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O N D E R G E T E K E N D E N 

1 De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Heemstede, ten deze op grond 

van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemees

ter mevrouw drs. M.J.C. Heeremans, handelend ter uitvoering van het besluit van 

het college van burgemeester en wethouders van 25 maart 2014, 

- hierna te noemen "de Gemeente": 

en 

2. Havendreef B.V., statutair gevestigd te Nijverheidsweg 39, Heemstede en ingeschre

ven in het handelsregister onder nummer 34229054 en De Haven Heemstede B.V. 

statutair gevestigd te Nijverheidsweg 39, Heemstede en ingeschreven in het han

delsregister onder nummer 34017703, krachtens hun statuten rechtsgeldig vertegen

woordigd door HBB Groep B.V., statutair gevestigd te Nijverheidsweg 39, Heemst

ede en inschreven in het handelsregister onder nummer 34219031, op haar beurt 

weer rechtsgeldig vertegenwoordigd door Proles B.V., domicilie kiezende aan de Nij

verheidsweg 39 te Heemstede, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

34104162, op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer 

M.C. van de Poll, 

- hierna ieder afzonderlijk en gezamenlijk te noemen: "(de) Ontwikkelaar" 

Ondergetekenden hierna ook gezamenlijk aan te duiden als "Partijen". 

O V E R W E G I N G E N 

A. De Ontwikkelaar is voornemens om het gebied gelegen aan de Havenstraat en Ka-

naalweg, dat wordt begrensd door de haven (zuid), het Heemsteeds Kanaal (oost) 

de Zandvaart/Johan Verhulstlaan (noord) en de Heemsteedse Dreef (west) te Heem

stede, voor eigen rekening en risico te herontwikkelen. De herontwikkeling heeft ook 

betrekking op (delen van het water van) de haven, het Heemsteeds Kanaal en de 

Zandvaart. De in dit gebied gelegen percelen/woningen Heemsteedse Dreef 36 t/m 

56 en Havenstraat 43 t/m 63 behoren niet tot het te ontwikkelen gebied. De tussen 

de percelen Havenstraat 47 en 53 gelegen toegang tot het achterliggende terrein be

hoort echter wel tot dit gebied. Het te herontwikkelen gebied is visueel weergegeven 

op de plankaart van bijlage 1 van de Overeenkomst en wordt hierna "het Plange

bied" genoemd. 

B. Het Plangebied is op dit moment in gebruik als gemengd terrein met bedrijven, wo

ningen en een winkel. Het terrein is sterk verouderd en heeft een rommelige uitstra

ling. Gelet hierop is het doel het Plangebied te herontwikkelen tot een aantrekkelijk 

woongebied met een detailhandelsbedrijf (dierenspeciaalzaak) en een horecavoor-

ziening. Deze herontwikkeling, hierna ook wel te noemen "het Project". 

C. Vrijwel al het onroerend goed binnen het Plangebied is in eigendom van de Ontwik

kelaar. Met de gemeente en één andere eigenaar (van het perceel Kanaalweg 3) 

binnen het Plangebied heeft de Ontwikkelaar nog geen bin^fende afspraken gemaakt 

over eventuele aankoop. 
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D. De gronden binnen het Plangebied die momenteel in gebruik zijn als Openbare 

Ruimte, waaronderwater, zijn in eigendom van de Gemeente. De Gemeente is be

reid de voor het Project benodigde gronden tegen een marktconforme grondprijs en 

onder nader te bepalen voorwaarden, te verkopen aan de Ontwikkelaar ten behoeve 

van de uitvoering van het Project. Gronden die op dit moment in eigendom zijn van 

de Gemeente en waarvan wordt voorzien dat deze na de uitvoering van het Project 

als Openbare Ruimte in eigendom van de Gemeente zullen blijven, zullen door de 

Gemeente in beginsel niet worden verkocht. Gronden die na realisatie tot de open

bare ruimte gerekend worden, maar verticaal verbonden zijn met privaat eigendom, 

zoals boven de parkeergarage, worden door de gemeente niet in eigendom terugge

nomen en worden derhalve ook verkocht. 

E. Teneinde de integrale haalbaarheid van het Project te onderzoeken, hebben Partijen 

op 15 april 2013 een intentieovereenkomst gesloten met als doel om gezamenlijk 

een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, hierna te noemen "de Intentieovereen

komst". Conform de Intentieovereenkomst is een Definitief Ontwerp (hierna "het 

DO") tot stand gebracht voor het Plangebied op basis waarvan Partijen tot de con

clusie zijn gekomen dat het Project haalbaar is. Het DO is als bijlage 2 bij de Over

eenkomst gevoegd. 

F. De Ontwikkelaar is voornemens het Project uit te voeren conform het DO. Het vige

rende bestemmingsplan laat de uitvoering van het Project echter planologisch niet 

toe. De Ontwikkelaar heeft de Gemeente derhalve verzocht om publiekrechtelijke 

medewerking te verlenen aan de verdere ontwikkeling en realisatie van het Project. 

De Gemeente heeft zich onder voorwaarden bereid verklaard om deze medewerking 

te verlenen (waaronder het tot stand brengen van een nieuw bestemmingsplan voor 

het Plangebied dat de uitvoering van het Project planologisch mogelijk maakt en het 

eventueel inzetten van het onteigeningsinstrumentarium), welke voorwaarden zijn 

uitwerkt in het vervolg van de Overeenkomst. Eén van de voorwaarden is dat Ont

wikkelaar alle daarmee voor de Gemeente gemoeide kosten vergoedt aan de Ge

meente, waarmee de Overeenkomst kan worden gekwalificeerd als een zoge

naamde anterieure overeenkomst in de zin van artikel 6.24 jo. 6.12 Wet ruimtelijke 

ordening (hierna: 'Wro'). 

G. De Ontwikkelaar heeft de Gemeente in dit kader voorts verklaard qua kennis, erva

ring en kapitaal in staat te zijn en de bereidheid te hebben - volledig onder eigen 

verantwoordelijkheid en volledig voor eigen rekening en risico - het Project te kun

nen ontwikkelen en realiseren, conform de randvoorwaarden en kwaliteitsnormen die 

Partijen zijn overeengekomen en hebben vastgelegd in de Overeenkomst. 

H Partijen wensen hun samenwerking en de daaraan verbonden voorwaarden verder 

uit te werken en schriftelijk vast te leggen in de Overeenkomst. 
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT 

Artikel 1. Definities 

In de Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd, welke definities met een 

hoofdletter worden geschreven. Deze definities worden zowel in enkelvoud als meervoud ge

bruikt. 

Artikel Een artikel behorend tot de Overeenkomst. 

Bouw- en Woonrijp 

maken 

Bruikbare 

Vergunning 

Onder het Bouw- en Woonrijp maken van de gronden in het Plangebied 

wordt in de Overeenkomst ten minste verstaan: 

1. het geheel of gedeeltelijk ophogen dan wel afgraven van de gronden; 

2. het verzorgen van voor zover noodzakelijk de grond- en bodemverbe

tering, zodat deze geschikt is voor het beoogde gebruik; 

3. het zorgen voor een goede grondwaterregulatie door, indien noodza

kelijk, drainage aan te brengen; 

4. het verzorgen van de afwatering en verdere regulatie van het opper

vlaktewater voor zover binnen de invloedssfeer van het plan; 

5. het aanleggen van bouwstraten; 

6. het aanleggen van hoofdontsluitingswegen en riolering; 

7. het plaatsen van huisaansluitputjes nabij de erfgrenzen van de te bou

wen woningen en het aansluiten van deze putjes op de riolering; 

8. het aanleggen en inrichten van wegen, straten, parkeervoorzieningen, 

trottoirs, paden, bermen, groen-, water-en speelvoorzieningen, als

mede het leveren en plaatsen van straatmeubilair; 

9. het aanleggen en verleggen van leidingennetten voor nutsvoorzienin

gen, zoals gas, water, brandkranen, secundaire blusvoorzieningen, 

elektriciteit, telefoon, kabeltelevisie, waaronder slechts indien noodza

kelijk zal worden begrepen het verwijderen, verplaatsen en vernieu

wen van eventueel aanwezige oude ondergrondse infrastructuren (ka

bels en leidingen); 

10. het aanleggen van openbare verlichtingsinstallatie, waaronder begre

pen het leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van straatlantaarns met 

armaturen, enz. 

Een Vergunning, waartegen niet tijdig conform de door de wet gestelde 

termijnen bezwaar c.q. beroep is ingesteld, dan wel, indien zulks wel het 

geval is. Partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat dit naar redelijke ver

wachting niet zal leiden tot schorsing en/of vernietiging van de vergun

ning. 

DO 

Parafen: 

Het Definitief Ontwerp voor het Plangebied dat is tot stand gekomen op 

basis van de Intentieovereenkomst voor zowel het vastgoed als de Open

bare Ruimte. 
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Fase 

Openbare Ruimte 

Overeenkomst 

Planning 

Plangebied 

Project 

Een kleiner gebied binnen het Plangebied, in verband met de gefaseerde 

ontwikkeling van het Plangebied. 

De in het Plangebied gelegen gronden die niet voor uitgifte beschikbaar 

en bestemd zijn en waarop voorzieningen van openbaar nut (waaronder in 

ieder geval een wijkontmoetingsplaats met speelgelegenheid en openbare 

kades/steigers) worden gerealiseerd zoals bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit 

ruimtelijke ordening, een en ander zoals in donker grijze kleur aangeduid 

op de kaart van bijlage 3, een en ander ongeacht of deze gronden na re

alisatie in eigendom komen/blijven van de Gemeente. In het bijzonder blij

ven het terras rondom de horecavoorziening, de doorsteken tussen de ter

raswoningen, alsmede het trottoir voor de terraswoningen in privaat eigen

dom, maar behoren deze wel tot de Openbare Ruimte. Ook de in het 

Plangebied te realiseren kades/steigers behoren tot de Openbare Ruimte. 

De Openbare ruimte krijgt na oplevering een openbaar karakter in de zin 

van de APV, WVW en/of de Wegenwet. Daar waar in de Overeenkomst 

wordt gesproken van de inrichting, realisatie of aanleg van de Openbare 

Ruimte, dient daaronder tevens de realisatie van voornoemde voorzienin

gen van openbaar nut te worden verstaan. 

Deze anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef Heemstede. 

De planning, fasering en het stappenplan van Artikel 20. 

Het Plangebied zoals weergegeven op de kaart van bijlage 1. 

De door de tijd begrensde gebiedsontwikkeling om de plannen voor wo

ningen, bedrijfsruimte, horecavoorziening en de bijbehorende Openbare 

Ruimte (inclusief parkeervoorzieningen) in het Plangebied zoals beschre

ven in de Overeenkomst te ontwikkelen en realiseren, alsmede de daar

voor benodigde grondtransacties te effectueren. 

Projectorganisatie 

Vergunning 

Wro 

De organisatie als bedoeld in Artikel 19. 

Elke voor het Project benodigde publiekrechtelijke toestemming van een 

overheidsorgaan, zoals - maar niet beperkt tot - omgevingsvergunningen 

op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, toestem

ming, ontheffing, licentie, concessie, etc. 

Wet ruimtelijke ordening. 

Artikel 2. Doel van de Overeenkomst 

Het doel van de Overeenkomst is het vastleggen van de afspraken tossen Partijen over hun sa

menwerking aangaande het Project, waaronder in ieder geval: 

a. de onderlinge rol-, taak-, kosten- en risicoverdeling; 
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b. de uitwerking van het DO tot besteksniveau, voor zowel het vastgoed als de bijbehorende 

Openbare ruimte en infrastructuur en het gelijktijdig komen tot definitieve stedenbouwkun

dige randvoorwaarden en definitieve beeldkwaliteitseisen; 

c. de voor de uitvoering van de plannen benodigde grondtransacties; 

d. het publiekrechtelijk faciliteren van de plannen door de Gemeente, omvattende in ieder ge

val het tot stand brengen van een nieuw bestemmingsplan, het eventueel inzetten van het 

onteigeningsinstrumentarium, het daaraan verbonden kostenverhaal conform de Wro, als

mede de Vergunningenprocedures waarvoor (een van de organen van) de Gemeente be

voegd gezag is; 

e. de realisatie van voornoemde plannen voor het vastgoed en de Openbare ruimte door en 

voor eigen rekening en risico van Ontwikkelaar en (op)levering daarvan aan de Gemeente; 

f. het (toekomstig) beheer en onderhoud van het gerealiseerde; 

g. de planning en fasering van het Project, 

een en ander conform hetgeen zoals overeengekomen in de Overeenkomst. 

Artikel 3. Algemene uitgangspunten 

3.1 Havendreef BV en De Haven Heemstede BV zijn ieder - onverminderd de concern

garantie als bedoeld in Artikel 4 lid 5 sub b - hoofdelijk aansprakelijk jegens de Ge

meente voor alle voor de Ontwikkelaar uit de Overeenkomst en eventuele vervolg-

overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen. 

3.2 Partijen gaan bij de 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 van alle plannen voor het Plangebied (voor 

zowel het vastgoed als voor de Openbare Ruimte); 

• De Gemeente beperkt zich tot het binnen haar publiekrechtelijke kader toetsen 

van de plannen voor het Plangebied, het verlenen van publiekrechtelijke mede

werking, het verlenen van medewerking aan de voor het Project benodigde 

grondtransacties en het houden van toezicht op de aanleg van de Openbare 

Ruimte, alsmede het toezicht op de bouw van het vastgoed door BWT. 

3.3 Bij de uitvoering van de Overeenkomst geldt als uitgangspunt de inhoud van de vol

gende documenten: 

1. Raadsbesluit (bijlage 4); 
2. Definitieve stedenbouwkundig Kader Havendreef 12 februari 2013 (bijlage 5); 
3. Definitieve welstandscriteria Havendreef 14 februari 2013 (bijlage 6); 
4. DO Heemstede Havendreef HOSPER d.d. 26 februari 2014 (bijlage 2); 
5. Inrichtingsplan Openbare ruimte nog door Partijen in onderling overleg te ver

vaardigen, zodra gereed bij te voegen als bijlage 7; 

6. Parkeernota 2012 gemeente Heemstede d.d. 4 december 2012 (bijlage 8); 
7. Programma van Eisen voor de openbare ruimte van de gemeente Heemstede, 

d.d. 28 januari 2014 (bijlage 9); 
8. Collegebesluit aangepast stedenbouwkundig plan d.d. ^december 2012 (bijlage 

10). ^ 
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In geval van strijdigheden tussen de genoemde documenten, nemen de documenten 

de rangorde in zoals hierboven aangegeven, waarbij eerdergenoemde documenten 

prevaleren boven later genoemde documenten, te beginnen bij 1. 

3.4 Het aangaan van de Overeenkomst laat onverlet dat de Gemeente gehouden is om 

de Europese regelgeving op het gebied van aanbesteding en staatssteun, in het bij

zonder het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en de artikelen 

107 en 108 van het VWEU na te leven. Het naleven van deze verplichtingen levert 

op geen enkele wijze een tekortkoming op in de nakoming van de verplichtingen van 

de Gemeente uit hoofde van de Overeenkomst en eventuele vervolgovereenkom-

sten en kan er nimmer toe leiden dat de Gemeente kosten- en/of schadevergoeding 

is verschuldigd aan Ontwikkelaar. 

3.5 De (organen van de) Gemeente behouden bij de nakoming van hetgeen in de Over

eenkomst - en eventuele vervolgovereenkomsten - is bepaald volledig haar publiek

rechtelijke bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Dit houdt in, dat er van 

de zijde van de Gemeente geen sprake van wanprestatie zal zijn en de Gemeente 

tot generlei vergoeding van enigerlei schade, kosten en interesten aan de wederpar

tij is gehouden, indien het handelen hiernaar eist, dat de Gemeente publiekrechte

lijke (rechts)handelingen verricht of nalaat, die niet in het voordeel zijn van de aard of 

de strekking van de Overeenkomst - en/of eventuele vervolgovereenkomsten. Een 

en ander houdt tevens in dat de eindverantwoordelijkheid voor het al dan niet in

stemmen met het bestemmingsplan exclusief is voorbehouden aan de gemeente

raad. 

