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ONDERGETEKENDEN
De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Heemstede, ten deze op grond van artikel
171
Gem.eentewet rechtsgeldig vertegenwoõrdigd door haar burgemeester mevrouw A.C. Nienhuis,
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van-burgemeester en wethouders
van 11 juni

2019,

- hierna te noemen "de Gemeente,,;
en

Mariënheuvel Estate B.V, statutair gevestigd te Zoetenryoude, 2381 GS Groene Hartplein
2b en
ingeschreven in het handelsregister onder ñummer 68395l l60000, krachtens haar
siatuten
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Prospect lnvestments 8.V., op haar beurt
rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer A.R. Beumer
- híerna te noemen: "de OntwlkKgla.a!,,
Ondergetekenden hierna ook gezamenlijk aan te duiden als,,padijg,n".
OVERWEGINGEN
De Ontwikkelaar is eigen??lvgn de gehele buitenplaats Mariënheuvel, plaatselijk
bekend Gtipper
D¡eef 199, 1998, 201 en 203, kadastraal bekend gemeente Heámstede, sectie
C nummers Sg45,
5856 en 5857, gezamenlijk groot 15 ha, T4 are ei 1T centiare.
De ontwikkelaar is voornemens om het deel van de buitenplaats met kadasternummer
C5g4S (groot 9
ha, 40 are en 77 centiare) met het hierop aanwezige ronmentàte hoofdhuis
en de daaraan vast
gebouwde oostelijke en westelijke vleugels, voor iigen rer<en¡ng
en risico te ontwikkelen tot
seminarhotel in het topsegment en dezã aan Chateãuform te uåt'uren om
deze als zodanig te
exploiteren. Deze herontwikkeling hierna ook wel te noemen,,rrài Èro¡ect".
De delen van de buitenplaats waarop deze overeenkomst behekking heeft
is visueelweergegeven op
de plattegrond in bijlage 1 van de Overeenkomst.
Het resterende deel van de buitenplaats methierop aanwezig het gebouw
Thagaste (Glipperweg
2 w_oringen Glipperweg 201 en 2_03, blijft tot in Ëoer jevat2o2o in-seorùik
ü¡ oe
11??1a99
uongregatle Der Zusters Augustinessen Van Barmhartigheid Van Heemstede
alé moeder-huis en
vezorgingshuis. De aanwezige begraafplaats is tot
inerfpacht uitgegeven aan de congregatie.
Deze overeenkomst heeft geén oetrerkng op dit deel van de duìtàn¡aãts]

zlli

en wethouders op 24 md 2016 haarvertrouwen heeft uitgesproken in
l^".t.::lL"g^"-":l_burgemeester
net
vestlgen van een seminarhotel van Chateauform in het hoofdhuis en de daaraan
vaõt gåbouwde
oostelijke en westelijke vleugels op Mariënheuvel.
Het vigerende bestemmíngsplll "Herziening Landgoederen en Groene
Gebieden,, (door de
qe1nqg¡tgraad vastgesleld op 29 iuni 2017)-laat de uitvoering van het project ptanoìogisch niet toe. De
ontwikkelaar heeft de Gemeente derhalve vezocht om publiekrechtelijke'medewe*iñg
ie verlenen
aan de verdere ontwikkeling en realisatie van het Projeci. Dit vezoek åal getoetst
worcin aan het
criterium "goede ruimtelijke onderbouwing" en de wetielijk voorgeschreven procedures
doorlopen.
Eén van de voorwaarden van de Gemeente om mee te werken is dat Ontwikkelaar
alle daarmee voor
de Gemeente-gemoeide en volgens de wet toerekenbare kosten vergoedt
aan de Gemeente,
waarmee de overeenkgp.nst
worden gekwalificeerd als een zogenaamde anterieure overeenkomst
lKan
in de zin van artiket 6.24 jo.6.12 Wet ruimtet¡ke ordening.

ontwikkelaar is zich bewust van de hoge monumentale waarde van de gehele
buitenplaats
(rijksmonument) en de hoge ecologiscñe waarde (onderdeel Nationaal
Ñatuur trletr,veit<¡.
Partijen wensen hun samenwerking en de daaraan verbonden voorwaarden
verder uit te werken en
schriftelijk vast te leggen in deze overeenkomst.
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
Artikel

1.

