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Ondergetekenden: 
1. de publiekrechtelijke rec:htspersoon Gemaenl! Dtlfl zetelend te Delft en aldaar onder andere 

kantoorhoudende aan de Martinus Nijhofflaan nummer 2 (Postbus 78, 2600 ME), te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.C. van Dongen, Hoofd Afdeling Vaatgoed van de 
Gemeente Delft, hierna (ook) te noemen: •de Gemeente•; 

en 

2. Stichtins Roeffaciliteiten ' •ge, gevestigd te Delft, Nieuwelaan 53 {2611 RR), lnge&dnven In 

het Handelsregister onder nummer 411.c18542, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heren E.M. van Ewijk en J.W.Piulm hierna (ook) te noemen •tags; 

hlema gezamenlijk te noemen: "Partijen" 

Ovei"W8SJ4tnde dat: 
A. Laga haar huidige bebouwing deels wil V81V8ngen door nieuwbouw en het monument wU 

verbouwen; 

B. de vigerende bestemming van het plangebled een dargelUk Ontwerp niet toestaat en er fn 
verband daarmee een of meer ruimtelijke ordeningsprocadure(s} dlen(t)(en) te worden 
doorlopen; 

C. de Gemeente bereid Is zJch in te spannen om de voor de uitvoering van het Ontwerp 
noodzakeliJke ruimtelijke ordeningaprocedures te doorlopen; 

ARTII(ELEN 
1. Defln..._ 
1.1. In de onderhavige Overeenkomst wordt verstaan onder: 

Bestemmingsplan het voor het Plangebled 
bestemmingsplan Binnenstad 2012 

geldende 

BouwlocaHa 

Bouwprogramma 

Bruikbare Omgevingsvergunning 

het als zodanig op de Bijlage 1 aan de 

Overeenkomst gehechte tekeningen aangeduide 
gebled 

de omvang en samenateJiing van de bebouwing 
In het Plangebied die Laga voornemens fs te 
realiseren als weergageven In Bijlage 2 

de omgevlngsvergunnlng en alle overige voor 
de realisatle van het Ptoject noodzakelijke 
vergunningen, toestemmingen, vriJstellingen en 

ontheftingen waartegen binnen zes waken na 
bekendmaking van de verlening geen beroep Is 

Ingediend, dan wel waartegen binnen deze termijn 
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beroep is Ingediend en geen verzoek om 

voorlopige voorziening tot BChorslng aanhangig la 
gemaakt. dan wel - tijdens het aanhangig zJjn van 
het beroep - (een) verzoek(en) om voortopige 

voorziening tot schorsing ia (Zijn) afgewezen 

bruto vloeroppervlakte gemeten zoal8 bedoeld In 

de Neder1andse Nonn NEN 2580 (versie 2007) 

gebrulkloppervlakte gemeten zoals bedoeld In de 
Nederlandse Nonn NEN 2580 (versie 2007) 

Onherroepelijke Omgevlngsvergunnlng de orngevlngsvergunnlngen en alle owrtge voor 

de realisatle van het Project noodzakelijke 

vergunningen, toeatemmlngen, Vrija11alllngen en 

ontheffingen waartegen geen bezwaar of beroep 

Is ingesteld, nog kan \Wrden Ingesteld af nog 

aanhangig Is, af waarvan een daartegen gericht 

bezwaar of beroep ongegrond Is verklaard en 

geen verdere bezwaar- of beroepsmogelijkheden 

meer bestaan 

Openbaar Gebled 

Overeenkomst 

Ontwerp 

Partijen 

Plangebied 

Planning 

Project 

StartBouw 

Het gebied rondom het Plangebled dat voor een 

leder toegankeliJk Is, induslef de functieS die 

dienen ten behoew van het openbaar nut 

de onderhavige overeenkornat 

Het ontwerp zoals uitgewertd door Frans 

Vandehoek Architect d.d. 27 januarl2015 voor de 

bebouwing binnen de Bouwlocatle, zie Bijlage 2 

de Gemeente en Laga 

het ala ZDdanlg op de Bijlage 1 aan de 
Overaankomst gehechte tekeningen aangeduide 

gebled 

de Planning voor de realisering van het Project die 

aan de Overwnkomst is gehecht als Bijlage 4 

de realisatle van het In het Plangebied 

geprojecteerde programma van Laga 

het moment waarop de aannemer In opdraçht wn 
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Laga met de werkzaamheden op de BouwlocatJe 

ter realisering van het Project daadwerkelijk 
aanvangt 

2.1 Laga baoogl te komen tot de ontwikkeling en reaUsatie van het Project. De Gemeente is 
bereid hieraan medewerking te verlenen. Partijen beogen afspraken te maken, teneinde te 
komen toe het door L.aga, voor eigen rekening en risico ontwikkelen en realiseren van het 

Project, één en ander met Inachtneming van het bepaalde in deze OvereenkDmst. 