3.6 Indien op enig moment mocht blijken dat (een deel van) hetgeen Partijen in de Over

eenkomst zijn overeengekomen strijdig is met de op dat moment geldende wet- en 

regelgeving en/of jurisprudentie, komen Partijen in onderling overleg tot een zoda

nige aanpassing van de Overeenkomst dat deze strijdigheid niet langer bestaat. 

Daarbij respecteren zij zo veel als mogelijk de geest van de in de Overeenkomst 

vastgelegde afspraken, met dien verstande dat zij eventuele strijdige afspraken zo

danig herformuleren dat de inhoud daarvan zo dicht mogelijk blijft bij hetgeen Par

tijen oorspronkelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 4. Financiële uitgangspunten, inclusief gemeentelijk kostenverhaal 

4.1 Alle in redelijkheid door Partijen ter uitvoering van de Overeenkomst te maken kos

ten zijn voor rekening van Ontwikkelaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen 

tussen Partijen, daaronder begrepen afwijkende afspraken in de Overeenkomst. 

4.2 De door de Ontwikkelaar in verband met het in exploitatie brengen van het Plange

bied aan de Gemeente verschuldigde exploitatiebijdragen zijn verdisconteerd in 

grondprijs van de door de Ontwikkelaar conform de Overeenkomst te kopen gronden 

als bedoeld in Artikel 8. 

Leges en andersoortige vergoedingen verbonden aan he^erlenen van Vergunnin

gen zijn evenwel niet inbegrepen in die grondprijs en diafien apart te worden betaald. 
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4.3 Alle eventuele kosten welke samenhangen met een door Gemeente aan een belang

hebbende toe te kennen vergoeding van planschade (als bedoeld in titel 6.1 Wro) die 

verband houdt met het Project, komen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.4a 

van de Wro volledig voor rekening van Ontwikkelaar. Ditzelfde geldt voor eventuele 

schadevergoedingen ten titel van nadeelcompensatie verband houdende met het 

Project, die de Gemeente dient uit te keren. Betaling door de Ontwikkelaar aan de 

Gemeente van eventuele vergoedingen conform dit Artikellid vinden plaats binnen 

dertig dagen na verzoek daartoe van de Gemeente. 

4.4 De kosten voor de Gemeente, die gemoeid zijn met een eventuele beroepsproce

dure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan en/of een bezwaar-Zberoeps-

procedure tegen de Vergunningen, zoals bedoeld in Artikel 6, zijn niet inbegrepen in 

de hiervoor in dit Artikel genoemde exploitatiebijdragen en derhalve ook niet verdis

conteerd in de in Artikel 8 genoemde koopsom. Indien een dergelijke bezwaar-/be-

roepsprocedure zich voordoet, draagt ieder der Partijen zijn eigen kosten. Hetzelfde 

geldt voor de kosten in het kader van eventuele (juridische) planschade- en nadeel-

compensatieprocedures. 

4.5 Ter verzekering van de nakoming van alle voor de Ontwikkelaar uit de Overeen

komst voortvloeiende verplichtingen, verstrekt de Ontwikkelaar aan de Gemeente op 

het moment dat de Ontwikkelaar aanvangt met de sloopwerkzaamheden in het Plan

gebied de volgende garanties: 

a. een eerste recht van hypotheek bij notariële akte op één of meer nader in onder

ling overleg tussen Partijen te bepalen onroerende zaken met een marktwaarde 

van op het moment van vestiging ten minste € 550.000,-. Dit hypotheekrecht 

dient ter meerdere zekerheid van alle voor de Ontwikkelaar uit de Overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen, waaronder mede begrepen (doch niet uitsluitend), 

de verplichting tot afname van grond en de betaling van bijbehorende koopsom 

en de afronding en (op)levering van het Bouw- en Woonrijp maken (waaronder 

de aanleg en (op)levering van de Openbare Ruimte); 

b. een onherroepelijke, onvoorwaardelijke concerngarantie, inhoudende dat HBB 

Groep B.V. zich bij onderhandse akte hoofdelijk garant verklaart voor de onver

korte uitvoering van de Overeenkomst en dat zij zich er toe verplicht om op eer

ste afroep van de Gemeente een financiële vergoeding uit te keren aan de Ge

meente ter nakoming van een financiële verplichting die niet (tijdig) door de Ont

wikkelaar wordt nagekomen. 

Deze garanties blijven in stand tot het moment dat de verplichtingen ter zekerheid 

waarvan deze zijn afgegeven, naar het oordeel van de Gemeente, volledig zijn nage

komen. De hoogte van het hypotheekrecht zal evenwel evenredig worden afge

bouwd tot minimaal € 110.000,- daarvan naar gelang de werkzaamheden als over

eengekomen in Artikel 14 naar behoren worden afgerond en opgeleverd door de 

Ontwikkelaar. De Gemeente kan deze garanties aansprekeiwidien de bijbehorende 

verplichtingen niet worden nagekomen, doch pas nadat ziLOntwikkelaar heeft ge

maand om de betreffende opeisbaar geworden verplicht/ngen binnen een redelijke 
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termijn alsnog na te komen en Ontwikkelaar vervolgens in verzuim is gebleven om 

deze verplichtingen alsnog binnen deze termijn na te komen. Indien de Gemeente 

deze garanties kan aanspreken heeft zij de vrije keuze tussen ofwel het aanspreken 

van de concerngarantie, ofwel het aanspreken van het hypotheekrecht, ofwel een 

combinatie van beiden, met dien verstande dat de totale aanspraak van de Ge

meente op deze garanties nimmer hoger kan zijn dan € 1.100.000,-. 

4.6 Partijen zullen het Project zodanig uitvoeren dat met inachtneming van de toepasse

lijke wet- en regelgeving een fiscaal en juridisch zo gunstig mogelijke positie voor 

Partijen ontstaat. 

4.7 Alle in de Overeenkomst genoemde bedragen worden jaarlijks met ingang van 1 ja

nuari 2016 geïndexeerd conform de CPI van het CBS, reeks "alle huishoudens ' 

(2006=100). Bedragen worden vanaf 1 januari 2016 vermenigvuldigd met het meest 

recent bekende jaarindexcijfer, gedeeld door het jaarindexcijfer van het jaar dat daar 

weer aan voorafgaat. Eén en ander indien en voorzover niet expliciet anders is ver

meld in de Overeenkomst. 

Artikel 5. Programma en planuitwerking 

5.1 Partijen voorzien op basis van het DO het volgende programma voor het Plangebied: 

a. 61 grondgebonden woningen, waarvan 14 terraswoningen; 

b. 15 appartementen in één appartementencomplex van maximaal negen bouwla

gen; 

c. één horecavoorziening van circa 162 m2 BVO; 

d. één detailhandelsbedrijf in de vorm van een dierenspeciaalzaak van circa 915 

m2 BVO; 

e. de bijbehorende parkeeropgave die voldoende dient te zijn om in de bij het voor

noemde programma behorende parkeerbehoefte te voorzien conform de vige

rende parkeerverordening, met als uitgangspunt de telling zoals opgenomen in 

het DO van bijlage 2; 

f. de bijbehorende Openbare Ruimte, waaronder in ieder geval een wijkontmoe

tingsplaats met speelgelegenheid en openbare kades/steigers op. 

Doel is om voornoemd programma in één aaneengesloten bouwstroom te realiseren, 

bestaande uit een door de Ontwikkelaar te bepalen vloeiende fasering, mits elke 

fase technisch en kwalitatief als zelfstandig geheel kan functioneren. 

5.2 Partijen werken het DO (en de onderdelen/bijlage daarvan) met inachtneming van de 

in de voorgaande twee Artikelen neergelegde uitgangspunten uit tot op besteksni

veau. De Ontwikkelaar heeft hierbij een leidende rol aangaande de uitwerking van 

het DO, in die zin dat hij het bestek op basis van RAW-systematiek voor zowel het 

vastgoed als voor het inrichtingsplan Openbare Ruimte voor eigen rekening en risico 

vervaardigt c.q. laat vervaardigen. De Gemeente heeft nierbij slechts een toetsende 

rol gelet op haar publiekrechtelijke rol, taak en verantwoordelijkheid. 
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5.3 De resultaten van de voornoemde planuitwerking zullen door Partijen binnen de Pro

jectorganisatie worden getoetst aan de in de Overeenkomst vastgelegde uitgangs

punten en randvoorwaarden. 

5.4 De exploitatiebijdrage als bedoeld in Artikel 4 lid 2 en Artikel 8 lid 2 is gebaseerd op 

de reeds door de Gemeente verrichtte alsmede de op basis van lid 2 van dit Artikel 

te verrichten plantoetsing en -begeleiding, conform de daaromtrent in de Planning 

opgenomen tijd en tussenstappen. Indien nadere planuitwerking nodig blijkt of indien 

reeds vastgestelde plannen in een later stadium aanpassing behoeven, is de Ge

meente slechts gehouden om daaraan haar medewerking te verlenen als Ontwikke

laar zich verplicht tot het betalen van de extra inzet en kosten die de Gemeente 

daarvoor dient te maken, alsmede deze planaanpassingen passen binnen de uit

gangspunten als benoemd in Artikel 3 lid 3. 

Artikel 6. Publiekrechtelijke medewerking 

6.1 Partijen hebben reeds in onderling overleg een (ontwerp) bestemmingsplan voor het 

Plangebied dat de uitvoering van de plannen planologisch mogelijk maakt tot stand 

gebracht. 

6.2 De Gemeente zal zich - binnen de kaders van haar publiekrechtelijke positie en ver

antwoordelijkheden, de wettelijke procedures en de te betrachten zorgvuldigheid je

gens derden - maximaal inspannen en bevorderen dat: 

a. voor het in lid 1 bedoelde bestemmingsplan op verzoek van de Ontwikkelaar een 

procedure conform de Wro ter vaststelling daarvan wordt doorlopen; 

b. de in Artikel 6 lid 3 bedoelde Vergunningen worden verleend; 

c. op schriftelijk verzoek van de Ontwikkelaar zal de Gemeente in beginsel mee

werken aan het inzetten van het onteigeningsinstrumentarium, onder in ieder ge

val de voorwaarden dat: 

i. de Ontwikkelaar in dat verzoek voldoende onderbouwt dat hij het maxi

male heeft gedaan om de betreffende kavels minnelijk te verwerven; 

ii. de Ontwikkelaar zich verplicht om alle in redelijkheid door de Gemeente 

ten behoeve van de onteigening te maken kosten, daaronder begrepen 

(maar niet uitsluitend) die van het opstellen van de onteigeningsstukken, 

de administratieve en de gerechtelijke onteigeningsprocedure, te ver

goeden; en 

iii. de Ontwikkelaar per direct (direct na juridische levering aan de Ge

meente) - kosten koper en tegen dezelfde koopsom/schadeloosstelling 

die de Gemeente betaalt - de door de Gemeente onteigende gronden in 

dezelfde staat overneemt en betaalt. Een en ander zal worden uitge

werkt in een notariële akte van levering. 

De Gemeente zal daarbij trachten te voorkomen dat vertraging optreedt bij de be

handeling of afhandeling van aanvragen en daarmee verbymd houdende procedures. 
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De Gemeente is geenszins aansprakelijk jegens Ontwikkelaar voor (de nadelige ge

volgen van) het niet c.q. niet tijdig kunnen beschikken over het voornoemde bestem

mingsplan, de eventueel te onteigenen gronden en de aangevraagde Vergunningen. 

6.3 Ontwikkelaar spant zich tot het uiterste in tijdig (conform de Planning) volledige en 

ontvankelijke aanvragen in te dienen voor het in werking zetten van de bestem

mingsplanprocedure en alle benodigde Vergunningen ten behoeve van de uitvoering 

van het Project. De Ontwikkelaar kan de benodigde Vergunningen per Fase aanvra

gen en is daarbij gehouden om de Vergunningen voor een betreffende Fase uiterlijk 

aan te vragen op het daarvoor in de Planning opgenomen moment. 

6.4 Partijen zijn zich er van bewust dat er tijdens de looptijd van de Overeenkomst be

lemmeringen van publiekrechtelijke aard kunnen ontstaan, zoals: 

a. de gevolgen van inspraak/zienswijzen en ingestelde bezwaar- en beroepproce-

dures tegen beslissingen van de Gemeente, welke noodzakelijk zijn voor de uit

voering van de plannen voor het Plangebied; 

b. de gevolgen van of vertraging in de beslissingen van de administratieve rechter; 

c. de gevolgen van nieuwe wet- of regelgeving. 

Indien zich een belemmering van publiekrechtelijke aard voordoet, kan vertraging in 

het proces ontstaan. In dat geval plegen Partijen overleg over de alsdan ontstane si

tuatie en zullen Partijen zich inspannen de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te be

perken, bijvoorbeeld door planaanpassing. De Ontwikkelaar zal de Gemeente niet 

aanspreken voor kosten- en/of schadevergoeding ten gevolge van publiekrechtelijke 

belemmeringen. 

6.5 Met het aangaan van de Overeenkomst - in het bijzonder met de exploitatiebijdra

gen van Artikel 4, Artikel 6 lid 2 sub c onder ii en de realisatie van de Openbare 

Ruimte door en voor rekening en risico van Ontwikkelaar als bedoeld in Artikel 14 -

heeft de Gemeente haar kostenverhaal voldoende anderszins verzekerd als bedoeld 

in artikel 6.12 jo. artikel 6.24 Wro. Hiermee is de Overeenkomst aan te merken als 

een zogenaamde anterieure overeenkomst in de zin van de Wro, zodat de Ge

meente kan besluiten om geen exploitatieplan in de zin van de Wro vast te stellen 

voor het Plangebied. 

Artikel 7. Omgevingsrechtelijke aspecten en risico's, waaronder bodemkwaliteit 

7.1 In het Plangebied zijn tijdens een 'Quick scan Flora en fauna' vleermuizen aangetrof

fen. Er is in 2013 een jaarrond onderzoek uitgevoerd, waaruit gebleken is dat voor 

het Project een ontheffing van de Flora-en faunawet nodig is. Hiertoe dient een acti

viteitenplan met mitigerende en compenserende maatregelen worden opgesteld. 

Omdat vleermuizen beschermd zijn op basis van de Europese Habitatrichtlijn, dient 

getoetst te worden aan een groot openbaar belang. De Ontwikkelaar is voor eigen 

rekening en risico verantwoordelijk voor de uitvoering var^fiet voorgaande en het 

verkrijgen van de voornoemde ontheffing. 
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7.2 Naar de milieukundige bodemgesteldheid van de door conform Artikel 8 de Ge

meente aan de Ontwikkelaar te verkopen gronden in het Plangebied is onderzoek 

verricht, waarvan de rapportage als bijlage 11 bij de Overeenkomst is gevoegd. 

Hieruit is gebleken dat de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem geen bezwaar 

vormt voor de voorgenomen herstructurering en bestemming wonen. De Gemeente 

heeft de betreffende verontreinigingen in het verleden reeds gesaneerd. De Ontwik

kelaar vrijwaart de Gemeente van claims voor eventuele verontreinigingen die pas 

blijken na het moment van juridische levering. De Ontwikkelaar is voor eigen reke

ning en risico verantwoordelijk voor de overige benodigde sanering in het Projectge-

bied. 

7.3 Ontwikkelaar levert de Openbare Ruimte te allen tijde (op) met dusdanige bodem- en 

grondwaterkwaliteit dat deze geschikt is voor het gebruik als Openbare Ruimte. Dit 

geldt nadrukkelijk ook voor de Openbare Ruimte die wordt gerealiseerd op de gron

den die op het moment van sluiten van de Overeenkomst reeds in eigendom van de 

Gemeente zijn en gedurende de realisatie in gebruik worden gegeven aan de Ont

wikkelaar. Alle werkzaamheden die nodig zijn om dergelijke bodem- en grondwater

kwaliteit te realiseren zijn volledig voor rekening en risico van Ontwikkelaar. 

7.4 Het is Ontwikkelaar slechts toegestaan in het Plangebied van buiten het Plangebied 

aangevoerde grond te gebruiken die voldoet aan de daaraan redelijkerwijze te stel

len milieukundige eisen (waaronder de op dat moment geldende wettelijke eisen), 

zulks blijkend uit een bij die aangevoerde grond behorend onderzoek. 