Aloemene uitoanospunten

1.1 Partijen voozien het volgende programma:
a' ln het gebouw Glipper Dreef 199 ee-n seminarhotel in het topsegment
met maximaal 69 kamers,
vergaderruimtes, keuken en andere_ ouoenóreriJe voozieningen;
Ftj1r:itj-!1r,
þ' tsen parkeervooziening die voldoende dient te zijn ôm in oe
oij rret uóórnóËmäe programma
behorende parkeerbehoefte te vooaien conform o"
part<eernormen Heemstede;
é"1â"noã-fóia
c' De noo4-akelijke en gewenste maatregelen - ondãr r""i ã"n
à" openoáre weõ - om rret
seminarhotel goed en veilig te ontsluiten ãoals passeárr't"lánr
Ëngs åe toeleidenã" *ef en het

aanpassen van de Glipper Dreef, nader beschreven in
artikel 9.1 vãn deze overeenkomét.

1'2 Mariënheuvel Estate B.v. is hoofdelijk aansprakelijk jegens
de Gemeente voor alle voor de
ontwikkelaar uit deze overeenkomst en eventu'ete vervótgävereenkomsten
voortvloeiende
verplíchtingen' Ter vezekering van alle voor de ontwikkeTaàir¡tã"r"
overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen, verstrekt oe oñtw¡tkelaar aan oe cemàeñte
op'À"t ror"nt dat de ontwikkelaar
aanvangt met uitvoering.v.an.h.el
een onherroepelijke öonã"rngar"ntie, inhoudende dat
?CIect
Prospect lnvestments g.v. zlcn oi¡ oíroernãnose ãrtã-rio-oíäáUr
éär"nt verktaart voor de onverkorte
uitvoering van deze overeenkomsi en dat zi¡ zichertoé
verpliäÀiðr op een eerste afroep van de
Gemeente een financjële.vergoedin^g uit te keren aan
de Gemeente ter nakoming van een (financiële)
verplichting die niet (tijdig) doór de õntwikkeraa, *oiotn"éãkñ;;.
1'3 Partíjen,gaan bij deze uitvoering van de Overeenkomst
uit van de volgende rol-, taak- en
risicoverdeling:
' De ontwikkelaar is volledig voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de verdere
ontwikkeling en realisatie ván het próject;
: 9lcgt"qnte beperkt zich tot het bínnen haar publiekrechtelijke kader toetsen van de plannen van
het Project, het verlenen.van publiekrechtelijke me¡Ñ¿rkirô,
riät ¡'ora"n van toezicht op wijzigingen
openbare ruimte, alsmede heitoezicht op áå (ueriu"t*7äi¿é
;àn net vastgoed door de Gemeente.
1'4 De (organen van de) Gemeente behouden bij de nakoming
van hetgeen in deze overeenkomst
en eventuele vervolgovereenkomsten is bepaaíd
vorreoig háãipüori"r-r".r',tãrUte ¡euóãgdh"d"n,
taken en verantwoordelijkheden. Dit houdt in, dat.er u"n
áË
sprake van
wanprestatie zal ziin en de Gemeente tot generlei uergoeàinjuán
=i¡o"iãn ¿e Gemeente geen
Ën¡gerlei sc¡ràoé, "rósien en
interesten aan de wederpartij is gehouden] indien het-hanoeËn
fi¡einaar eist, dat de Gemeente
publiekrechtelijke{rechts)hañdeti-ngen verricht
of nalaat, oie n¡ãtin tret voordeet zijn van de aard of de
shekking van de overeenkomst én/of eventuele ueruó¡gòuðráânkomsten.
Een en ander houdt
tevens in dat de eindverantwoordelijkheid voor het aldan-niei
¡nitåmmen met de voor de
omgevingsvergunning noodzakelijkä verklaring van geen
bedenkingen exclusief is voorbehouden aan
de gemeenteraad.

-

1'.5 lndien op enig mome.I.mgcht blijken dat (een
deelvan) hetgeen partijen in deze overeenkomst
zijn overeengekomen
is met áe op dat moment geHãnããùãr
regergeving en/of
jurisprudentie, komen Injglg
ea-rt¡én in onderling ov91eo tòt eän
"n
=ãåånigã ""np".ring van de overeenkomst
dat deze strijdigheid niet.langer bestaat. õaaru¡ rãsp"¿t"d;ü
;ieet ats mogetijk de geest van de in
de overeenkomst vastgelegde afspraken, met dien üerstàn¿"
ã"ì;ù eventuele strijdige afspraken
zodanig herformuleren-dat-de inhduo oáãrvan zo dicht
rog"tUiiüti bij hetgeen partijen oorspronketijk
zijn overeengekomen.

