoeve van de Gemeente Emmen, de
Coöperatieve Rabobank Emmen-Coevorden U.A. en VolkerWessels Integraal B.V. Naast het gestelde in artikel 9
zullen op de erfpacht de voorwaarden, voorschriften en richtlijnen van toepassing zijn zoals beschreven in de
notitie van Trip Advocaten en Notarissen d.d. 14 februari 2012 (bijlage 2).
Artikel 13 - Terugval eigendom bij WMD
Partijen beogen, met inachtneming van de terzake geldende wettelijke bepalingen, in de Erfpacht-akte 2012
een regeling op te nemen op basis waarvan bij beëindiging van het erfpachtrecht in geval van faillissement van
NDP of (qua gevolgen) vergelijkbare omstandigheden, de eigendom van het erfpachtrecht, al dan niet belast
met hypotheek, terugvalt bij WMD.
Deze bepaling is uitdrukkelijk niet van toepassing indien en zolang de Gemeente Emmen en/of overige
crediteuren van NDP in redelijkheid geacht kunnen worden de functie van het dierenpark ten behoeve van
zichzelf en/of derden te handhaven zonder dat daarbij de belangen van WMD, namelijk het ontvangen van de
canon en het veiligstellen van de waterwinning in het gebied voor de lange termijn, in het geding komt. In dit
verband zal aan de Gemeente Emmen het recht toekomen om de schulden van de andere crediteuren over te
nemen.
Uitgangspunt is dat enige overnemende partij zich te alle tijde zal dienen te houden aan het vigerend
bestemmingsplan en de vigerende M.E.R., alsmede aan alle voorschriften uit hoofde van de
erfpachtovereenkomst.
Artikel 14-Andere overeenkomsten
De op 22 mei 2002 tussen Partijen (NDP mede namens haargroepsvennootschap NDP/Multimedia B.V.)
gesloten "Hoofdovereenkomst uitbreiding NDP" en de "Overeenkomst inzake inrichting en exploitatie van het
Noorderdierenpark te Emmen" d.d. november 1997 (waarbij ook de Gemeente Emmen partij is)), alsmede ter
uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten blijven, voor zover daarvan in deze overeenkomst op hoofdlijnen
niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, van toepassing voor alle in erfpacht uitgegeven en nog uit te geven
gronden, met dien verstande dat WMD voor de huur van Wallanga (Yucatan), de waterdiensten vanuit de
Waterfabriek, alsmede een beperkte levering van drinkwater (maximaal 50.000 m3 per jaar) WMD met ingang
van 1 januari 2016 een totaalbedrag ad € 1.450.000,-- aan NDP in rekening zal brengen, welke bedrag jaarlijks
zal worden geïndexeerd met een percentage van 2,5% samengesteld. Voornoemd bedrag is gebaseerd op
volume en kwaliteit van de waterdiensten voor het bestaande park, welke tevens zullen gelden als
uitgangspunt voor het nieuwe park.
Artikel 15 - Overdracht van rechten
NDP heeft tot uiterlijk op de dag van uitgifte in erfpacht zoals bedoeld in artikel 5 het recht om haar positie uit
hoofde van deze overeenkomst op hoofdlijnen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan dochtermaatschappij
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