7.5 De voor de uitvoering van het Project benodigde aanpassing, verwijdering en/of ver

plaatsing van bestaande kabels en leidingen in het Plangebied geschiedt voor eigen 

rekening en risico van de Ontwikkelaar. Hieronder valt niet het verleggen/verplaatsen 

van kabels en leidingen onder de Havenstraat, behoudens de (verzwaring van de) 

riolering. Mocht later blijken dat toch andere kabels/leidingen dienen te worden ver

legd/aangepast, dan treden Partijen in overleg hoe daarmee om te gaan. 

7.6 De Ontwikkelaar is ermee bekend dat uit akoestisch onderzoek is gebleken dat voor 

een deel van de binnen het Plangebied voorziene bebouwing een hogere waarde 

procedure als bedoeld in de Wet geluidshinder dient te worden doorlopen. De Ont

wikkelaar is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het (tijdig) doorlopen 

van die procedure. 

7.7 De Ontwikkelaar is ermee bekend dat binnen een deel van het Plangebied na sane

ring een aanvullend archeologisch onderzoek is vereist. De Ontwikkelaar is voor ei

gen rekening en risico verantwoordelijk voor het (tijdig) uitvoeren van dergelijk onder

zoek, alsmede voor de daaruit eventueel voortvloeiende consequenties. 

Artikel 8. Grondtransacties: verkoop en levering door de Gemeente aan de Ontwikkelaar 

8.1 De Gemeente verkoopt aan de Ontwikkelaar - die van do^Gemeente koopt - de per

celen grond zoals gearceerd aangegeven op de indicaUéve grondverkooptekening 
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van bijlage 12, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, nummers 5486, 

5979 en 5980, momenteel in gebruik als Openbare Ruimte, met een totale opper

vlakte van in totaal circa 2.500 vierkante meter. Op het moment dat de planuitwer

king als bedoeld in Artikel 6 gereed is, zal een definitieve grondverkooptekening wor

den gemaakt ter vervanging van voornoemde tekening en zal daarbij het definitieve 

aantal vierkante meters worden bepaald. Een en ander heeft nimmer gevolgen voor 

de in lid 2 overeengekomen koopsom. 

Deze gronden zijn bestemd voor de realisatie van vastgoed (woningen, horeca en 

bedrijfsruimte) en de bijbehorende Openbare Ruimte (inclusief parkeervoorzienin

gen). De gronden die op het moment van sluiten van de Overeenkomst in eigendom 

zijn van de Gemeente en bestemd zijn voor nieuw aan te leggen Openbare Ruimte, 

die na realisatie in eigendom komt van de Gemeente, blijven te allen tijde in eigen

dom van de Gemeente en zullen derhalve niet worden verkocht. Gronden die na rea

lisatie tot de Openbare Ruimte gerekend worden, maar verticaal verbonden zijn met 

privaat eigendom, zoals boven de parkeergarage, worden door de Gemeente niet in 

eigendom teruggenomen en worden derhalve verkocht. Het voorziene terras wordt 

weliswaar onderdeel van de Openbare ruimte, maar wordt desalniettemin verkocht 

aan de Ontwikkelaar. Ook de gronden onder de punt van het voorziene appartemen

tencomplex, dat gelegen is boven het water zal worden uitgegeven aan de Ontwikke

laar. 

8.2 De totale koopsom van de in lid 1 bedoelde gronden bedraagt € 1.400.000,- kosten 

koper, onverminderd het in Artikel 4 lid 7 bepaalde. Hierin is het gemeentelijk kosten

verhaal conform de Wro verdisconteerd, zoals gespecificeerd in het overzicht van 

bijlage 13. 

8.3 Juridische levering van de hiervoor bedoelde gronden vindt ineens plaats. Levering 

van alle gronden vindt uiterlijk plaats direct voorafgaand aan het moment dat de Ont

wikkelaar start met de uitvoering van werken en/of het treffen van voorzieningen 

daartoe op de conform dit Artikel aan hem te leveren gronden, doch uiterlijk op 31 

december 2017, of zoveel eerder als Ontwikkelaar aangeeft de betreffende gronden 

te willen afnemen. Levering geschiedt onder afstanddoening van het recht tot het 

vorderen van ontbinding van die levering. 

8.4 De in lid 2 bedoelde koopsom zal door de Ontwikkelaar in termijnen worden betaald 

aan de Gemeente: 

1. 5% daarvan, oftewel € 70.000,-, bij ondertekening van de Overeenkomst, recht
streeks aan de Gemeente; 

2. 10% daarvan, oftewel € 140.000,-, uiterlijk direct voorafgaand aan de vaststelling 
van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, rechtstreeks aan de Ge
meente; 

3. 5% daarvan, oftewel € 70.000,-, uiterlijk op het moment van onherroepelijk wor
den van het bestemmingsplan, rechtstreeks aan de Gemeente; 

4. de resterende 80% daarvan, te weten een bedrag van € 1.120.000,-gelijktijdig 
met de juridische levering van de gronden, door middel van creditering door de 
Ontwikkelaar van de daartoe bestemde derdengeldej^rekening van de hierna be-
doelde.notaris, ten behoeve van de Gemeente. 
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8.5 Alle in dit Artikel bedoelde gronden zullen worden geleverd in de feitelijke, juridische 

en milieukundige (conform Artikel 7 lid 3) staat en toestand waarin deze zich bevin

den op het moment van sluiten van de Overeenkomst, doch in fiscaal bouwrijpe staat 

conform de Wet op de omzetbelasting 1968, met alle daaraan verbonden lusten en 

lasten, rechten en verplichtingen, doch vrij van zakelijke rechten blijkende uit de 

openbare registers, dan wel anderszins kenbaar of bekend, met uitzondering van erf

dienstbaarheden, met uitzondering van die betreffende bestaande functionele open

bare nutsleidingen, vrij van hypotheken en beslagen, vrij van pacht, huur en andere 

gebruiksrechten. Eén en ander geldt behoudens de zakelijke rechten die de Ontwik

kelaar expliciet aanvaardt, waaronder die in het volgende Artikel omschreven. 

8.6 Direct na de juridische levering van het verkochte komen de betreffende gronden 

volledig voor rekening en risico van de Ontwikkelaar. De Ontwikkelaar zal deze gron

den vervolgens volledig voor eigen rekening en risico exploiteren. Voorts komen 

vanaf dat moment alle belastingen en zakelijke- c.q. eigenaarslasten die betrekking 

hebben op deze gronden voor rekening van de Ontwikkelaar. De zakelijke lasten 

voor wat betreft de onroerende zaakbelasting zullen op het moment van juridische 

levering worden verrekend wat betreft de lopende termijn(en). 

8.7 De in de Overeenkomst beschreven grondleveringen zullen worden uitgewerkt in 

een notariële akte van levering, waarin de voor de (ver)koop van gronden in het 

rechtsverkeer gebruikelijke bepalingen zullen worden opgenomen, behoudens afwij

kende bepalingen uit de Overeenkomst. De akten van transport zullen worden verle

den door notariskantoor Krans Heimig Stuijt Netwerk Notarissen, gevestigd te Haar

lem. Alle kosten en belastingen die betrekking hebben op de levering en eigendoms

overdracht zijn niet inbegrepen in de koopsom en komen voor rekening van Ontwik

kelaar. 

8.8 De juiste grootte van de desbetreffende percelen als bedoeld in dit Artikel zal worden 
vastgesteld bij de opmeting door de landmeetkundige dienst van het Kadaster op 
grond van de bij de overeenkomst behorende tekeningen en de aanwijzingen van 
Partijen. Er vindt geen verrekening van over- of ondermaat plaats, noch kunnen Par
tijen hier anderszins rechten aan ontlenen. 

8.9 Indien het in dit Artikel bepaalde aangepast dient te worden gelet op het in Artikel 4 
lid 6 bepaalde, dan treden Partijen daarover in overleg om deze aanpassing door te 
voeren rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van beide Partijen. 

Artikel 9. Zakelijke rechten, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen 

Ter zake van de bouwplannen voor het Plangebied worden door de Gemeente zake

lijke rechten (waaronder erfdienstbaarheden) kwalitatieve verplichtingen en/of ket

tingbedingen annex derdenbedingen gevestigd ter bestendiging van de te realiseren 

ontwikkeling, welke nader zullen worden uitgewerkt in een notariële akte, waaraan 
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Partijen verplicht zijn hun medewerking te verlenen. Het betreft in ieder geval de vol

gende zaken: 

a. Ontwikkelaar en diens rechtsopvolgers c.q. kopers moeten gedogen, dat pa

len, kabels, draden, isolatoren, rozetten en pijpleidingen, voor openbare doel

einden bestemd, op, in, aan, of boven gronden in het Plangebied worden/zijn 

aangebracht, op de plaatsen waar en de wijze waarop de Gemeente dan wel 

het desbetreffende nutsbedrijf dit nodig zal achten. Omtrent bedoelde plaats 

en wijze wordt tevoren met de eigena(a)r(en) overlegd. Ontwikkelaar of diens 

rechtsverkrijgenden zijn verplicht al hetgeen krachtens deze bepaling is of 

wordt aangebracht te laten bestaan en te laten onderhouden; 

b. Ontwikkelaar en diens rechtsopvolgers c.q. kopers zijn verplicht de in Artikel 5 

lid 1 sub e bedoelde privé parkeerplaatsen in het Plangebied op privé terrein 

c.q. in een parkeergarage te realiseren en in stand te houden; 

c. Ontwikkelaar en diens rechtsopvolgers c.q. kopers verplichten zich er toe om 

de parkeerplaatsen die ten behoeve van grondgebonden woningen in de par

keergarage worden gerealiseerd te allen tijde onlosmakelijk te verkopen in 

combinatie met de betreffende bijbehorende grondgebonden woning. Deze 

parkeerplaatsen en de bijbehorende woningen kunnen derhalve niet separaat 

worden verkocht; 

d. Ontwikkelaar en diens rechtsopvolgers c.q. kopers zijn verplicht om die delen 

van de Openbare Ruimte die na realisatie in privaat eigendom blijven te allen 

tijde openbaar toegankelijk te houden en om te dulden dat deze gronden ge

bruikt worden ten openbare nutte. Voorts zijn zij verplicht om de betreffende 

gronden voor eigen rekening en risico te beheren en onderhouden en in een 

zodanige staat te houden dat deze te allen tijde minimaal voldoet aan de ge

meentelijke kwaliteitseisen Openbare Ruimte; 

e. De voornoemde onderdelen van dit Artikel alsmede dit onderdeel moeten bij 

elke vervreemding van gronden in het Plangebied of een gedeelte daarvan, 

alsmede bij elke toekenning van een zakelijk genotsrecht op deze gronden of 

een gedeelte daarvan, aan de opvolgende eigena(a)r(en) of zakelijk gerechtig

den worden opgelegd en worden bedongen ten behoeve van de Gemeente, 

tenzij de bedoelde bepalingen inmiddels zijn uitgewerkt. Bij niet-nakoming van 

deze bepalingen verbeurt de nalatige partij, na ingebrekestelling, ten behoeve 

van de Gemeente een direct opeisbare boete van € 100,- per dag, voor iedere 

dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op schadevergoe

ding en/of kostenverhaal. 

f. Een recht van eerste hypotheek ten behoeve van de Gemeente op alle gron

den in het Plangebied die na realisatie als Openbare Ruimte in eigendom aan 

de Gemeente dienen te worden geleverd, gelet op het in Artikel 15 bepaalde. 

Artikel 10. Horeca en detailhandel 

10.1 Uitgangspunt voor de horecavoorziening in het Plangebied is horecacategorie 1, 

waarbij het bestemmingsplan bepalend is voor de openingstijden. De Ontwikkelaar is 

zich er van bewust dat een eventueel afwijkende categorie^n/of afwijkende ope-
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ningstijden nadere planologische afweging behoeven, met name gelet op de voor

ziene parkeerdruk. De Gemeente is slechts bereid om daaraan mee te werken indien 

de Ontwikkelaar op basis van de daadwerkelijke parkeerdruk in het Plangebied na 

realisatie/oplevering aantoont dat dit niet bezwaarlijk is. Alsdan zullen Partijen in 

overleg treden om te bezien hoe zij één en ander vervolgens planologisch en/of pri

vaatrechtelijk regelen. 

10.2 Uitgangspunt voor de detailhandel in het Plangebied is kleinschalige detailhandel, te 

weten een dierenspeciaalzaak. 

Artikel 11. Parkeren 

Uit het Definitief Ontwerp van bijlage 2 blijkt welk deel van de parkeeropgave voor 

het Project op eigen terrein van de te realiseren woningen wordt gerealiseerd, welk 

deel in de voorziene parkeergarage en welk deel in de Openbare ruimte. Gelet 

hierop dient de Ontwikkelaar de parkeergarage verplicht in de eerste Fase van het 

Project te realiseren, om aan de parkeerbehoefte van de te bouwen woningen te 

kunnen voldoen, dan wel draagt de Ontwikkelaar er in ieder geval zorg voor dat er 

binnen het Plangebied gedurende een periode van maximaal twee jaar na start reali

satie van de eerste Fase voldoende tijdelijke parkeerplaatsen worden gerealiseerd 

zodat op die wijze voldaan wordt aan de parkeernorm, dit laatste mits dan reeds met 

de bouw van de parkeergarage is begonnen. Het is de Ontwikkelaar niet toegestaan 

om meer parkeervoorzieningen dan blijkend uit voornoemd Definitief Ontwerp in de 

Openbare ruimte te realiseren. 

Artikel 12. Verkeer, vervoer en route bouwverkeer 

12.1 Ontwikkelaar zal zich houden aan de nader door de Gemeente te bepalen route voor 

het bouwverkeer van en naar het Plangebied. Zodra deze route is vastgesteld door 

de Gemeente, zal deze als bijlage bij de Overeenkomst worden opgenomen. Uit

gangspunt hierbij is dat Ontwikkelaar het bouwverkeer aanpast aan de maximale be

lasting van de infrastructuur die naar het Plangebied leidt. Na het moment van ople

vering van een bepaalde Fase (Openbare Ruimte en vastgoed) binnen het Plange

bied, zal geen bouwverkeer meer van en naar deze Fase van het Plangebied plaats

vinden, tenzij de Gemeente daar goedkeuring aan verleent. De Gemeente kan aan 

die goedkeuring voorwaarden verbinden. 

12.2 De Ontwikkelaar is verplicht om het Plangebied na realisatie op een deugdelijke 

wijze te ontsluiten op de bestaande infrastructuur die reeds in het Plangebied ligt, te 

weten de Havenstraat. 

Artikel 13. Nulmeting en eventuele herstelwerkzaamheden 

13.1 Teneinde discussie en/of geschillen over eventueel door urtvoering van het Project 

ontstane schade aan eigendommen van de Gemeente /(Wci a r o n c ter de bestaande 

Openbare Ruimte en de opgeleverde Openbare Ruiant^ïin eerder afgeronde Fasen) 
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te voorkomen, zal voorafgaand aan de start van de realisatie van elke Fase door 

Partijen gezamenlijk een nulmeting worden uitgevoerd waarbij de staat van de Open

bare Ruimte in en in de directe omgeving van het Plangebied wordt vastgelegd. De 

resultaten van deze nulmeting worden vastgelegd in een door Partijen te onderteke

nen schriftelijk document. 

13.2 Direct na de bouwkundige oplevering van de betreffende Fase voeren Partijen geza

menlijk een nieuwe meting uit van de staat van voornoemde eigendommen. Hierbij 

bepalen Partijen welke herstelwerkzaamheden nodig zijn om de betreffende Open

bare Ruimte weer in staat te brengen waarin deze zich ten tijde van de nulmeting als 

bedoeld in lid 1 bevond. Zij leggen dit vast in een door hen te ondertekenen schrifte

lijk document. 

13.3 De werkelijke kosten, die gemoeid zijn met de herstelwerkzaamheden als bedoeld in 

lid 2 zijn volledig voor rekening van Ontwikkelaar. 

13.4 De Ontwikkelaar is verplicht om vergelijkbare metingen uit te voeren voor eigendom

men van derden in (de nabijheid van) het Plangebied (waaronder nabijgelegen pan

den). De Ontwikkelaar zal hiervoor een onafhankelijke deskundige inschakelen. De 

Ontwikkelaar vrijwaart de Gemeente van aanspraken van dergelijke derden. 