Artikel2

2''l

Alle in redelijkheid
9.og, Partijen ter uitvoering van de overeenkomst te maken kosten zijn voor
rekening van de ontwikkelaar,
eên en ander zoa-ls vastgelegd in áà=" overeenkomst.
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2.2 De door de Ontwikkelaar in verband met het Project aan de Gemeente de verschuldigde
exploitatiebijdrage bedraagt € 12,000. Deze bijdrage wordt aan de Gemeente betaald
bin-nen 1 maand
na ondertekening van deze overeenkomst.
Leges,en andersoortige vergoedingen verbonden aan het verlenen van vergunningen
zijn evenwel
niet inbegrepen in deze exploitatiebijdrage en dienen apart te worden betaald.
2.3.Voorcompensatie.van het verlies van oppervlakte stinsenbeplanting door
de aanleg van de
parkeerplaats voor het seminarhotel, betaali de Ontwikkelaar
€ s.ooo aan de Gemeente voor de
aanplant van t 2.400
Te.(g9cg{¡liceerde) biologische st¡nsðoúÈn àoor de Gemeente. Deze bijdrage
wordt aan de Gemeente
betaald binnen í maan-c na toezending áoor de gemeente van een rekening
hiervoor.

2'4 Alle eventuele kosten.welke_samenhangen met een door Gemeente toe te kennen vergoeding
van
planschade (als bedoetd in titer 6.1 wro) dið verband houdt
met n"tÞio¡"ãi ü-"n ;;änkomstig
het bepaalde in artikel 6.4a van de Wroïolledig voor rer<ànini van
on¡nr¡nrelaar. DiÞetfde getdt voor

eventuele schadevergoedingen ten titel van naãeelcompensãtie verband houdende
met het project
die de Gemeente dient u.it
Betaling
door
de
ontwirrélãaiaan
de
Gemeente
van eventuete
1e feren.
vergoedingen conform dit Artikellid vinden
[laats binnen dertig dagen na veaoek daartoe van de

Gemeente.

2'5 De kosten voor de G.eqqgntg gemoeid met een eventuele bez¡taar-lberoepsprocedure
tegen de
vergunningen' zoals bedoeld in Artikel4, zijn niet inbegrepen in de hiervoor
in'àit Àrtiij!énoemoe
exploitatiebijd.ragen. lndien een
{-e¡selüke beruaar-tbãroépsprocedure zicrr voordoài, ãr":ùt ieder der
P.artije¡ zijn eigen kosten. Hetzefdãgéldt
voor de kosten in het kader van eventuete (uridische)
planschade- en nadeelcompensatiepiocedures.
Artikel 3. Planuitwerkino
3' 1 lndien nadere planu.itwerking nodig blijkt of indien
reeds vastgestelde plannen in een later stadíum
aanpassing behoeven, is de Gemeente slêchts gehouden om oaäiaan
haar medewerking te verlenen
als ontwikkelaar zich verplicht tot het betalen va-n de exrra inzer
kó;Ë;ï;ãå
öJrËåit" daarvoor
dient te maken, voor zover.deze kosten op grond van de wàt toàiàrenoáar
".
zUn, ãlJmäoãoe="
planaanpassingen passen binnen oe aard o:f de strekking
uán áã óvereenkomst - en/of eventuele
vervolgovereenkomsten.

Artikel 4. Publiekrechteliike medewerkinq

4'1 ontwikkelaar heeft.aanvragen voor omgevin.gsvergunningen voor
de activiteiten bouwen, afwijken

en kappen van bomen voor het
leslemmjngsplan, wijzigen monument, brañdveit'ig g"birii,
Project, dat de uitvoering van de plannen ptanotog-ijcn ròöJfr
"äi"gg"nmaken, iot stand gãoracnt

ingediend.

rät

en

4'2 De Gemeente zat zich

- binnen de kaders van haar publiekrechtelijke posítie en
verantwoordelijkheden, de_wettelijke procedures en de te betrachten
zorgúuldigheid jegens derden
maximaal inspannen en blijven bevorderen dat de voor het Þro¡ecioenodigde
omgevingsvergunning
de wettelijk voorgeschreven procedure doorloopt en deze orgéu¡ngsuergunning
onherroepelijk wordt,
en zal daarbij hachten te voorkomen dat vertrag¡ng optreedt bljìå.Ëenanoeting
of afhandeting van
aanvragen en daarmee verband houdende proðedures. De Gemeente geerËiinÀ
is
âãnsõrarälUl
jegens ontwikkelaar voor (de nadelige gevotgen
van) het niet c.q. niet t¡oig kunnen ¡eððü¡kken ou"l.
voornoemde, omgevingsvergunnin g.