2.2 Op hoofdlijnen Is In de navolgende rolverdeling voorzien: 

a. de Gemeente stelt de voor de realiaatle van het Project benodigde ruimtelijke 
onderbouwing op en zal zich inspannen om de voor het Project benodigde 
omgevlngsvergunnlng met ruJmtejijke onderbouwing, toestemmingen, vrijstellingen 
en onthemngen voortvarend te verlenen. 

b. De Gemeente zal zich Inspannen om te bevorderen dat publiekrechtelijke 

toestemmlngen of goedkeuringen van hogerelandere overheden ten aanzien van het 
vergunnlngstraject tijdig zullen worden verleend. Zij zal laga op de hoogte houden 
van de voortgang van de In dit artikel bedoelde procedures. 

c. Laga zal het Ontwerp (verder) (doen) ontwikkelen tot definitief ontwerp, welke als 
grondslag zal dienen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en vervolgans 
voor haar rekening en risico het Project uitwerken, realiseren en verhuren c.q. ter 
beschikking stellen aan de eindgebruikers; 

d. Laga zal de omgevingavergunnlng en alle overige voor het Project noodzakelijke 
vergunningen, toestemmingen, vrijsttMiingen en ontheffingen aanvragen. 

3 PubllekNChteiiJke med..,.rldng 
3.1 De bestemming en het gebruik van het Project zJjn nfet in overeenstemming met het 

vigerende Bestemmingsplan, zodat ten behoeve van de realisatle van het Project één of 

meer ruimtelijke ordeningsprocedure(a) dooriepen dten(t)(en) te worden. Voor dit ProJect 
la gekozen voor het aanvragen van een Omgevlngsvergunnlng met Ruimtelijke 
Onderbouwing. De Gemeente zal zich Inspannen om de voor de ontwikkeling en realisatle 

van het Project noodzakeliJke ruimtelijke ordeningaprocedure te doorlopen en de voor het 
Project benodigde vergunningen, toestemmingen, vriJstellingen en ontheffingen 

voortvarend te verlenen. 

3.2 Met het oog op de In artikel 3.1 genoemde planologiacha procedure zaJ Laga gedeeltelUk voor 
eigen rekening de nodige onderzoeken (doen) uilvoeren zoals opgesomd in &rUkel 6 van daze 
Overeenkomst. In vetband met de te doortopen planologlache procedures ten behoeve van 

het Project. zuHan Partijen de onderzoeksopdrachten vooraf onderling afstemmen. 

3.3 Laga is verplicht de benodigde med81N81'1d~ te vertenen aan en de benodigde informatie te 
verstrekken ten behoeve van het verkriJgen van de omgevingavargunnlng. 
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3.4 Indien er zienswijzen lNOrden Ingediend tegen de ontwerp~mgevingsvergunnlng, zullen 

Partijen met elkaar In overleg treden om een passende reactie te geven op de eventueel 

Ingediende zi8fl8Wijzen. 

3.5 Indien ten gevolge van publiekrechtelijke besluitvonnlng van de Gemeente, of indien ten 

gevolge van besluiten van hogere overheden of andere overheden c.q. uitspraken van de 

(bestuurs)rechter al dan niet In het kader van bezwaar- of beroepsprocedures, het 
publiekrechtelijk planologisch kader voor het Plangebled geen grondslag biedt voor de 

reatissUe van het Project en daarvoor geen omgevfngsvergunnlng 'MX'dt verleend, dan zuRen 

Partijen In overleg treden en beZien of adequate oplossingen In de vonn van alternatieve 
bouw- en gebruiksmogelijkheden kunnen worden ontwikkeld op basis van de alsdan gebleken 

publiekrechtelijke beperkingen. 

3.6 Indien PartiJen er niet in slagen andere oplossingen te ontwikkelen zoals bedoeld in het vorige 

lid en Laga aldus het Project Jn het Plangebied niet kan realiseren, kan leder der Partijen deze 

OVereenkomst ontbinden overeenkomstig het daartoe bepaalde in artlkel11. 

4 Grondexploitatle 
4.1 L.aga is aan de Gemeente een exploitatlebijdrage verschuldigd die bestaat uit 

4.1.1 een vergoeding van de plankosten, in casu de Gemeentellke kosten voor 'ZtNer die betrekking 

hebben op het In exploitatle brengen van de gronden In het Plangebied en het doortopen van 

de planologische procedures ter grootte van als begroot aangegeven op de aan te 

hechten Bijlage 3. 