Artikel 14. Bouw- en Woonrijp maken / aanleg Openbare Ruimte 

14.1 De Gemeente heeft in afwijking van haar gemeentelijke inkoop-Zaanbestedingsbeleid 

besloten (collegebesluit instemming Overeenkomst d.d. 25 maart 2014) om het 

Bouw- en Woonrijp maken te laten uitvoeren door Ontwikkelaar, gelet op onder an

dere de te verwachten efficiëntievoordelen daarvan. Bovendien is Ontwikkelaar daar

mee geen exploitatiebijdrage in de zin van de Wro verschuldigd voor het Bouw- en 

Woonrijp maken, omdat Ontwikkelaar dit in plaats daarvan voor eigen rekening en 

risico uitvoert. 

Indien op grond van een rechterlijke uitspraak komt vast te staan dat het Bouw- en 

Woonrijp maken niettegenstaande het voorgaande aanbesteed moet (of had moe

ten) worden, zijn alle daaruit voor de Gemeente voortvloeiende negatieve financiële 

gevolgen voor rekening en risico van Ontwikkelaar. 

14.2 Ontwikkelaar zal alle gronden in het Plangebied voor eigen rekening en risico Bouw

en Woonrijp (laten) maken, waaronder mede wordt begrepen de aanleg van de 

Openbare Ruimte en parkeeropgave binnen het Plangebied, alsmede het realiseren 

van de deugdelijke aansluiting van de nieuwe Openbare Ruimte op de reeds be

staande Openbare Ruimte. Dit doet Ontwikkelaar conform het op basis van Artikel 5 

vastgestelde bestek en het inrichtingsplan Openbare Ruimte, alsmede de Planning 

en bovendien met in achtneming van de van toepassing zijnde uitgangspunten zoals 

vastgelegd in Artikel 3 en 4. 

Parafen: Gemeente V Ontwllikelaar 18/27 



14.3 Tevens is Ontwikkelaar in dit kader geheel zelfstandig en voor eigen rekening en ri

sico verantwoordelijk voor het (laten) realiseren van de benodigde nutsvoorzieningen 

en riolering in/naar het Plangebied. Hieronder valt tevens de rioolverzwaring onder 

de Havenstraat die nodig is ten behoeve van de realisatie van het Project, waarvoor 

de Gemeente de Ontwikkelaar bij deze opdracht verstrekt (ter grootte van € 

210.000,- (exclusief BTW), in de wetenschap dat de bijdrage van de Ontwikkelaar 

vanuit het Project in de kosten van die rioolverzwaring reeds is verdisconteerd in de 

koopsom als bedoeld in Artikel 8). Alvorens voornoemde werkzaamheden worden 

uitgevoerd, dient de Gemeente zich schriftelijk akkoord te hebben verklaard met de 

plaats van de nutsvoorzieningen in, op of onder gronden die na oplevering van de 

Openbare ruimte in eigendom komen of blijven van de Gemeente. 

14.4 Ontwikkelaar start uiterlijk op het conform de Planning daarvoor bepaalde moment, 

rekening houdend met de door de Ontwikkelaar te bepalen fasering, met de in lid 1 

bedoelde werkzaamheden voor een betreffende Fase en is verplicht deze werk

zaamheden voor de betreffende Fase uiterlijk op het daarvoor in de Planning aange

geven moment af te ronden. 

14.5 Indien en voor zover de grond benodigd voor het Bouw- en Woonrijp maken c.q. de 

realisatie van de Openbare Ruimte reeds in eigendom is van de Gemeente, zal hier

voor geen grondtransactie meer plaatsvinden, maar zal de Gemeente de betreffende 

gronden gedurende de realisatie van de betreffende Openbare ruimte om niet in ge

bruik geven aan Ontwikkelaar. De Ontwikkelaar is voor eigen rekening en risico ver

antwoordelijk voor het in goed staat houden van de aan hem in gebruik gegeven 

gronden, waarbij uitdrukkelijk het in Artikel 7 lid 3 bepaalde geldt. 

14.6 Ontwikkelaar houdt zich bij het Bouw- en Woonrijp maken aan de gemeentelijke 

kwaliteitseisen voor Bouw- en Woonrijp maken zoals opgenomen in het programma 

van eisen dat als bijlage 9 bij de Overeenkomst is gevoegd. 

14.7 De Gemeente kan controle en toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamhe

den zoals omschreven in dit Artikel. De Gemeente heeft te allen tijde het recht tij

dens de uitvoering hiervan het werk te laten betreden door haar vertegenwoordi

gers), teneinde zich langs deze weg op de hoogte te stellen van de naleving van de 

Overeenkomst. 

14.8 De door of vanwege de Gemeente hiervoor bedoelde uitoefening van controle en 

toezicht op de naleving van de Overeenkomst, zal de Ontwikkelaar nimmer ontheffen 

van enige verplichting welke op haar rust in verband met de uitvoering van de werk

zaamheden en het toezicht daarop. De Ontwikkelaar verklaart aan het uitoefenen 

van deze controle vanwege de Gemeente geen enkel recht te ontlenen. 

14.9 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als omschreven in dit Artikel kunnen er 

schaden optreden. Ontwikkelaar is gehouden eventuele schade, veroorzaakt door 

het bouw- en woonrijp maken van het Plangebied, volledicvfe vergoeden. Indien de 
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Ontwikkelaar van mening is dat de schade is ontstaan door 'derden', dient dit onver

wijld te worden gemeld aan de Gemeente. De bewijslast ligt alsdan bij de Ontwikke

laar. De Ontwikkelaar (en/of zijn eventuele (onder)aannemers) is verplicht een Con

struction All Risks-verzekering (CAR-verzekering) af te sluiten ten behoeve van 

schaden tijdens de realisatieactiviteiten in het Plangebied. 

14.10 In het kader van het Bouw- en Woonrijp maken vrijwaart de Ontwikkelaar de Ge

meente voor aanspraken, die zouden kunnen voortvloeien uit de Wet Ketenaanspra

kelijkheid, vanwege het niet voldoen aan de wettelijke vereisten door de Ontwikke

laar (en/of zijn eventuele (onder)aannemers). De Ontwikkelaar draagt er zorg voor 

dat hij en zijn (onder)aannemers aan alle voorwaarden, die gesteld kunnen worden 

in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid, zullen voldoen. 

14.11 De Ontwikkelaar is gedurende de realisatieactiviteiten als omschreven in dit Artikel 

gehouden de overlast door werkzaamheden voor de eigenaren/gebruikers van de in 

de nabijheid van het Plangebied gelegen eigendommen tot een minimum te beper

ken. 

14.12 In geval van het niet (tijdig en/of naar behoren) uitvoeren van de werkzaamheden als 

overeengekomen in het onderhavige Artikel verbeurt de Ontwikkelaar aan de Ge

meente een direct opeisbare boete ter hoogte van € 900.000,-, of een evenredig deel 

daarvan naar gelang de niet-nakoming daarvan een kleiner deel van het Bouw- en 

Woonrijp maken betreft. Een en ander met het oog op het alsdan inroepen van de in 

Artikel 4 lid 5 bedoelde garanties/zekerheden door de Gemeente. 

Artikel 15. Oplevering en juridische levering Openbare Ruimte 

15.1 Ontwikkelaar levert de gerealiseerde Openbare Ruimte (inclusief alle voorzieningen 

van openbaar nut) per Fase (op). De begrenzing van wat exact per Fase wordt 

(op)geleverd zal nader in onderling overleg tussen Partijen worden vastgesteld. 

15.2 De feitelijke oplevering van de Openbare Ruimte en de juridische levering van de bij

behorende gronden aan de Gemeente - met inachtneming van het in Artikel 14 lid 5 

bepaalde - vindt plaats conform de Planning. Uitgangspunt hierbij is dat (op)levering 

voor een bepaalde Fase uiterlijk plaatsvindt zes maanden na het moment dat het 

(laatste deel van) vastgoed in de betreffende Fase wordt opgeleverd. In geval van 

niet (meewerken aan het) (tijdig) leveren van de betreffende gronden aan de Ge

meente verbeurt de Ontwikkelaar aan de Gemeente een direct opeisbare boete ter 

hoogte van € 100.000,-. 

15.3 De garantietermijn voor Ontwikkelaar voor een bepaalde Fase is één jaar nadat de 

feitelijke (op)levering van de Openbare Ruimte binnen die Fase formeel heeft plaats

gevonden. Het beheer en onderhoud van een fase gaat over naar de Gemeente na 

(op)levering van de werken in die fase. Een en ander geldt tevens voor de Openbare 

ruimte die is gerealiseerd op reeds bij de Gemeenten eigendom zijnde gronden zo

als bedoeld in Artikel 14 lid 5. 
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15.4 De met inachtneming van het in Artikel 14 lid 5 bepaalde voor de levering van de 

Openbare Ruimte benodigde juridische leveringen zullen worden uitgewerkt in nota

riële akten van levering, waarin de voor de (ver)koop van dergelijke gronden in het 

rechtsverkeer gebruikelijke bepalingen zullen worden opgenomen, behoudens afwij

kende bepalingen uit de Overeenkomst. De akten van transport c.q. levering zullen 

worden verleden door notariskantoor Krans Heimig Stuijt Netwerk Notarissen, geves

tigd te Haarlem. De betreffende gronden zullen worden geleverd met alle daaraan 

verbonden lusten en lasten, rechten en verplichtingen, doch vrij van zakelijke rechten 

blijkende uit de openbare registers dan wel anderszins kenbaar of bekend, met uit

zondering van erfdienstbaarheden, en met uitzondering van die betreffende be

staande functionele openbare nutsleidingen, vrij van hypotheken en beslagen, vrij 

van pacht, huur en andere gebruiksrechten. 

15.5 De door de Gemeente aan Ontwikkelaar bij (op)levering aan de Gemeente van een 

bepaalde fase van de Openbare Ruimte te betalen vergoeding bedraagt € 1,-. Alle 

kosten en belastingen die betrekking hebben op de (op)levering c.q. overdracht ko

men voor rekening van Ontwikkelaar. 

15.6 Bij (op)levering van de Openbare Ruimte voor een bepaalde Fase zal door of na

mens de Gemeente een proces-verbaal van oplevering worden opgesteld. De Ge

meente zal binnen tien werkdagen na opstelling van dit proces-verbaal aan Ontwik

kelaar meedelen of de Openbare Ruimte naar het oordeel van de Gemeente voldoet 

aan de gemeentelijke eisen. Indien dat niet het geval is, zal Ontwikkelaar onverwijld 

tot herstel van de geconstateerde afwijkingen en/of gebreken overgaan. Pas op het 

moment dat de betreffende Openbare Ruimte naar het oordeel van de Gemeente 

volledig voldoet aan de gemeentelijke eisen, vindt de formele (opjlevering plaats. 

Indien de Ontwikkelaar na een redelijke hersteltermijn in gebreke blijft om geconsta

teerde afwijkingen en/of gebreken te herstellen, heeft de Gemeente het recht de des

betreffende Openbare Ruimte (deels) niet over te nemen, dan wel het herstel te laten 

uitvoeren door derden en de kosten daarvan te verhalen op de Ontwikkelaar. 

15.7 Ontwikkelaar is verplicht om binnen drie maanden na oplevering van de Openbare 

Ruimte in een bepaalde Fase alle daarvoor relevante (revisie)tekeningen, documen

ten en garanties ter hand te stellen aan de Gemeente. 

15.8 Ontwikkelaar staat gedurende de garantieperiode van één jaar als bedoeld in lid 3 in 

voor de deugdelijkheid van het werk in die fase, met inbegrip van de gehanteerde 

constructies en werkwijzen, de toegepaste materialen en de wijze van uitvoering. Te

vens garandeert de Ontwikkelaar gedurende deze periode dat het werk voldoet aan 

de gemeentelijke kwaliteits- en gebruikseisen zoals vastgelegd in het programma 

van eisen opgenomen als bijlage 9 bij deze overeenkomst. 

15.9 De Gemeente heeft in geval van eventuele gebreken, schaden en garanties de 

keuze om (onder)aannemers en/of leveranciers rechtstréoKs aan te spreken, ofwel 

de Ontwikkelaar, ofwel beiden. De Ontwikkelaar verpJfcMt zich dit tevens ten behoeve 
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van de gemeente te bedingen bij haar (onder)aannemers op straffe van een direct 

opeisbare boete ter hoogte van maximaal € 50.000,-. 

15.10 Het in dit Artikel bepaalde is niet volledig van toepassing op het terras behorende bij 

de horecavoorziening en de doorsteek tussen de terraswoningen. Deze blijven in pri

vaat eigendom, zullen wel opgeleverd worden, maar niet juridisch worden geleverd 

en zullen na oplevering voor onbepaalde tijd in beheer en onderhoud blijven van de 

Ontwikkelaar en/of diens rechtsopvolgers. In het geval Ontwikkelaar (en/of diens 

rechtsopvolgers) nalatig is in dit beheer en onderhoud, vrijwaart Ontwikkelaar de Ge

meente voor alle schade, hoe ook genaamd, die daaruit voortvloeit. 

15.11 De grond boven de parkeergarage blijft in privaat eigendom, maar Partijen zullen wel 

nadere afspraken maken over het beheer en onderhoud hiervan. 

15.12 Met het oog op de juridische levering van Openbare ruimte als bedoeld in de voor

gaande leden van dit Artikel verklaart de Gemeente dat zij de openbare voorzienin

gen die aan haar zullen worden overgedragen door de Ontwikkelaar in het kader van 

het Project uitsluitend zal gebruiken voor doeleinden die de Gemeente aanspraak 

geven op compensatie krachtens de Wet op het BTW-compensatiefonds. 

15.13 Het in dit Artikel (15) bepaalde ten aanzien van de oplevering van Openbare ruimte 

is expliciet wel volledig van toepassing op de aan te leggen steigers. Deze zijn open

baar (voor een ieder toegankelijk) en zullen in eigendom van de Gemeente komen, 

met uitzondering van een nader te bepalen gedeelte rondom de geplande horeca

voorziening. De Gemeente is evenwel in beginsel bereid (inspanningverplichting) om 

ten behoeve van de eigenaren van de terraswoningen en appartementen in het Plan

gebied de "Verordening Openbaar Water Heemstede" te wijzigen, teneinde - voor 

zover mogelijk - die eigenaren een exclusief recht op een ligplaats aan de openbare 

steiger in het Heemsteeds Kanaal te kunnen bieden, onder de voorwaarde dat de 

steiger te allen tijde openbaar toegankelijk blijft. Dit geldt niet voor de steiger aan de 

zuidzijde van het Plangebied (bij de horeca voorziening). 

Artikel 16. Realisatie bouwplannen vastgoed 

16.1 Ontwikkelaar zal de realisatie van het vastgoed in het Plangebied volledig voor eigen 

rekening en risico uitvoeren conform de bestekken/definitieve plannen zoals deze 

daarvoor tot stand komen op basis van Artikel 5. Ontwikkelaar zal zich daarbij in ie

der geval houden aan de op basis van Artikel 6 verkregen Vergunning(en) voor deze 

plannen en de daaraan gekoppelde voorschriften en voorwaarden. 

16.2 In het tweede kwartaal van 2015, ervan uitgaande dat het bestemmingsplan dan is 

vastgesteld en de verkoop van de woningen conform verwachting verloopt, kan en is 

Ontwikkelaar voornemens te starten met de realisatiewerkzaamheden in het Plange

bied. 
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16.3 Ontwikkelaar is zelf, voor eigen rekening en risico, verantwoordelijk voor de aanslui

ting van het door haar gerealiseerde vastgoed op riolering en nutsleidingen c.q. nuts

voorzieningen, alsmede voor de aanleg hiervan. 

16.4 Ontwikkelaar is zelf, voor eigen rekening en risico, verantwoordelijk voor de integrale 

coördinatie tussen alle realisatieactiviteiten en Fasen binnen het Plangebied. Dit be

treft zowel de coördinatie tussen de activiteiten als bedoeld in Artikel 14 (inclusief 

parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en riolering) en ten behoeve van de aanleg 

van het vastgoed, als de coördinatie tussen de verschillende Fasen van realisatie. 