-

4'3 De gemeente spant zich in ten opzichte van de Ontwikkelaar om, voor
zover deze noodzakelijk
zijn en voor zover formeel in haar m_åcht ligt, alle anderé nòooiär,ái¡re
vergunningen o¡e voor de
uitvoering van het
Project noodzakelijk z¡n] áirect-1a indiening uán érr," aanvraag in behandeting te
nemen en binnen de gestelde wettelijke iermijn af te handeleñ.
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4.4 Partijen zijn zich eJ.van bewust dat er tijdens de looptijd van de overeenkomst belemmeringen
van
publiekrechtelijke aard kunnen ontstaan, zoals:
gevolgen van inspraaUzienswijzen en ingestelde bezwaar- en beroepsprocedures
3. d.e
tegen
beslissingen van de Gemeente, welke noodza[elijk zijn voor de uitvoeringïän ¿e plannen
voor het

Project;
b. de gevolgen van of vertraging in de beslissingen van de administratieve rechter;
gevolgen van nieuwe wet- of regelgeving.
9. !e
lndien zich een belemmering van publ¡eirecn[elijke aard voordoet, kan vertraging
in het proces
ontstaan. ln.dat geval plegen Partijen overleg over de alsdan ontsiane situatiã
eñ zullen Þartijen zich
inspannen de nadelige gevolgenz-oveel mogit¡k te beperken,-bijvàorbeeld
ooor ptanaànpassing. De
ontwikkelaar zal de Gemeenie niet aansprei<en voor kästen- eniolschadevergoeding
tén gevotge van
publiekrechtelijke belemmeringen.

4'5 Het seminarhotel wordt niet in gebruik genomen alvorens de vergunningen voor het
seminarhotel

noodzakelijke parkeerplaats en passeerstróken, alsmede de aanpaséing va-n
de Glipper-Dreef zijn
verleend en deze maatregelen zijn gerealiseerd.

1 g. y^"t het aangaan van de overeenkomst - in het bijzonder met de exploitatiebijdragen van Artikel
2' lid2 en de realisatie van de maatregelen in de openbare ru¡mte voor iekening
én riãico van
Ontwikkelaar als bedoeld in Artikel l. ionder c heeft de Gemeente haar kostenverhaal
voldoende
anderszins vezekerd als bedoeld in artikel 6.12 jo. artikel6.24 wio. H¡emee
is de Overeenkomst aan
te merken als een zogenaamde anterieure overeenkomst in de zin van de
wro, zodat de Gemeente
kan besluiten om geen exploitatieplan in de zin van de Wro vast te stellen
voor het nroject.

Artikel 5. Seminarhotel
5' 1 Het project vooziet in een seminarhotel in het hoge^ segment (Horecabedrijf-categorie
1 genoemd
in,het bestemmingsplan Heziening Landgoederen en-Groãne ceil¡eaen).
Het seminarhotel (inclusief
alle daar aanwezige en verbonden vooz¡éningen) is enkel toegankelijk
voor deelnemerJvan aldaar
georganiseerde seminars. Het seminarhotel iJalleen gedurenõe
wÀrÉoagen geopendãñ op zaterdag
en zondag gesloten. ln uitzondering hierop is het toegþstaan om inðioeÀieel
õp;"t"rd;ô ðn zonoag
open te zijn voor later vertrekkende respectievelijk eãrder arr¡verenãe
seminaigasien. óäe
voonruaarden worden opgenomen in deten behoêve van het
initiatiéf door dé õérã"næiã nemen
publiekrechtelijke bestuiten.

Artikel6. Parkeren
Voor.het.Project zijn in.totaal 104 parkeerplaatsen noodzakelijk zijn. Dezeworden
door de
ontwikkelaar op de buitenplaats gerealiseerd en gehandhaarci ovérèentomstig
rret ùi áe ã"nvraag
omgevingsvergunningen behoreñde gntwerp varibureau Hollandschap (d.d. juli
6
201g) die ats bijlage
bij deze overeenkomst gevoegd. Het is de öntwikkelaar niet toe!ãitaan
om meer of elders
parkeervooaieningen op de buitenplaats Mariënheuvel
te realisãren.