16.5 Indien de Ontwikkelaar ten behoeve van de realisatie van zijn bouwplannen - bij

voorbeeld ten behoeve van bouwterrein, bouwweg, opslagterrein, et cetera - gebruik 

wenst te maken van gronden die op dat moment (nog) in eigendom van de Ge

meente zijn, dient de Ontwikkelaar daarvoor tijdig toestemming c.q. een (werkterrein) 

Vergunning (aan) te vragen bij de Gemeente. De Gemeente kan hiervoor leges en/of 

een (precario)vergoeding vragen. 

16.6 Hetgeen in Artikel 14 lid 9 en lid 11 is bepaald ten aanzien van het bouw- en woon

rijp maken is van overeenkomstige toepassing op de realisatie van het vastgoed. 

Artikel 17. Bouwplaats / werkterrein 

Uitgangspunt is dat het bouw en werkterrein van de Ontwikkelaar op eigen grond 

wordt ingericht. Mocht dat op enig moment niet mogelijk blijken, dan treden Partijen 

in overleg om gezamenlijk naar een geschikte locatie te zoeken. 

Artikel 18. Communicatie 

18.1 Partijen onderkennen het belang van een goede wederzijdse betrokkenheid en infor
matie-uitwisseling. Partijen zullen al hetgeen doen dat in hun mogelijkheden ligt om 
elkaar over en weer in staat te stellen hun taken in het kader van de Overeenkomst 
naar behoren te vervullen. Partijen zullen elkaar steeds voorzien van alle informatie 
die relevant is in verband met de uitvoering van de 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 en ander met 
in achtneming van de Wet openbaarheid van bestuur. 

18.2 Communicatie over het Project, richting omwonenden en andere belangstellenden 

gebeurt in gezamenlijk overleg tussen Partijen. 

18.3 Het in dit Artikel bepaalde geldt behoudens de publiekrechtelijke taken en verant

woordelijkheden van de Gemeente, zoals de communicatie in het kader van planolo

gische en publiekrechtelijke aangelegenheden. 
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Artikel 19. Projectorganisatie 

19.1 Op initiatief van de Ontwikkelaar vindt op reguliere tijden bestuurlijk en ambtelijk 

overleg plaats over de afstemming van de planuitwerking van de realisatie. Het be

stuurlijk overleg vindt minimaal eenmaal per 12 weken plaats, het ambtelijk overleg 

minimaal eenmaal per 6 weken. 

19.2 Deelnemers aan het bestuurlijk overleg zijn in ieder geval de wethouder ruimtelijke 

ordening van de Gemeente en een directielid van de Ontwikkelaar. Deelnemers aan 

het ambtelijk overleg zijn in ieder geval de projectleider namens de Gemeente en de 

projectleider namens de Ontwikkelaar. Het bestuurlijk en ambtelijk overleg kunnen 

op eigen initiatief aangevuld worden met ter zake kundige in- of externe deskundigen 

en/of adviseurs. 

19.3 Het ambtelijk overleg begeleidt de uitwerking van de plannen in praktische zin, bege

leidt de realisatie in praktische zin, bewaakt de planning en bereidt de besluitvorming 

door het bestuurlijk overleg voor. Het bestuurlijk overleg neemt de strategische be

sluiten ten aanzien van de planuitwerking en de realisatie en besluit over zaken 

waarover Partijen het niet eens kunnen worden binnen het ambtelijk overleg. 

19.4 Besluiten binnen voornoemde overleggen worden genomen op basis van unanimi

teit, waarbij ter vergadering ten minste één vertegenwoordiger van elke Partij aanwe

zig is. Iedere Partij heeft één stem, ongeacht het aantal vertegenwoordigers. 

19.5 Van alle overleggen die in de Projectorganisatie worden gevoerd worden besluiten

lijsten gemaakt die telkens in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. 

Artikel 20. Planning en fasering 

20.1 Partijen conformeren zich bij de uitvoering van de Overeenkomst aan de als bijlage 

14 aan de Overeenkomst gehechte globale Planning. 

20.2 Slechts de Projectorganisatie kan besluiten tot aanpassing van de Planning, welke 

eventuele aanpassingen Partijen te allen tijde schriftelijk zullen vastleggen. De uiter

ste afnamedatum van de grond als bedoeld in Artikel 8 kan niet worden gewijzigd. 

20.3 De (te verwachten) vertragingen en/of versnellingen in de Planning worden door par

tijen per omgaande aan elkaar gemeld. 

Artikel 21. Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

21.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat deze rechtsgeldig is onderte
kend door Partijen en duurt in beginsel tot het moment dat de laatste Fase van het 

GemeenteV Parafen: GemeenteV Ontwikkelaar 24/27 



Plangebied volledig is opgeleverd, alsmede de overige uit de Overeenkomst voort

vloeiende verplichtingen volledig zijn nagekomen. Een en ander behoudens het ge

stelde in het vervolg van dit Artikel. 

21.2 De Gemeente kan de Overeenkomst tussentijds eenzijdig zonder inachtneming van 

enige termijn en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, bij aangetekend 

schrijven voor ontbonden verklaren, indien: 

a. het bestemmingsplan voor het Plangebied niet uiterlijk op binnen 12 maanden 

na ondertekening van de Overeenkomst is vastgesteld, zonder dat (het daartoe 

bevoegde orgaan van) de Gemeente daarbij een ernstig verwijt treft; 

b. niet uiterlijk 24 maanden nadat het bestemmingsplan voor het Plangebied is 

vastgesteld een (eerste) omgevingsvergunning is aangevraagd voor de woning

bouw in het Plangebied; 

c. niet uiterlijk binnen 12 maanden nadat een (eerste) Bruikbare Vergunning be

schikbaar is voor woningbouw is gestart met de realisatieactiviteiten voor de wo

ningbouw; 

d. niet uiterlijk binnen 5 jaren na vaststelling van het bestemmingsplan voor het 

Project de realisatie van het Project volledig is afgerond/opgeleverd, voor het 

nog niet in realisatie gebrachte deel van het Project 

e. de Ontwikkelaar surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement is aange

vraagd, aan haar crediteuren een onderhands akkoord wordt aangeboden of ge

liquideerd of zij anderszins beperkt wordt in haar bevoegdheid rechtshandelin

gen te verrichten. 

De Gemeente heeft in alle voornoemde gevallen de vrijheid om te kiezen tussen een 

gehele en een partiële ontbinding. De Gemeente zal voordat zij voornoemde ontbin

dingsmogelijkheden gebruikt in overleg treden met de Ontwikkelaar om te bezien of 

er een voor Partijen redelijk alternatief is voor de voorgenomen ontbinding. 

Slechts de onder a genoemde ontbindingsmogelijkheid is wederkerig en geldt der
halve tevens voor de Ontwikkelaar, behoudens indien het niet vaststellen van het be
stemmingsplan toerekenbaar is aan de Ontwikkelaar. 

21.3 

21.4 

Een tussentijdse ontbinding conform het in dit Artikel bepaalde laat onverlet de rech
ten die Partijen mochten hebben op vergoeding van kosten, schaden en/of interes
ten. De gemeente is evenwel nimmer gehouden tot restitutie van reeds door Ontwik
kelaar aan de Gemeente betaalde exploitatiebijdragen conform onder andere Artikel 
4 en 5. Evenmin is de Gemeente in dat geval gehouden tot terugbetaling van het dan 
reeds betaalde deel van de koopsom als bedoeld in Artikel 8 lid 4, aangezien dat be
drag dient ter dekking van onder meer de Gemeentelijke plankosten die tot op dat 
moment reeds zijn gemaakt door de Gemeente. 

Indien de Overeenkomst tussentijds wordt ontbonden - waaronder op grond van het 

in dit Artikel bepaalde - kan de Gemeente het in Artikel 4 lid 5 sub a bedoelde hypo

theekrecht uitoefenen, ter eerste dekking van kosten en/pfjichade. 
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Artikel 22. Overdracht contractpositie 

Het is Ontwikkelaar niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in 

welke vorm dan ook - daaronder mede begrepen de situatie dat een substantieel deel van de 

zeggenschap/aandelen over/in Ontwikkelaar wordt overgedragen - over te dragen aan derden 

zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Gemeente. De Gemeente kan aan haar 

schriftelijke toestemming voorwaarden verbinden. De gemeente zal deze toestemming niet op 

onredelijke gronden onthouden. 

Artikel 23. Geschillen 

Partijen zullen het ontstaan van geschillen zoveel mogelijk trachten te voorkomen door middel 

van het voeren van overleg. Geschillen - van welke aard en omvang ook, daaronder mede be

grepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig wordt beschouwd - die naar aanlei

ding van of op grond van de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de 

daartoe bevoegde rechter te Haarlem. Een en ander onverminderd het recht op hoger beroep of 

cassatie, onverminderd het recht om de voorzieningenrechter te benaderen met een verzoek om 

een voorlopige voorziening en onverminderd het recht van Partijen om hun geschil op basis van 

een gezamenlijk besluit te laten beslechten op basis van bindend advies, arbitrage of mediation. 

Artikel 24. Slotbepalingen 

24.1 De overwegingen maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. 

24.2 Op de Overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands 

recht van toepassing. 

24.3 Alle formele mededelingen die Partijen aan elkaar dienen te doen in het kader van de 

Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden. Wijzigingen/afwijkingen van de 

Overeenkomst zijn eveneens slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk tussen Par

tijen zijn vastgelegd. 

24.4 Op alle in de Overeenkomst genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van 

toepassing. 

24.5 Waar in het kader van de Overeenkomst enige beslissing of handeling van de Ge

meente wordt verlangd, is het daartoe aangewezen beslissingsbevoegde orgaan het 

college van burgemeester en wethouders, tenzij schriftelijk of bij wettelijk voorschrift 

anders is bepaald. 

24.6 Partijen verplichten zich wederzijds geen handelingen te zullen verrichten of nalaten 

die de uitvoering van de Overeenkomst in de weg kunnen staan, tenzij deze uit de 

wet of een uitspraak van een bevoegde rechterlijke instantia^oortvloeien. 
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Artikel 25. Bijlagen 

De volgende onverbrekelijk bij de Overeenkomst gevoegde en als zodanig gewaarmerkte bijla

gen maken integraal onderdeel van uit van de Overeenkomst: 

1. Kaart Plangebied, d.d. 21 maart 2014; 

2. Definitief Ontwerp Heemstede Havendreef HOSPER, d.d. 26 februari 2014; 

3. Plankaart Openbare Ruimte, d.d. 21 maart 2014; 

4. Raadsbesluit; 

5. Definitieve stedenbouwkundig Kader Havendreef, d.d. 12 februari 2013; 

6. Definitieve welstandscriteria Havendreef, d.d. 14 februari 2013; 

7. Inrichtingsplan Openbare ruimte (later toe te voegen); 

8. Parkeernota 2012 gemeente Heemstede, d.d. 4 december 2012; 

9. Programma van Eisen voor de openbare ruimte van de gemeente Heemstede, d.d. 

28 januari 2014; 

10. Collegebesluit aangepast stedenbouwkundig plan, d.d. 4 december 2012; 

11. Verkennend actualisatie bodemonderzoek Havendreef te Heemstede, d.d. 7 juni 

2013; 

12. Schets te verkopen gemeente Heemstede, d.d. 21 maart 2014; 

13. Kostenverhaal, d.d. 21 maart 2014; 

14. Globale planning, d.d. 4juli 2014. 

In geval van strijdigheden tussen de bijlagen en de Overeenkomst prevaleert het in de Overeen

komst bepaalde. 
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Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend te Heemstede 

d.d I ^ C / 2014. 

Gemeente 

M.J.C. Heeremans 

Ontwikkelaar 

an de Poll 
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Bijlage 1: Kaart Plangebied, d.d. 21 maart 2014 
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Plangebied 

21-03-2014 

10 - 20140321 - plangebied Havendreef 



Bijlage 2: Definitief Ontwerp Heemstede Havendreef HOSPER, d.d, 26 februari 2014 
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1. Inleiding 

Havendreef B.V. is de initiatiefnemer bij de herontwikkeling van het bedrijventerrein, gelegen aan de Havenstraat en Kanaalweg in 
Heemstede. Het gebied is nu een enigszins diffuus bedrijventerrein, hoewel er een duidelijke fysieke begrenzing bestaat door water 
aan drie zijden enerzijds en de Heemsteedse Dreef en de bebouwing daarlangs anderzijds. 

Het initiatief begon bij de verwerving van het zogenaamde Zilveren Kruis gebouw aan de Havenstraat 87 in 2005. De visie 
van Havendreef B.V. is echter dat voor een optimale kwaliteitsslag het gehele bedrijventerrein integraal zou moeten worden 
herontwikkeld. Daarom is Havendreef B.V. begonnen met de verwerving van de overige bedrijfslocaties. Voor het overgrote deel van 
deze bedrijfslocaties liggen er inmiddels bindende afspraken of geldt dat deze in eigendom zijn overgegaan naar Havendreef B.V.. 

Tijdens de ontwikkeling hebben diverse plannen de revue gepasseerd. In tegenstelling tot de eerdere plannen, gaat het 
nu voorliggende plan overwegend uit van grondgebonden woningen. Dit is aan de ene kant een gevolg van de huidige 
marktomstandigheden, maar zeker ook van de reacties en zienswijzen op de eerder aan de belanghebbenden getoonde plannen. 

Het voorliggende plan gaat uit van een voortzetting van de bebouwing in de directe omgeving. Dat resulteert in woningbouw in 
jaren '30 stijl, waarbij voortuinen en de integratie van groen belangrijk zijn. Om een antwoord te geven op de voor Heemsteedse 
begrippen grote volumes aan de overzijde van de haven (Plan Watertoren), is een bescheiden woontoren op de kop van de 
Havenstraat/Kanaalweg uit de eerdere plannen gehandhaafd. Er is ook ruimte voor een kleine horeca gelegenheid aan het water. 
Dierenspeciaalzaak Heems krijgt een plek in het binnengebied. 

Buro HOSPER heeft de - in samenwerking met de gemeente Heemstede en de zienswijzen op eerdere plannen indachtig - door 
Havendreef B.V. opgestelde randvoorwaarden weten te vatten in het stedenbouwkundig plan dat in dit ontwerpboek wordt 
gepresenteerd. 

In dit plan is de openbare ruimte een belangrijke drager. Er zijn diverse publieke plekken gecreëerd, niet alleen voor de bewoners 
van de buurt, maar ook voor mensen van buiten de buurt. Daarnaast is een groot deel van het auto-parkeren opgelost in een half
verdiepte pareerbak, hetgeen bijdraagt aan de kwaliteit en ruimte voor tuinen en openbaarheid op maaiveld. 

Dit stedenbouwkundig plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de betrokken ambtenaren van de gemeente Heemstede. 
Niet alleen hebben er de afgelopen jaren ontwerp workshops plaatsgevonden, ook zijn er verschillende overleggen met betrokken 
ambtenaren uit de aangewezen diensten geweest. Daarnaast is er op politiek niveau meerdere malen contact geweest over het plan, 
en heeft een uitgebreid proces met de omwonenden plaatsgevonden. 

Het is ondoenlijk om alle argumenten en discussies voor de stedenbouwkundige en ruimtelijke keuzes in het plan in dit document 
nogmaals aan te geven. Vandaar dat we volstaan met dit (uitgebreide en gedetailleerde) document waarin de stedenbouwkundige 
context wordt aangegeven, de ruimtelijke uitgangspunten in het programma van eisen worden genoemd, het stedenbouwkundig plan 
uitgebreid beschreven wordt, en het bijbehorende beeldkwaliteit plan wordt gepresenteerd. 
Het stedenbouwkundig kader van de gemeente Heemstede (Stedenbouwkundig kader Havendreef van 12 februari 2013, te downloaden 
via de website van de gemeente Heemstede) vormt het beleidskader voor dit plan; dit definieve Stedenbouwkundig Plan is 
vanzelfsprekend in lijn hiermee. 
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Het plangebied van het plan Havendreef in Heemstede is gelegen tussen de Heemsteedse Dreef en het Heemsteeds kanaal. Aan de 
noordzijde wordt het gebied begrensd door de Zandvaart, aan de oostzijde door het Heemsteeds Kanaal en aan de zuidzijde door het 
havenbekken. Het plangebied wordt dus aan drie zijden omsloten door water en vormt dus als het ware een 'schiereiland' dat alleen 
vanaf do zijde van de Heemstedse Dreef wordt ontsloten. Het gehele 'schiereiland' is ca. 180 x 130 meter (circa 2,3 hectare) groot. 
Het plangebied dat herontwikkeld gaat worden is ongeveer 1,56 hectare (plangrens aangegeven op de plankaart op blz. 11). 