ArtikelT. Beheersplan
ontwikkelaar stelt binnen 1 jaar na ondertekening van deze overeenkomst
voor de gehele
buítenplaats Mariënheuvel een door het college ùan burgemeesteren
wethouders g-oed te keuren
beheersplan als bedoeld. in artikel 4:1 0b, vieràe lid ondei a van de Algemene plaatselijke
Verordening
2017 op.ln dit beheersplan staat in ie{er geval aangegeven op welke
wijze bínnen diboptijd van het
beheersplan 40 bomen (bomen 1e en2elrootte)
g"pi"nt ter compensatie van de te
kappen bomen ten behoeve van de aante! van de"ñrã*oroeñ
part<eerptãàtõo'p-. uarienneuvel. ontwikkelaar
verplicht zich deze bomen overeenkomsti! het ptan te pran'ten - --
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Artikel 8. Route bouwverkeer
ontwikkelaa¡ zal zich houden aan de nader door de Gemeente
in overleg met de ontwikkelaar te
bepalen route voor het bouwverkeer van en naar het Project.
Zoora ae=ðrort" i"
door de
Gemeente, zal deze als bijlage bij de overeenkomst rgrä;."eg"ñor"n.
"åôigàrìãtd
uitgangspunt
hierbij is dat
ontwikkelaar het bouwveri<eér aánpast aan de maximale
¡elaöting van de infrastructuur die naar de
buitenplaats leidt.

Artikel9
9' l Teneinde discussie en/of geschillen over
eventueel door uitvoering van het project ontstane
schade aan eigendommen vañ de Gemeente te voorkomen,
zalvõorafgaand aan de start van de
werkzaamheden door
gezamenlijk een nulmeting rôrdãn uitgevoerd waarbij
de staat van de
l3ttUgn
openbare ruimte in de.directe
omgeving úan Mariënh"ruä *óiJt uãstgetegd. De resultaten van
deze
nulmeting worden vastgelegd in eãn ooär Partijen
te onáertãieñànìcnr¡rterijk document.

9'2 Direct na bouwkundige oplevering voeren Partijen gezamenlijk
een nieuwe meting uit van de staat
van voornoemde eigendomlngn. Hierbrj bepalen,PårtUãn
wéir<ã rlilrstetwerkzaamneàãn-nooig zijn om
de betreffende openbare ruimte weer iri stãai t9 brengen
wãárin oËe zich ten tijde van de nutmeting
als bedoeld in lid 1 bevond. Zij leggen o¡tvãlt ¡n een
äoórr¡ãi i" o-no"rt"r"nen schriftetijk document.
9 ?. P: in. rede.lijkheid gemaakte werkelijke kosten gemoeid met de herstelwerkzaamheden ats bedoeld
in lid 2 zijn volledig voor rekening van Ontwikkelaar.

9'4 De ontwikkelaar is verplicht om vergelijkbare metingen
uit te voeren voor eigendommen van
derden in (de nabijheid ven) het.Projeci(wäaronoer
n"õ¡ig"Ëòàn pånoen). De ontwikke taar zat
hiervoor een onafhankelijke.deskunáige ìnJ"harercn.
oe önÑ¡r.råå"r vrijwaart de Gemeente van
aanspraken van dergelijke derden.
Artikel 10. Voozieninqen Ooenbare Ruimte
10'1 ontwikkelaar zal geheel voor eìgen rekening
en risico de ten behoeve van het project
noodzakelijke wijzigingen aan de Glifper Dreef
tãanpáÀsen r<iuËing r"t toeteidende weg) en
toeleidende weg (aanleg passeerhaúéns) (latenj
u¡tvoeren overããntomstig de ats bijlage 2 aan de
Overeenkomst gevoegdie uitgangspunteí.'

l0'2 ontwikkelaar is geheelzelfstandig en voor eìgen rekening
en risico verantwoordelijk voor het
(laten) realiseren vatide oenoãiiàË ñùÌsivoåzieningen
en riotering intnaarhet project. Atvorens
voornoemde werkzaamheden wórden uitgevoerd,
dient de oemãðnte zich schriftelijk akkoord te
hebben verklaard met de plaats van ¿e nütsvoozieningen
¡ñ,-óóã onoer gronden van de openbare
ruimte in eigendom van de Gemeente.
10'3 De Gemeente kan controle en toezicht houden
op de uitvoering van de werkzaamheden zoals
omschreven in dit Artikel. De Gemeente heeft te
alreñi¡ãá
werk te laten betreden door haar vertegenwoordige(s),'teùind;;itn tijdens de uitvoering hiervan het
langs deze weg op de hoogte te
stellen van de naleving van de Overeeñfomst.

Ëi;;t

10'4 De door of vanwege de Gemeente hiervoor
bedoelde uitoefening van controle en toezicht op de
naleving van de overeénkomst, zal de ontrn ikrelaar
n¡mmei à-n-tnaLn van enige verplichting welke op
haar rust in verband met de. uitvoering u"n de werkzaamheoen
àn net toezicht daarop. De
verklaart aan het uitoefãnen
c"r" .àntrorã uåñ*ese oe cere"ñiÀbeãi enket recht

flHl,$"j|:r

u*

ô
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10.5 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als omschreven in dit Artikel kunnen
er schaden
optreden. Ontwikkelaar is gehouden eventuele schade volledig te vergoeden. lndien de Ontwikkelaar
van mening is dat de schade is ontstaan door'derden', dient Aìt onveÀ,v¡tO te worden gemeld
aan de
Gemeente. De bewijslast ligt alsdanbij de Ontwikkelaar. De Ontwikketaår (en/of zijn eîentuete
(onder)aannemers) is verphYcrrt een cdniiruction All Risks-vezekering (CAR-vezekering)
af te sluiten
ten behoeve van schaden tijdens de realisatieactiviteiten.
10.6 De Ontwikkelaar is gedurende de realisatieactiviteiten gehouden de overlast door
werkzaamheden voor de eigenaren/gebruikers van de in de-nabijheid van het project gelegen
eigendommen tot een minimum te béperken.

Artikel

1

1. Bouwolaats / werkterrein

Uitgangspunt is dat het bouw- en werkterrein van de Ontwikkelaar op eigen grond wordt ingericht.
Artikel 1 2. Communicatie
12'1. Partijen onderkennen het belang van een goede wedezijdse
betrokkenheid en informatie
uitwisseling. Partíjen zullen al hetgeen doen dat-in nun mògeìúiñèden tigt om éliaãi
ouòi en weer in
staat te stellen hun taken in het kãder van de overeenkomét naar behorãn
te vervullen. partijen zullen
elkaar steeds voozien van alle informatie die relevant is in verband met
Oe u¡tvóerinj van Oe
overeenkomst. Zij zullen jegens derden vertrouwelijkheid betrachten met betrekking-tot
die informatie,
die gezien haar aard en/of inhoud als vertrouwelijk moet worden aangemerkt.
Eén õn ander met in
achtneming van de Wet openbaarheid van bestuur.

12'2 Communicatie over het Project, richting omwonenden en andere belangstellenden gebeurt in
gezamenlijk overleg tussen partijen.
12.3 Het in dit Artikel bepaalde geldt behoudens de pubtiekrechtelijke taken en
veJg¡twoordelijkheden van de Gemeente, zoals de communicatie in het kader
ván planologische en
publíekrechtelijke
aangelegenheden.

Artikel 13.

13'I De Overeenkomst.treedt in werking op het moment dat deze rechtsgeldig is ondertekend
door
Partijen en duurt in beginseltot het moment dat alle uit de Overeenkomslvoo-rtvloeiende
verplichtingen volledig zijn nagekomen. Een en ander behoudens het gestelde
in het vervotg van dit
Artikel.
13'2 De Gemeente kan de overeenkomst tussentijds. ee.nzijdig zonder inachtneming
van enige termijn
en zonder dat rechterlijke tussenkomst zalz¡n veróist, o¡ aänleteiend
schrijven ùóõiõni¡onoen
verklaren, indien:
De omgevingsvergunningen voor het Project niet uiterlíjk binnen 12
maanden na
ondertekening van de Overeenkomst is vãstgesteld, zonder dat de Gemeente
daarbij een
ernstig venruijt treft;
Ontwikkelaar in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraag,
zulks
onverminderd het recht van de Gemeeñte tot het vorderen van vergoedi-ng van
kosten,
schaden of interesten wegens wanprestaties en het recht op verscñuldigdä boetàs.
De Gemeente heeft in alle voornoémde gevallen de vrijheid om te ii"ten
tussenîãn gJã¡"
partiële ontbinding. De Gemeente zal voórdat zij voornôemde
"n ""n
ontbindingsmogðt¡kñàcän jebruit<t
in
overleg treden met de ontwikkelaar om te bezien of er een voor be¡de ÈartUeñ réoéu¡r
aitËrnatiet is
voor de voorgenomen ontbinding.
!te9n$ de onder a genoemd.e oñtbindingsmogelijkheid is wederkerig en getdt derhatve tevens voor de
ontwikkelaar, behoudens indien het n¡ewerleñeri van de omgevingsvergnrnníng
toerekenbaar is aan
de Ontwikkelaar.

a.

b'
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13.3..Een tussentijdse ontbinding conform het in dit Artikel bepaalde laat
onverlet de rechten die
Partijen mochten hebben op vergoeding van kosten, schadeÅ en/of interesten.
ôe éemããñt" ¡.
evenwel.nimmer gehouden tot restitutie van reeds door Ontwikkelaar aan
de Gemeente betaalde
exploitatiebijdragen co1fo1m. Artikel 2.2. aangezien dat bedrag oi"Ài t", dekking
van ondàimeer de
Gemeentelijke kosten die tot op dat moment-reeds zijn g"raãridoor de Gemeente.