De Heemsteedse Dreef vormde het hoofdelement in het Algemeen Uitbreidingsplan van Stuyt en Cuypers uit 1912. De Dreef heeft een 
breedte van meer dan 40 meter van gevel tot gevel en rechtstand van bij 2 kilometer. De weg heeft een brede groene middenberm 
met opvallende beplanting. Omdat de weg een belangrijke functie heeft in de ontsluiting van Heemstede en Haarlem-Zuid is het niet 
alleen beeldbepalend element, het wordt ook als zodanig beleefd door de vele passanten. 

Aan weerszijden wordt de Heemsteedse Dreef geflankeerd door riante woonhuizen uit de periode 1925-1940. De bebouwing heeft in 
maat, schaal, hoogte, kapvorm, materiaalgebruik en detaillering een duidelijke verwantschap. Vooral de opvallend forse pannendaken 
vormen een belangrijk bestanddeel van het ruimtelijk beeld. De Heemsteedse Dreef en in de samenhang daarmee ontwikkelde 
aangrenzende woonbuurten worden vaak bedoeld wanneer er wordt gesproken over het 'Heemsteeds karakter'. 
Het karakter van de Dreef wordt in het plangebied de 'hoek omgezet' in een rij woonhuizen aan de Havenstraat. Tevens wordt 
het aangrenzende woongebied ten noorden van het plangebied gekenmerkt door een rand van 'Heemsteedse' woonbebouwing 
(woonhuizen Johannes Verhulstlaan). 

Een hele andere karakteristiek heeft het in 1916 aangelegde Heemsteeds Kanaal. Het Kanaal heeft een breedte van circa 35 meter en 
verbindt het havenbekken in een min of meer rechte lijn met het Spaarne. De afstand tussen de Haven en het Spaarne is een kleine 
kilometer. 
Het plangebied heeft een wand van voorloorlogse bedrijfspanden naar de zijde van het Kanaal. De panden bestaan uit twee bouwlagen 
met een platte afdekking en gevels uitgevoerd in deels baksteen en deels plaatmateriaal. In aansluiting hierop bestaat uit hart van 
plangebied uit verzameling bedrijfsgebouwen van één bouwlaag met platte daken. De overzijde van het Kanaal is een gemengd 
bedrijventerrein die vooral bestaat uit één of tweelaagse bebouwing met platte daken. 

Voor het gebied is in het eerste decennium een transformatie op gang gekomen van (verouderde) bedrijventerreinen naar 
(binnenstedelijke) woongebieden. Aan de overzijde van het havenbekken is het plan Raster gekomen op de locatie van de voormalige 
ouderenhuivesting De Olijftak. Het plan Raster kenmerkt zich door een dichte bebouwingsstructuur en grote overkragende 
bouwblokken richting de Haven. Het vormt een sterke eigen architectonische eenheid. 
Ten oosten van het plan Raster ligt het Watertorenpark. Hier is op de locatie van de voormalige gemeentewerf en brandweerkazerne 
een meer ontspannen plan gekomen met appartementengebouwen die in groene omgeving staan. In het plan zijn zoveel mogelijk de 
historisch interessante panden (waaronder de monumentale watertoren) en boombeplanting behouden. 

De grotere schaal van de bebouwing in de herontwikkelde gebieden is gekoppeld aan het havenbekken, een waterplein met een 
afmeting van 60 bij 140 meter (circa 0,9 hectare). Ook in het plangebied staat in de huidige situatie al een groter bouwvolume op 
de hoek van de haven. Dit voormalige Zilveren kruisgebouw heeft gevellengtes richting de Haven en het Heemsteeds Kanaal van 
ongeveer 40 meter. De hoogte van het gebouw bedraagt circa 15 meter. Het gebouw heeft een zeer gedateerde uitstraling en 
vanwege de open parkeervoorziening onder het gebouw een slechte uitstraling op de aangrenzende openbare ruimte. 

Het havenbekken zelf is in potentie een bijzondere plek met een voor Heemstede, aanvullende kwaliteit. Nu ligt de waterruimte er 
echter verwaarloosd en ongebruikt bij. Op termijn kan dit door de (her)ontwikkeling in de omgeving en door een herontwikkelen 
van de kades en mogelijk toevoegen van nieuwe functies op- en rond het water uitgroeien tot een centrale plek voor water- en 
vaarrecreatie in Heemstede. Geadviseerd wordt wel de zichtrelatie tussen de Heemsteedse Dreef en de haven in stand te houden voor 
de levendigheid en de beleving vanaf de Dreef. 
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historische kaart rond 1905 luchtfoto bestaande situatie plangebied in context 

•itiikViuiiiitrr 



Locatie 

ramma^va 



Huidige situatie en 
projectie plan 

Proaramma v a 



Programma van Eisen 

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en gesprekken met de omwonenden en comité Havendreef in 2011 hebben wij 
onderstaande aandachtspunten In onze nieuwe planvorming proberen mee te nemen: 

Samenhang met de omliggende bebouwing voor wat betreft de hoogtes van de bebouwing en de algehele hoge dichtheid op de 
locatie; graag Heemsteeds dorps karakter 

• Minder verhard oppervlakte, meer groen en speelruimte 
• Indien horeca in plan wordt opgenomen; klein en gekoppeld aan haven 

Heems op een goeie manier inpassen, rekening houdend met bestaande woningen, ontsluiting en parkeerbehoefte. 
privacy van bestaande woningen (en tuinen) waarborgen 
Eventuele hoogbouw in relatie brengen met hoogbouw in omgeving 
Waterpartij/gracht: wat is de toegevoegde waarde van een dure maar smalle waterpartij? 

• Parkeren: Rekening houden met parkeerplaatsen voor de huidige bewoners en de bewoners aan de Heemsteedse Dreef. 
Daarnaast dienen er voldoende parkeerplaatsen binnen het plangebied te worden opgelost, liefst zonder grote parkeergarages. 

• Verkeersafwikkeling: aandacht voor de grotere verkeersintensiteit door de toename van het aantal verkeerbewegingen; 

Actualisatie Marktonderzoek 
Bij een project, dat al een aantal jaren in ontwikkeling is, is het goed om het woningbouwprogramma te blijven toetsen op 
marktconformiteit en vervolgens te actualiseren. In de afgelopen jaren is de woningmarkt in het algemeen verslechterd en is veel 
gestapelde bouw (appartementen) aangeboden op de Heemsteedse nieuwbouwmarkt. Daarnaast bleek dat voor maisonnettes, een 
woningtype dat veel voorkwam in het oorspronkelijke plan, geen markt is in Heemstede. 

Zodoende zijn we uitgekomen op een nieuw bouwprogramma dat parallel is getoetst op financiële haalbaarheid. Met dit programma is 
het stedenbouwkundig team gaan verkavelen, met het staande stedenbouwkundige kader als uitgangspunt. 
Het bouwprogramma is samengevat in onderstaand schema: 

Stedenbouwkundig Kader 2010 Opgave november 2012 

eengezinswoningen 3 a 61 

meergezinswoningen 80 15 

Totaal woningen 122 76 

Commercieel/maatschappelijk 600 nn2 bvo horeca + comm. ruimte 
1000 m2 bvo tbv bibliotheek 
915 m2 tbv Heems 

162 m2 bvo horeca 
915 m2 bvo tbv dierenspeciaalzaak 
Heems 

Het Voorlopige Ontwerp van dit stedenbouwkundig plan is in november 2012 opgesteld, en in december 2012 goedgekeurd door het 
college van B&W van de gemeente Heemstede. Het voorliggende Definitief Ontwerp is een uitwerking van het goedgekeurde Voorlopig 
Ontwerp. 



Ruimtelijke uitgangspunten 

relatie met de omgeving: buitenruimte 

Legenda: 
| |: woonstraten 
1 1: groene ruimtes 
^ • : groene promenade 
H dek -\ r Ir— 7 / ' / 
| |: trappen & vlonders 

ma va 

openbare ruimte als drager 
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Ruimtelijke uitgangspunten 

Legenda: 

I |: wonen aan groene oever 

; rijwoningen 

| : grote bouwvolumes 

relatie met de omgeving: bebouwing 
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Legenda: 

" 3 : balkon/ terras 

| : tuin & steiger aan het water 

^ : voor-en achtertuin 

: tuin op dek parkeergarage 

typologie buitenruimten bij woningen 



Ruimtelijke uitgangspunten 

Legenda: 
». : ontsluiting ais woonerf (15 km/u) 

(P) : haifverdiepte parkeergarage 

principe auto-ontsluiting 

Legenda: 
—*• : rondrij route 

mma v 
bereikbaarheid nood-en hulpdiensten 



plankaart 

A : 6 x 4 rijwoningen, verbijzondering op de 
hoeken 

B : 6 x rijwoningen met voor- en achtertuin, 
verbijzondering op de hoeken 

C : 7 x rijwoningen met voor- en achtertuin, 
verbijzondering op de hoeken 

D : 7 x terraswoningen met achtertuin op 
dek, verbijzondering op de hoeken 

E : 7 x terraswoningen met achtertuin op 
dek, verbijzondering op de hoeken 

F : Kopgebouw; horeca op 2 onderste lagen, 
15 appartementen op 8 lagen 

G : 7 x rijwoningen met voor- en achtertuin, 
verbijzondering op de hoeken 

H : 3 x rijwoningen met voor- en achtertuin, 
verbijzondering op de hoeken 

Heems; dierenspeciaalzaak 
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profielen 

bestaand beslaand 
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kavels 
Johannes 

straatprofiel 

Doorsnede A: noord-zuid 

parkeersiraat bestaande woningen 

ISiiSi Mil tMUVi lil I iM M 0 ÜT7 



* 10.50 

"Tos f r 
At 

Hf 1 

-A 

10.50 

• ̂  -0^8 .0.6 

kavels water 
Johannes 

Verhulstlaan 

Doorsnede B: noord-zuid 

straatprofiel openbaar groen straatprofiel kade + trap 

Doorsnede C: west-oost 
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beslaand woningen Heemsleedse Dreef Heems blokG straatprofiel openbaar groen slraütprüfiül --vlonder water 

stedenbouwkunma Plan 



ontsluiting plangebied 
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profiel Havenstraat bestaande situatie 
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profiel Havenstraat nieuwe situatie 



Havenstraat bestaande situatie 
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Havenstraat voorstel 

n:<lliML«l*]Fi1 



schematisch principe parkeren op maaiveld 

J; in openbare ruimte 

1; op eigen terrein 
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schematisch principe halfverdiept parkeren 

C o m f o r t t ype Park l i f t 4 4 0 - 2 0 0 / 1 9 5 

35si 

zoo'; 195 i 

Voorbeeld voor mechanische parkeerilft in parkeerkelder 
(Car Parkers Nederland) 
De parkeerkelder heeft een diepte van -2,25 m. t.o.v. maaiveld, 
maar deze wordt plaatselijk verdiept tot -4,25 m t.o.v. maaiveld, 
in verband met een parkeerilft ter plekke. 

a n halfverdieot oarkereh 



Parkeerbalans tabellen 
HQQ - M j a i k e U t t ien 

Programma t ype 

e e n g e z i n s 

w o n i n g e n a p p a r l e m e n t e n 

W o m n y e n EG w o n i n g e n 5.40 / 6 ,15 Zandvaa i l . tussenwoning 

EG w o n i n g e n 5,40 Zandvaar t , hoekwon ing 

EG won ingen 5.40 m e i tuin 

EG w o n i n g e n 5.40 m e t terras aan water 

Levens loop bes tend ig w o n e n - appar tementen 

i : 

12 

23 

14 

15 

61 15 

Over ige H e e m s (m2 BVO) 915 

160 

parkeren op eigen terrein 

B e h o c f l c N o r m A a n t a l l e n 

Du fe eengez inswon inyen 6 1 2,1 128 

U w e n s l o o p bostundiy wemen - a p p a r t e m e n l s n •S 2,1 32 

Ho ieca 160 7 11 

To laa l 171 

Weging aanwezigheidspercentages P e r c e n t a g e s A a n t a l l e n 

Wonin i i l ypes Werkdat j /avond Zaterdag Zond ir| d„<| 

W t t k d a y . 

a v o n d 2 ha 
Duie eet iyo^Jt iswoi i i iu jcn 6 0 % 100% 60% 70% 77 128 77 90 

Levens loop bestendig w o n e n - appa t tomen ten BON 100% 60% 7 0 K 19 32 19 22 

Horeca 100% 

• 
100% : . 11 0 1 1 11 

. i / IL.O 107 123 

Aanwezige plekken aan ta l w e y i n g A a n t a l g e l d e n d 

Maaive ld openbaa i 62 1 62 

Opt i l l en u M 10 

Parkoerya taye 93 93 

In l .M l 165 

[Ba lans met weg ing aanwez ighe idspe rcen tages 

P A R K ! K I N H A V E N S T R A A T - D R E E F 

Behoefte Norm A a n t a l l e n 

Oure eengezmswontne jen IR 2.1 38 

T o t a a l 38 

N B o p d e hoek H a v c n s l r a a l - D r e e l zi]n 2 bed r i j f spanden . Pa rke ren o v e r d a g g e e n p r o b l e e m 

A a n w e z i g e p l e k k e n a a n t a l w e g i n g A a n t a l g e l d e n d 

Maa ive ld openbaar 32 1 

i IHMI 0.8 

32 

e 
T o t a a l 38 
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BALANS ZATERDAGMIDDAG HAVENSTRAAT-DREEF-HEEMS 

Aanwezigheid op zaterdagmiddag (CROW) 

Balans op lateriiag 
Z3 
LS 

Conclusie: voldoende om de disbalans van Heems op zaterdag op te vangen (-1] 

Totaal benodigd op maaiveld in plangebied n ieuwbouw bestaand 

T.b.v. nieuwbouw 

Totaal benodigd op maaiveld in plangebied nieuwbouw • bestaano 

NB1 Parkeren toekomstige sloepenhaven nog niet opgenomen 
NB2 N.a.v. college besluit zijn 11 extra plekken in het plan opgenomen 

Won ingen 's a v o n d s j d ruhs te m o m e n t ) o p maaive ld 

Ul twis&clbonrhpKl : 

Levensloop bestendig wonen (2 per woning) 
Tertaswoningen (2 pel woning) 
Plekken personeel horeca 
Losse verkoop eengezinswoningen (verpUctit tHj woningen) 

Nöim voor wonngen eigen gebruik u 
Aantal wonngen op maaiveld (exd terraswonmgen en kopgebouw) 
Nodig voor bewoners 'op maatvekf = 2.1 • 47 
Nodig voor bezoekers van tetraswningen • kopgebouw = 0,3' (14+15) = 
Tolaal nodig op maaiveld voor bewoners en bezoekers 
Nodig op maaiveld excjuslet verkochte pp in bak = 107-35 (p.gafage) = 

Beschikbaar v «li jkop maaiveld 
Maarveld openbaar 
Optillen (13*0.8) 
' M.l- ' 1 .-I ! • • . . 