Artikel 14. Overdracht contractoositie
Het is ontwikkelaar niet toegestaan haar rechten en verplichtingen
uit de overeenkomst in welke vorm
dan ook - daaronder mede begrepen de situatie dat eeri substãntíeet
deel van de
zeggenschap/aandelen over/in ontwikkelaar wordt overgedragen over
te dragen aan derden zonder
voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Gemeeñte. Dð Gemeente
kan ãan haar schriftelijke
toestemming voorwaarden verbinden, echter uitsluítend voor zover
die strekken tot zekertre¡d voor de
naleving van deze overeenkomst. De gemeente zal deze toestemming
niet op onreaét¡iô gronden
onthouden.

Artikel 15. Geschillen
Partijen zullen het ontstaan.van geschillen zoveel mogelijk trachten
te voorkomen door middel van het
vo9.ren van overleg. Geschillen
- van welke aard en o-mriang ook, daaronder mede begrepen die,
welke slechts door één der Partijen als zodanig wordt besch-or*cioie naar. aánÈ¡a¡ñõ ùån or op
grond van de overeenkomst mochten ontstaañ,
zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter te Haarlem. Een en ander onverminderá het recht
op ttoærb"roãp of cassatie, onverminderd
het recht om de voozieningenrechter te benaderen met een verãoek
om een voorlopige vooziening
en onverminderd het recht van P.artijgn om hun geschil op basis van
een gezamenlijk 6esluit te laten
beslechten op basis van bindend adïies, arbitrale of mediation.
Artikel 16. Slotbeoalinqen
16.1 De overwegingen maken integraal onderdeel uit van de
overeenkomst.

16'2 op de overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten
is Nederlands recht van
toepassing.
16'3 Alle formele mededelingen die Partijen aan elkaar dienen
te doen in het kader van de
overeenkomst dienen schriftèlijk te gescirieden.-w¡iiginéãnl"n"¡Nng"n
van de overeenkomst
zijn
-eveneens slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk [usãen eart¡eriz¡n
vastgelegd.

l6'4 Waar in het kader van de overeenkomst enige beslissing of handeling van
de Gemeente wordt
verlangd, is het daartog-aangewezen beslissingsuivoegàe óriãån
net coilãge u"n ¡rigàr"ester en
wethouders, tenzij schrifterijk of bij wettetijk voo-rschrift aîolisË oepaala.
16'5 Partijen verplichten zich wedezijds geen handelingen te zullen
verrichten of nalaten die de
uitvoering van de overeenkomst in de we-g kunnen staain, tenzij
deze uit de wet of een uitspraak van
een bevoe gde rechterl ijke insta ntie voortvl-oeien
16'6 ontwikkelaar is zich ervan bewust dat de gemeente op grond
van artikel 6.24, derde tid van de
wet ruimtelijke ordening moet publiceren dat dðze overeedrõmst is gesloten. oeze
fuolicatie zat
bestaan.uit een zakelijke omschrijving omvattende oe vermeroinl ,i"ã n"t
kadastrad fãiceel waar de

overeenkomst betrekking op heeft, het Pro.¡ect, vermelding van õe datum
van de overeenkomst en de
naam van de wederpartij van de gemeente,

7',t6592
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ArtikellT. Biilaoen
De volgende onverbrekelijk bij de Overeenkomst gevoegde en als zodanig gewaarmerkte bijlagen
maken integraalonderdeelvan uit van de Overeenkomst:
1. Ovezichtstekening Mariënheuvel,
2. UitgangspuntenÂverkomschrijving wijzigingen aan de Glipper Dreef en toeleidende weg,
3. Route voor het bouwverkeer van en naar het Proiect (later toe te voegen),
4. Plattegrond parkeerptaats (Hollandschap 6 juti 2018),
ln geval van strijdigheden tussen de bijlagen en de Overeenkomst prevaleert het in de Overeenkomst

bepaalde.

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend te Heemstede d.d.
Gemeente
mevrouw

De
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A.R. Beumer

tl lq lzorc

I¡rlÜrñr¡uo! - ovüzhñút

fimfu

ulrgpl

!

J*

a

¡

o
o
o
o
o
ilr

o

t

h

t

I

tt
)

716592

\

l¡O*ld¡ne lplc¡u
.A.tpg¡rcnmfr

rflcgEpll.ccrüofi¡lr

eþmth¡r

l¡Hlrùrrcl

E¡ûd. h,

Bijlage 2

Mariðnheuvel
Ulþangspunten ln veôand met aanpasslngen aan lnrlchüng.

1. Aanpssen

lnût aan Gtpper Drêef

Éfüåffirurm'grund€rtng 26 cm msnggranuhar;ordsrhag
oAB d22, clekhag 3 cm silA 0/8.

7 cm cAB cys2, russênreâg 5 cm

De construclie l8 ln lg89 aar4plegd en nid teerhotd€rd, maardat ltan lk nid hard malen met
ordezoekslecultaat..
Hler overhe€n ls rond hd lear 20oE een stl|llaag çgebracht (ook nlettoerhotdend).

Oûot y tlets@
Rode tegels 300x30of50 mm, ln lnrltten dik 80 mm, op zand.

Optuiltngen
Trcttoirbanden en lnrllbandenzlln væzlenvan deklaagvan basall. Trottdrbanden langs fletspad
13011.50(260 en langs mlddanberm t8dzoo x 2o0 op fúncbrtng.
Baealtclekhag lsvergeHþaal metbfivooröeeld Lamro Blarô óonlrervan struyk-vawo.

u,T nleure lnrlcillrq het voþnde aanhq.¡&n:
ConstnJctoopbotrw plfi aan besbanCe.
fet lletspad ter plaatse uan de lnlt voozl€n mn funderlng mengganulaat

aE cm.
Pij geQruilt qer¡qe b.qn<Þnb aansldten bij beetaarde, qua-afmetñrg en uitvoedng.
De lnrltconstnætle ulhroeren rnet grlþe kigels dlk 80o ñm en rode-tegels dk Boõ mm. Tussen

voeJpl9.m fletspad sn lussen fbtsparl en opstelruimte een opslrdlband aanbrengen. Fletepad
en trottdr gaan overde lruilconsbætls.
Aan belde zþen van de lrxltconstruc'tle lm¡tbanden bepassen. Lergte lnrttban&n 75 cm
voonlen van cleklaag van basalt.
Vlakken tuss€n rüweg en lbteparl ln prlnclpe voorz len van ktnkels d kler¡r g€el contorm
anclere vlakken of rrær¿len rran groene lnvulllrq. Dll word na het ontwerp bspaald.

ldtlr.t?sîgn waar nodþvøpladsen.

Af- en aansfulllng dlent door Stedhte geschleden.

Trottoltkoken waar nulg tærpÞatsen. Deze kunnen lnrgobru[d worôn. Zonodb: aanvullsn

md rileuwe lolren.

l-let ontwep en de ullvoering conform

2.

ftht[þen voþns ASW

en CRWI/.

Veôre<llrgentoegangspad

Asîaltoþoulr pcl l/larlâ nhewel
Opburw ls nld bekend. WaarscfilJnfilr leeñor¡dend asht.
Blf

verbrcdng rckenlng ho¡den met:

-

Waar nodþ lbhtmasten rreryhatsen.

3.

Algemeen

-

Verbredlrg_tw9eldg, naar een bÞedevan mlnlmaal4,t mder, lrdþn mogel{lt (væí<ew)
4,9 meter. De lengle mn cle veôndlng ls 20 meter..
Toepassen grasbetonke,len (ultvoerlng-ln weleg) op funderlng mn menggranulad.
-laten
De rand van de tahardlng goed aen
aldleh op de glaslÈtor*epn, iøat ldellng zove€l
mogel{kwodtvoortdnen, door landfrczen on aarlrLüþn met asfalt.

Aanpasslrpen hten lnmeten.
Hbftif meernmen:
Bardenl{nen

o
o
o

KoH<on en loop koktoerleldlngen naal hoofrtrbbrlng (tnt gelegcle <ùrel)
Llchtmaslen

Vragen: m.hin@heemstede.nl;

oa&s8t/69.

E=
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Bijlage 3
Route bouwverkeer
(later in te voegen)
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Mariënheuvel bouwverkeer plaatsen tiidelijke
bebording toegangsweg Glipper Dreef ig7-1gg
Plaatsen:

.
.
.
.

6x bord A1 01S
bord J23 (waarschuwing voetgangers)
2x bord uitrit bouwerkeeróp geÉ aðhtergrond
1x bord J37 (uitroepteken)
Plaatsing van borden ¡n werk te bépalen
en zoveel mogelijk
2^x

combineren met bestaande tichtmasten of palen
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€sr

Entree toegangsweg Glipper Dreef lgZ -199
. Verwiileren bord C1 (geslotenverklaring) + onderbord
o Plaatsen bord J23 waarschuwing voetgangers met daaronder geel onderbord
uitrit bourwerkeer en daaronder bord A1 015 (max. snelheid 15
km/uur).
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Bijlage 4
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