Balans op maaiveld drukste moment = werkdag 's avonds 

ü 

\07 
72 

92 
10 

Orukstp b e r o e k e r s m o m e n t = zondag 

AMMMIpheidsperccntage woningen 70% 

Maximaal nodig op maarveld exclusief verk >chte pp m bak 72 

Behoefte op maaiveld ( 7 0 % * 7 2 - 1 51 

Ertra bcl>ocfie op zondag voor horeca i i 

Tolate behoelte op maaiveld op zondag 62 

Tolaal beschikbaar op maaiveld 72 

B j l . i n s op mnaivck) d ruks te :. • - zondag* 11 

Berekening parkeren HEEMS 

D o o r d e w e e k Z a t e r d a g 

BEZOEKERS H E E M S 

Li b e z o e k e r s 

9 0 % 

m e t a u t o 

m a x . b i j 

gem 10 m m 

m a x . b i j 

Rem 15 min b e t a l e n d b e z o e k e r s 

9 0 % 

m e t a u t o 

m a x . b i j 

gem 10 m » 

m a x . b i j 

gem IS min Ti.-d'.t ip Li b e z o e k e r s 

9 0 % 

m e t a u t o 

m a x . b i j 

gem 10 m m 

m a x . b i j 

Rem 15 min b e t a l e n d b e z o e k e r s 

9 0 % 

m e t a u t o 

m a x . b i j 

gem 10 m » 

m a x . b i j 

gem IS min 

9 - 1 0 u u r u 5 4 1 i 7 1 0 9 1 2 

10-11 uur 9 1 2 1 1 2 3 17 .;. 2 1 4 5 

1 1 - 1 2 u u r 1 1 u 1 4 2 3 2 2 M 2 7 5 7 

1 2 - 1 3 u u r 13 17 15 3 4 2 5 34 3 1 5 8 

1 3 - 1 4 u u r 15 20 18 3 4 2 9 •lü 36 6 9 

1 4 - 1 5 u u r 15 ; i 1 9 3 5 3 0 37 6 9 

1 5 - 1 6 u u r 17 19 2 1 4 5 3 4 4 7 4 2 7 1 1 

1 6 - 1 7 u u r 18 25 2 2 4 5 3 6 5 0 4 5 7 1 1 

laa 1 0 0 1 3 8 2 0 0 275 

Duur gemiddeld bezoek 

Duur gemiddeld bezoek 

Beschikbaar op eigen terrein: 

15 

10 parkeerplekken 

Alleen op zaterdag tussen lS-17uur zijn de 10 plekken niet toereikend en zal moeten 

worden uitgeweken naar de buurt. Aanwezigheid op dat moment in de buurt 60%. 

BRON GEGEVENS BEZOEKERSAANTALLEN e.d.: Heems Heemstede 



Kabels en leidingen tracé, riooltracé en trafohuisje 

Voor de breedtemaat van de kabels en leidingenstrook wordt in 
verband met de breedte van de trottoirs een maat van 1,50 meter 
aangehouden. Uit overleg met de betrokken ambtenaar bleek het 
mogelijk om 1,50 m. aan te houden in dit plan; in tegenstelling tot 
de gangbare breedte in de gemeente Heemstede (1,80 meter). 

In het gebied bevindt zich een bestaand trafohuisje. Omdat het 
door de nieuwe ontwikkeling niet mogelijk is om dit trafohuisje op 
de bestaande locatie te handhaven wordt het verplaatst naar een 
nieuwe plek, in de hoek van het speelveld. 

Legenda; 

{ 
m : Kabels en leidingentracé 

(1.50 m breed) 

j ïy riooltracé 
(onder rijbaan) 

—A • : nieuwe locatie trafohuisje 

/ —f 
• : nieuwe locatie trafohuisje 

nbouwku riTi i u • o M • m; wimii.i.y .i 



Draaicirkels en bochtstralen 

De huidige profielen voldoen aan de norm van het CROW en 
faciliteren vrachtwagens van 12ml (waaronder de brandweer en 
de vuilniswagen). De straal van de binnenbocht in de route voor 
de vuilniswagen is 3 meter. 

Legenda: 
H : route brandweer 

wk 



Legenda: 
| ^ : route vuilniswagen 

: rolcontainer opstelplaats 

M ii «X*!! kVJ UI I I [• I •] b 11 lil̂ MMI JiUlVillll.W.U.1 



Blok A: 

5 x 4 geschakelde woningen; 
b= 5,40 m. op de begane grond, 
b= 6,15 m. op de verdieping steegwoningen; 
d= 10 m. begane grond, 11 m. op verdieping; 
evt. verder uit te breiden; 
ca. 173 / 189 m2 bvo; 
parkeren op eigen terrein, in parkeergarage 
en op maaiveld 
berging naast woning of achter de steeg 



Blok B: 

6 geschakelde woningen 
b = 5,40 m. 
d= 10 m. evt. uit te breiden; 
ca. 160 m2 bvo; 
parkeren op maaiveld 
berging aan achterpad 

1 
!l t , 1 , . 

_ 3 _ J.b_ _ 4.6 J 10 , 

sa • 
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Blok C: 

7 geschakelde woningen; 
b= 5,40 m.; 
d= 10 m., evt. uit te breiden; 
ca. 160 m2 bvo; 
parkeren op maaiveld 
berging aan achterpad 



Blok D: 

7 geschakelde woningen op dek parkeergarage; 
b= 5,40 m. 
d= 11 m., et. uit te breiden; 
ca. 178 m2 bvo; 
parkeerplek en berging in parkeergarage 
bezoekcrsparkeren op maaiveld 



_L5 <6 _2 «a 
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Blok E: 

7 geschakelde woningen op dek 
parkeergarage; 
b= 5,40 m. 
d= 10 m., evt. uit te breiden; 
ca. 160 m2 bvo; 
parkeerplek en berging in parkeergarage 
bezoekersparkeren op maaiveld 



Blok F: 

kopgebouw: 8 bouwlagen op dek+penthouse; 
niveau water; horeca ca. 162 m2 bvo; 
bel etage dek; 72 m2; entreehal voor woningen, en evt. 
horeca 
laag 1-7: 2 appartementen per bouwlaag; ca. 110 m2 bvo per 
appartement; 
laag 8: penthouse ca. 150 m2 bvo 
parkeren in parkeergarage en op maaiveld 
bergingen opgenomen in woningen 



niveau dek-
niveau openbare ruimte-

penthouse 

standaard woonlaag 7 

standaard woonlaag 6 

standaard woonlaag 5 

standaard woonlaag 4 

standaard woonlaag 3 

standaard woonlaag 2 

standaard woonlaag 1 

entreehal / service 

horeca 
- WP -0.68 





10.9 10 3 1 5 5.5 1 1.5 

Blok G 

7 geschakelde woningen 
b= 5,40 m. 
d= 10 m., evt. uit te breiden; 
ca. 160 m2 bvo; 
parkeren op maaiveld 
berging aan achterpad 



2.6 M 2 2 J.B 

Blok H: 

3 geschakelde woningen 
b= 5,40 m. 
d= 10 m., evt. uit te breiden; 
ca. 160 m2 bvo; 
parkeren op maaiveld 
berging aan achterpad 

k H 
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Hiërarchie openbare ruimte 

Hiërarchisch gezien is de openbare ruimte opgebouwd uit de 
openbare ruimte langs het water en de openbare ruimte in 
het binnengebied. In het binnengebied kan voor de inrichting 
een standaard regime worden gehanteerd met een lichte plus 
in verband met de locatiekwaliteit. Langs het water heeft 
de openbare ruimte een hoogwaardigere invulling nodig om 
maximaal gebruik te kunnen maken van de potentie die het water 
te bieden heeft. 

Bij het standaard + regime horen: 
zoveel mogelijk gebruik van de standaard zoals 
omschreven in het gemeentelijk PVE 
om kwalitatieve redenen zijn enkele kleine uitzonderingen 
op het PVE mogelijk 

Bij het hoogwaardige regime horen: 
veel uitzonderingen op het gemeentelijk PVE om de 
bijzonderheid van de plek aan te duiden en om een extra 
hoge kwaliteit van inrichting te creëren 

Legenda: 
: 1. standaard + regime 

^ ] : 2. hoogwaardig regime 
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L e g e n d a : 

I |: waterpeil 
(- 0,68 NAP) 

|: peil vlonder 
(- 0,30 NAP) 

1: peil maaiveld 
(+ 0,50 NAP) 

F \: peil dek 
(+2,00 NAP) 

Peilhoogtes 

Het stedenbouwkundig plan gaat uit van vier peilhoogtes in de 
openbare ruimte: 

1. waterpeil. In het stedenbouwkundig plan is dit opgenomen 
als -0,68 NAP. Rijnland houdt hiervoor een winterpeil aan 
van -0,61 NAP en een zomerpeil van -0,64 NAP. 
(Bron: mail S.v.D. 02.05.2013) 

2. de hoogte van de vlonder. Deze bevindt zich vlak boven het 
waterpeil, op -0,30 NAP. 

3. het peil van het nieuwe maaiveld. In het stedenbouwkundig 
plan is de maaiveldhoogte gesteld op een indicatieve 
maaiveld hoogte, de peilmaat van het bestemmingsplan 
(+0,50 NAP), met een marge van plus of min 0,10 meter. 

4. de hoogte van het parkeerdek waarvandaan de 
waterwoningen ontsloten worden ligt 1,50 meter boven het 
maaiveldop +2,00 meter NAP. 

In het DO buitenruimte worden de peilhoogtes verder uitgewerkt. 



Legenda: 
] : dek - bijzondere verharding 

(zie BKP architectuur) 
: promenade - halfverharding 
: basis - klinkers 

Verharding 

Heemstede Havendreef zal ingericht worden als woonerf, 
omdat er geen doorgaand verkeer is vanwege het gering aantal 
woningen in het plangebied. Er wordt uitgegaan van stapvoets 
rijden of maximaal 15 km/uur. Voor wat betreft het profiel van 
de straten wordt uitgegaan van een inrichting van de straten 
op 1 niveau, met afwatering in molgoten tussen rijbaan en 
wandelstroken. Er zal bij de uitwerking van de profielen (DO 
buitenruimte) rekening gehouden moeten worden met een 
door de gemeente Heemstede gewenste afwatering waarbij 
ook ten tijden van verstopte molgoten of fikse regenbuien de 
wandelstroken (gedeeltelijk) begaanbaar blijven en de tuinen 
droog. 

In verband met de verkeersveiligheid wordt er in plaats van een 
onderscheid in hoogte een onderscheid in materialisatie gemaakt 
tussen de wandelstroken en de rijbaan (met de parkeervakken). 

De wandelstroken worden uitgevoerd in dikformaat klinkers, 
gestraat in halfsteensverband. De rijbaan en parkeervakken 
worden uitgevoerd in keiformaat klinkers, gestraat in 
keperverband (rijbaan) en elleboogverband (parkeervakken), met 
een verschil in kleur tussen rijbaan en trottoir. Daarnaast wordt 
een antraciet betonband met ongewassen deklaag voorgesteld als 
opsluitband tussen de tuinen en de wandelstroken. 

De ruimte onder de bomen langs de kade wordt getransformeerd 
tot een pleinachtige ruimte door deze uit te voeren in 
halfverharding. 

referentie a-niveau straatprofiel met molqoot 



rijbaan en trottoirs klinkers promenade haltverharding 

voortuin 

- 3 . 0 0 -

A 
r 
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DWA * KWA hoofdtooi 

-4.60-

parkewplek 

—2.00— 

voorbeeld uitwerking straatprofiel met langsparkeren 

rdin 



Afwatering 

Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Aan weerszijden van 
de rijbaan zorgen molgoten met kolken voor de afwatering van 
het gebied. 

De achtertuinen langs het water, de 'parkstrook' langs de 
Havenstraat en de trappen kunnen afwateren naar het open 
water. De afwatering van de achterpaden wordt gerealiseerd 
middels kolken in het pad. 

Heems voorziet in haar eigen inrichting. 

De afwatering van het dek dient opgelost te worden in het 
architectonisch ontwerp. 

Vanuit de gemeente is er nadrukkelijk geen wens voor een 
grintkoffer of mogelijke andere waterberging. 

Legenda: 
" • : molgoot met kolken 

: kolken in achterpad 

\-afwatering op open water 

HibhltVlllliiW;!? 



:̂snelheidsremmende 
maatregel 

Snelheidsremmende maatregelen 

In het gebied bevinden zich op drie plekken snelheidsremmende 
maatregelen. 

Langs de Havenstraat zijn twee drempels opgenomen die het 
hoogteverschil tussen het oude en het nieuwe maaiveld oplossen; 
één ter hoogte van Heems en één op de overgang tussen de 
Havenstraat en de trap naar het Water. 

In het verlengde van het oost-west pad nabij de speelplek is een 
wegversmalling in combinatie met een kleine drempel toegepast 
om, ondanks de lange rechtstand, een lage verkeerssnelheid ter 
plaatse van de speelplek te kunnen garanderen. De rijbaan kan 
visueel versmald worden door, ter plaatse van de oversteek, de 
trottoirs breder te maken en de molgoten tijdelijk te onderbreken. 
De kleine drempel kan als een 'kussen' worden uitgevoerd 
zodat het blijft aansluiten op de wandelstroken in het a-niveau 
uitgevoerde straatprofiel. 

Mochten er in de toekomst meer snelheidsremmende 
maatregelen nodig zijn dan ligt het voor de hand om deze op de 
kruispunten te plaatsen en uit te voeren als 'punaise'. 

[^ilSMElHiniil G snelheidsremm 

referenties 'kussens' in a-niveau profiel 

wmmmm 
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3 : speelplek O -12 jaar 
(bij voorkeur natuurlijke spelen) 

|: speelaanleiding 

: bereik speelplek 
(bij O - 6 jaar, 100 meter) 

Spelen 

In het midden van de buurt wordt één plek als speelplek ingericht, 
voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0-12 jaar. De plek wordt 
bij voorkeur ingericht met toestellen van natuurlijke materialen 
en/of met elementen die natuurlijk spelen stimuleren. Het gaat 
hierbij met name om de uitdaging, variatie en speelfuncties 
voor verschillende leeftijden. De definitieve speelobjecten 
worden op een later moment bepaald, eventueel in overleg 
met de toekomstige bewoners. De voorkeur gaat uit naar een 
valondergrond van gras, om de plek zo groen mogelijk te houden. 

Daarnaast bieden de trappen aan het water indirect aanleiding 
voor verschillende soorten van spelen zonder dat deze plekken 
direct worden aangewezen en ingericht als speelplekkon. 

refercr 



Beplanting 
Hagen in het plan worden op de kavel toegepast. 

Daarnaast staan alle bomen (met uitzondering van de bomen 
direct langs de kade aan de Havenstraat) in een open plantvak. 
De bodem van het plantvak kan bedekt worden met gras, een 
bodembedekker of een lage haag. Als er gekozen wordt voor 
het planten van een haag dan kan deze tevens dienen als 
bescherming van de boom waardoor een boombeugel niet nodig 
zal zijn. 

Het speelveld en de groene ruimtes rond de noordelijke kop van 
de kadewoningen worden ingericht als gazon en beplant met gras. 

De soorten en het beplantingsplan worden in het DO buitenruimte 
aangegeven. 

Legenda: 
I I: gras / ondergroei / haag 

[•1 •!:] ii ihl t l UI 1111 küüffitHÏRI 



Legenda: 
£ : bestaande bomen 
Q : nieuwe bomen 
Q : nieuwe bomen speelplek 

Bomen 

De bestaande bomen in het gebied worden waar mogelijk 
gehandhaafd. Het gaat hierbij om de bomen langs het water aan 
de noordrand (in de achtertuin van de 2 A1 kapwoningen) en de 
Lindes langs de kade. Daarnaast wordt de lijn van 2 Lindes langs 
de bestaande woningen van de Havenstraat doorgezet met een 
extra Linde. 

In de binnenstraten kunnen 1 e of 2" orde (eventueel bloeiende) 
bomen worden toegepast. 

Bij de speelplek kan gedacht worden aan meerstemmige bomen 
en/of heesters met een bijzonder beeld, zoals Magnolia's. 

De kwaliteit van de bestaande bomen en de soorten beplanting 
komen in het DO buitenruimte aan de orde. Boombeugels worden 
liever niet gebruikt. Indien nodig wordt gewerkt met hagen. 

bestaande bonnen langs de kades: linde 



Erfafscheidinq 

Er worden drie types erfafscheiding omschreven; 
1. aan de voorzijde van de kavel word een lage haag ingeplant 
2. aan de achterzijde en de zijkanten van de kavel wordt 

een begroeid hekwerk voorgesteld. De poort in de haag 
wordt mee ontworpen met het hekwerk 

3. voor de erfafscheiding tussen de waterwoningen onderling 
wordt een gebouwde oplossing voorgesteld in samenhang 
met de architectuur. Hiervoor zijn in het BKP verdere 
regels opgenomen. 

De soortenkeuze komt in het DO buitenruimte aan de orde. 

: hoge ertafscheiding achter/zij 
(begroeid hekwerk) 

: gebouwde erfafscheiding 
(zie BKP architectuur) 

id hekwerk achter 

üHn iMï3i ril 1111 ki-m^USKIR! 



Verlichting 

In de toekomst gaat de gemeente Heemstede over op LED 
verlichting. In dit document zijn een tweetal standaard armaturen 
opgenomen die aansluiten op het beeld wat er voor ogen is in de 
buurt. De uiteindelijke keuze voor zowel mast, masthoogte en 
armatuur zal op een later moment worden gemaakt. De positie 
van de masten is indicatief. De definitieve positie zal moeten 
worden bepaald aan de hand van een lichtstudie. 

Voor de straatverlichting wordt een lage standaard mast 
voorgesteld met een standaard armatuur zoals de Philips 
Metronomis Malmö. Voor de kadeverlichting worden lange hoge 
masten beoogd met een bijzondere armatuur zoals de Schréder 
Olympia 2 die de kwaliteit van de openbare ruimte aan de kade 
benadrukken. 

voorstel straatarmatuur: Philips Metronomis Malmö (Watertorenpark) 

eb? 4^ 

. — A . I 

voorstel kadearmatuur: Schréder Olympia 2 (Droste terrein Haarlem) 



Meubilair 

In de wijk wordt de Bingerden bank toegepast (leverancier 
InterDesign of gelijkwaardig). Langs het water kan eventueel 
een verbijzonderde of op maat gemaakt bank worden geplaatst. 
Daarnaast bieden zowel de steiger als de twee trappen informele 
zitmogelljkheden. Bij de banken kunnen afvalbakken worden 
geplaatst, zoals bijvoorbeeld de Capitole van Bammens. 

Nabij de horecaplint in de toren is een fietsparkeerplek 
aangegeven. Daarnaast is het een optie om bij Heems één 
parkeerplek in te wisselen voor fietsparkeren. Het fietsparkeren 
wordt bij voorkeur opgelost met fietsnietjes. 

De kleur van het meubilair wordt later afgestemd. 

afvalbak Capitole (Bammens) fietsnietje Leon (Velopa) 

VB 

. Bingerden (InterDesign) 



Afvalinzameling 

Het afval van de grondgebonden woningen wordt aangeboden in 
rolcontainers. Voor de appartementen en de kadewoningen op het 
dek worden 2 ondergrondse containers geplaatst in het verlengde 
van de Havenstraat; 1 container voor GFT en 1 container restafval. 

In het plan is de maximale loopafstand van de rolcontainers tot de 
woningen is 80 meter. Hiermee wordt aan de eis van de gemeente 
voor maximaal 80 meter voldaan. De maximale loopafstand 
tot de ondergrondse containers in het plan is 95 meter (voor 
de kadewoningen). De afstand van de appartementen tot de 
ondergrondse containers is ca. 30 meter. 

Glas, papier en plastic hoeft niet in de wijk ingezameld te worden. 

Legenda: 
] ; bereih rolcontainer opstelplaats 

| : rolcontainer opstelplaats 

) : maximale afstand rolcontainer 

tot woning 

] : bereik ondergrondse afvalcontainer 

: ondergrondse containers 

— ^ : maximale afstand ondergrondse 
container tot woning 

riiiiiikJBMfMir.w 



Entree parkeergarage 
Onder het dek bevindt zich de parkeergarage voor de 
kadewoningen en de toren. Daarnaast biedt de garage plaats aan 
een aantal bergingen. 

De in- en uitrit van de parkeergarage voor auto- en fietsverkeer 
ligt aan de verlengde Havenstraat. Voor voetgangers zijn er drie 
in- en uitgangen aan de westzijde vanwaar men zowel de straat 
als het dek kan bereiken. 

Het ontwerp van de parkeergarage dient zowel functioneel als 
esthetisch verder uitgewerkt te worden aan de hand van nader te 
bepalen randvoorwaarden zoals: 

aanlegdiepte 
daglicht en ventilatie 
bergingen 
draagkracht dek 
grondpakket 
leidingen 

Het parkeren kan eventueel direct gekoppeld worden aan de 
bovengelegen woningen. In het beeldkwaliteitplan voor de 
architectuur zijn regels opgesteld omtrent de verdere uitwerking. 

referentie inrit parkeergarage met a 

SHiilrJITTÏÏlE entree p 



Architectonische eenheden 

De woningen in het plan zijn onder te verdelen in drie 
architectonische eenheden: 

1. woningen met een traditioneel 'Heemsteeds' karakter. 
In aansluiting op de woningen langs de Heemsteedse Dreef 
en de Componistenwijk worden deze woningen ontworpen 
met een traditioneel 'Heemsteeds' karakter. 

2. schakel tussen traditioneel en waterfront 
De kadewoningen en de toren grenzen met hun volume 
aan het water en vormen hierdoor een overgang tussen 
het waterfront en de traditioneel vormgegeven woningen 
in het binnengebied. Dit betekend dat de architectuur beide 
karakters in zich zou moeten kunnen verenigen. 

3. bedrijf. 
De locatie van Heems huisvest de nieuwe Heems winkel. 
Het pand en de omgeving kunnen functioneel worden 
ontworpen om zoveel mogelijk ruimte voor het bedrijf te 
beiden. Hierdoor blijft het gebied bedrijfsmatig van 
karakter. Er worden geen regels gesteld aan de 
architectuur. 
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Relatie met de omgeving 

Het gebied wordt gekenmerkt door twee sterke 
omgevingskarakteristieken, het water en de bestaande 
bebouwing. De gevels van de nieuwe bebouwing in het plan zullen 
dan ook een relatie aan moeten gaan met deze omgeving. 

De woningen in het binnengebied zullen met hun architectuur 
aansluiting zoeken op de bestaande woonbuurt. De gevels van de 
kadewoningen en de toren sluiten met de westelijke gevels aan op 
de woonbuurt en met de oostelijke gevels op het water. 

Legenda: 
H | : gevels relatie met waterkant 

| : gevels relatie met woonbuurt 
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Ensemble toren & waterwoningen 

toren 

plint 

Het havenblok bestaat uit rijwoningen langs het water en een 
appartemententoren met horeca. De halfverdiepte parkeergarage 
vormt de plint waarop deze volumes staan. De horecafunctie 
onder in de toren sluit aan op een steiger die vlak boven 
waterniveau ligt. De waterwoningen en appartementen hebben 
een entree op dekniveau (max. 1.50m boven straatpeil), de horeca 
heeft haar entree op het niveau van de steiger. 

Het ensemble dient te reageren op de kansen die de ligging aan 
het water biedt. Dit uit zich ondermeer in de volume opbouw en 
het architectonsiche karakter. 
Om de eenheid en kwaliteit te bewaken geniet het de voorkeur 
om het geheel als een ensemble door één architect te laten 
ontwerpen. 
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Hoogte opbouw elementen ensemble 
Regels hoogte (uit stedenbouwkundig kader): 

waterwoningen 
minimale hoogte gevel waterkant 10,50 meter 
maximale hoogte gevel waterkant 14,00 meter 
maximale hoogte gevel grenzend aan woonbuurt 10,00 meter 

plint 
maximale hoogte dek ten opzicht van straatpeil 1,50 meter 
maximale hoogte hekwerken rand plint 1,00 meter 

toren 
minimale hoogte entreehal op dekniveau 3,20 meter 
maximale hoogte hoofdvolume exclusief penthouse 26,00 meter 
maximale hoogte hoofdvolume inclusief penthouse 29.00 meter 

(aiie hoogtes gemeten ten opzicht van straatniveau = +0,50 N.A.P. (indicatieve hoogte)) 
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Plint 

Door onderscheid te maken tussen de plint en de daarop 
gesitueerde volumes oogt het ensemble minder 'massief'. 

Het onderscheid kan zich uiten in: 

1. kleurgebruik 
Logischerwijs is de plint donkerder van toon dan de volumes die 
erop staan 

2. 'gevelindeling' 
Door horizontale belijning te accentueren wordt de hoogte van de 
plint visueel afgezwakt. 

De halfverdiepte stallingsgarage krijgt natuurlijke ventilatie. De 
openingen hiervoor, worden zorgvuldig in de gevel verwerkt. Dit 
kan bijvoorbeeld door roosters (met horizontale belijning) of 
door gedeeltes van de gevel uit te voeren in een opengewerkt 
metselwerkverband. 

De randen van de plint (aan de voorzijde een verhoogd woonpad 
en aan de achterzijde privé terassen) moet een valbescherming 
krijgen. Om de plint geen extra hoge gevels te geven, wordt 
voorgesteld dit als transparante hekwerken uit te voeren. 
Hierdoor blijft er ook zichtcontact mogelijk; aan de voorzijde 
tussen straat- en dekniveau en aan de achterzijde vanaf de privé 
terassen op het water. De hekwerken kunnen mogelijk hetzelfde 
zijn als de hekwerken van balkons bij de toren. Hierdoor wordt 
met eenvoudige middelen eenheid in hot ensemble verkregen. 
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voorbeeld ventilatie openingen als horizontaal n 

transparante hekwerken op de ventilatie opening als 
rand van de plint toepassen opengewerkt metselverband 

steigerdelen vormen de overgang tussen de plint en het water 
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Toren 
appartementen 

overzicht hoogte opbouw 
(inclusief aanduiding programma & trappenhuis) 

1. Hoogteopbouw 

De toren krijgt een 'klassieke' onderverdeling bestaande uit een 
plint, een middengedeelte en een top. 

De plint ligt terug ten opzichte van de bovenliggende lagen en 
heeft een transparant karakter. Hier krijgt de toren een zekere 
'lichtvoetigheid'. 

In de plint bevindt zich op het niveau van het water/steiger 
een horecagelegenheid. Mogelijk kan de horecaruimte deels 
dubbelboog worden uitgevoerd, eventueel met een entresol op 
het niveau van het dek (zie doorsnede toren in paragraaf hoogte 
opbouw). Hierdoor krijgt de horecagelegenheid een dubbelhoge 
gevel aan de waterzijde wat aantrekkelijk is in verband met het 
uitzicht op de haven en de daglichttoetreding. 

Aan de zijde van het dek bevindt zich de entree van de 
appartementen. Deze moet een zekere riantheid uitstralen door 
ruime maten, ook in verdiepingshoogte. De gevel van de entreehal 
wordt transparant uitgevoerd zodat zoveel mogelijk daglicht in de 
hal toe kan treden. 

De toplaag springt terug ten opzichte van het middengedeelte 
(setback). Hierdoor oogt het volume minder hoog. Ook mag de 
toplaag gua materiallsering en/of kleurgebruik afwijken van het 
middengedeelte. 

niveau parkeergarage & steiger niveau dek 

mum 
niveau appartementen 
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MUL 

TOP 

MIDDENDEEL 

PLINT 

opbouw lagen en programma 

het horeca programma in de plint zet zich door op de vlonder de entreehal naar de appartementen heeft een riant en 
transparant karakter 
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ambitie: rankheid rankheid door ge rankheid door verschoven beuken 

Toren 

2. Verticale geleding middengedeelte 
deel A 

De ambitie is om de toren als een zo rank mogelijk element 
vorm te geven. De verhouding tussen oppervlakte van grondvlak 
en de maximale hoogte geeft de toren echter nog niet de 
gewenste rankheid (zie 3D-beeld paragraaf ensemble toren & 
waterwoningen). 
Door het volume te vervormen en door de gevel onder te verdelen 
kan de rankheid met visuele middelen worden bereikt. 

1. vervormen volume 
Door in de plattegrond geen strakke rechthoekvorm aan te 
houden, maar door insnijdigingen, uitkragingen of verschuivingen 
aan te brengen kan het volme meer geleed worden. De gevel 
wordt opgedeeld in kleinere eenheden die in gestapelde vorm 
samen een smal maar rijzig element vormen. 

De toren wordt hierdoor ook interessanter en dynamischer. 
Immers krijgt het vanuit andere hoeken steeds een ander 
aanzicht. 

Op de pagina hiernaast is een voorbeeld uitgewerkt waarin 
de twee appartementen per laag ten opzichte van elkaar zijn 
verschoven. Dit is slechts een van de voorbeelden waarmee 
verticale geleding kan worden verkregen. 

geleding door terugspringen volume Jing door verschoven beuken & terugspringend volume 
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voorbeeld vervorming volume door verschuiving beuken: 
uitzicht 
Heemsteeds Kanaal 

<3E> 

stedenbouwkundig plan 2 appartementen per laag verschuiven beuken 

CJ> uitzicht 
+ 

zon haven 
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geleding door glazen pui, geperforeerde schijf + open kop 
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transparante gevel geleding door glazen pui, geperforeerde schijf + open kop 

Toren 

2. Verticale geleding middengedeelte 
deel B 

2. opdelen gevel 

Door de gevelvlakken op te delen in verticale elementen wordt 
visueel meer rankheid verkregen. 
De verdeling in geveldelen valt bij voorkeur samen met de 
vorm van de plattegrond en reageert op de stedenbouwkundige 
situering (uitzicht, bezonning, privacy, e.d.). 

Het duale karakter van het ensemble, dat enerzijds moet 
aansluiten bij de woonbuurt in het binnengebied en anderzijds 
moet inspelen op het waterkarakter, vormt een logische 
aanleiding tot het maken van verschillen in de gevel. 

De zijden gericht op de buurt en schaduw kunnen bijvoorbeeld 
een meer gesloten karakter krijgen met (bak)stenen gevels waarin 
vensters zijn uitgespaard. In contrast hiermee kunnen geveldelen 
gericht op water, zon en/of uitzicht juist een transparant karakter 
krijgen met grote glazen puien. 
Dit contrast kan met architectonische middelen worden versterkt 
zoals het benadrukken van respectievelijk verticale en horizontale 
elementen of contrast in materiaal en/of kleurgebruik. 

Bovenstaande omschrijving is als voorbeeld op hiernaast 
afgebeelde schema's uitgewerkt. 

Uil T r m T 
geperforeerde schijf + open kop, horizontale geleding kop + verticale schijf, wintertuin geperforeerde scijf 
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voorbeelduitwerking verticale geleding door opdeling gevelvlakken 

'gesloten' 

ü • 'transparant' 

ro 

a 

contrast tussen meer gesloten geveldelen naar de 
buurt en meer transparante geveldelen gericht op 
het water 

verschil in materialisering, transparantie en gevelindeling bij 
geveldelen 
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glazen puien gericht op de waterzijde en schijven als verticale geleden (en/of erfaschelding) mee-ontworpen erfascheiding 

verticale geleding door middel van sprongen in de gevel (en/of verschillende goothoogtes) 

verticale geleding door middel van verschillende kapvormen en goothoogtes 

Waterwoningen 

De waterwoningen hebben een voorzijde grenzend aan de 
woonbuurt in het binnengebied en een achterzijde grenzend 
aan het Heemsteeds Kanaal. Dit wordt in de doorsnede van de 
woningen al benadrukt door een grotere hoogte aan de zijde van 
het water te maken. Het contrast kan verder worden versterkt 
door verschillen in materialisatie en transparantie (bakstenen 
gevels aan de straat en voornamelijk glazen gevels aan het 
water). 

De woningen maken onderdeel uit van twee (korte) rijtjes. Met 
name aan de waterzijde hebben de woningen een rijzig karakter 
en mogen ze een luxe uitstraling krijgen. Dit kan door de rijtjes 
op te delen in individuele panden doormiddel van verticale 
geleding. De kan bestaan uit verspringende gevels/geveldelen, 
verspringende goothoogte of het laten doorsteken van de 
woningscheidende bouwmuren. 

De terassen aan de achterzijde hebben een beperkte diepte. 
Voorgesteld wordt om de erscheidingen tussen de terassen 
onderling mee te ontwerpen in de architectuur, al dan niet in de 
vorm van het doorzetten van de woningscheidende bouwmuren. 

De hiernaast afgebeelde schema's zijn een voorbeelduitwerking 
van bovenstaande ideeën. 
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voorbeelduitwerking waterwoningen 

laag 

contrast tussen straat- en waterkant 

hoog 

s li 
I 

mee-ontworpen 
erfafscheiding 

verticale geleding van het volume door 
middel van sprongen in de gevel en/of een 
afwisselende kapvorm/goothoogtes 

accent op woningscheidende bouwmuren, 
doorgezet in meeontworpen erfscheiding bij terassen 
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