4.1.2 een vergoeding voor de door de gemeente te maken kosten In het kader van een eventuele 

beroepsprocedure bij de Rechtbank en een hoger beroepsprocedure bij de Afdeing 
beltwrsrechtspraak van de Raad van S1ate, met een maximum van uro. Deze 

kosten zulten op basis van regie In rekening worden gebracht confonn de in Bijlage 3 

aangageven uurtarieven. 

42 Facturering door de Gemeente en betaling door Laga van de bijdrage als bedoeld In artikel 

4.1 vJndt als volgt plaats: 

4.2. 1 Laga verplicht zich om de kosten als bedoeld In artikel 4.1.1 te voldoen binnen een maand na 

verzanding van de dalrtoe bestemde factuur. De betaling van de in artbl 4.1.1 genoemde 

kosten zal plaatsvinden In twee tarmOnen: 
a. Oe eerste tennljn van 50% wordt gefactureerd na lnwerldnglredfng van deze overeenkomst; 

b. De tweeda tenn'n van 50% wordt gefactuN&rd na verlening van de omgevlngsvergunnlng 

4.2.2 Zodra de eventuele bezwaar en beroepsprocedures zijn afgerond zal de gemeente aan lage 
een facbJur sturen voor de kosten als bedoeld in artikel 4.1.2 op basis van de door de 

gemeente gemaakte uren. Deze factuur dient binnen een maand na verzanding te worden 

voldaan. BIJ deze raceuur z:al de Gemeente de door haar gemaakte kosten onderbouwen. 
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Indien dJ&ClllasJe bestaat over de onderbouiMng van de kosten, zullen partijen hierover met 

elkaar in overleg treden. 

4.3 Bij te late betaling van een door laga verschuldigd bedrag, is Laga aan de Gemeente de 
wettelijke rente ex art. 6:119a Burgertijk Watboek verschuldigd over het niet tijdig betaalde, 

zulks berekend ovet de periode vanaf de vervaldatum tot aan de dag van betaling. 

4.4 Door het sluiten van deze Overeenkomst heeft de Gemeente het verhaal van de kosten van 
grondexploitatle verzekerd, al& bedoeld in artikel 6.12 lid 2 sub a Wet ruimtelijke ordening 

(hierna: 'Wro•). 

S. Planachade 
5.1 Oe Gemeente en Laga komen hierbij overeen dat schade door het Project als bedoeld In 

artikel 8.1 Wro die geheel of gedeelteJijk voor vars3oading in aanmerking komt en die haar 

grondslag vindt in de In art. 8.1 lid 2 Wro genoemde gevalfen van wijziging, herziening, 
vaststelling, afwijking e.d. van het Bestemmingsplan Binnenstad 2012 geheel voor rekening 
komt van laga. 

5.2 Oe Gemeente zal Laga schriftelijk In kennis steDen van een aanvraag door een 

belanghebbende om tegemoetkoming in schade els bedoeld In afdeling 6.1. Wro. Op 

verzoeken om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro is de 

planschadeYerorder van de Gemeente . van toepassing. (Op het moment van 
ondertekening van deze Overeenkomst 11 dal de Plansc:hadeveroenlng 2009). 

5.3 Lega zal in de gelegenheld worden gntekt om zijn visie over de aanvraag om 

tegemoetkoming van planschade biJ de hiertoe door de gemeente Ingeschakelde adviseur 
kenbaar te maken en zal In de gelegenheld worden gesteld te reagaren op het conoept..adviee 

van de advileur. 

5.4 Laga VBiblndt zk:h hlsmiJ jegens de Gemeente om de plansc:hade die voor rekening van Lage 
komt confonn het onherroepelijke besluit van het College van bll'gameester en wethouden 

te vergoeden, onverminderd haar recht om tegen het beslult van de Gemeente naar 

aanlelding van het (plan)lchadeverzoek te ageren. De Gemeente zat zo spoedig mogelUk 
ledere afzondertUke vaststeUing van een tegemoetkoming als de in dit artikel bedoelde 
schade, schrlftel.ijk aan Laga meedelen. 

5.5 De Gemeente stelt Laga in de gelegenheld om eventuele (plan)schadeverzoeken voor eigen 
rekening en risico ., dar minne af te wikkelen. 

5.6 Facturering door de Gemeente en betaling door Lage van de kosten • bedoeld In lid 4 van 
dit art*el vindt plaats binnen aen maand nadat het beslult onherroepelijk is geworden. 

5.7 Tot het moment van ondertekenen van d~ Overeenkomst is de Gemeente gaan verzoek tot 
vergoeding van plansc:hade bekend. 
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8 Ontwerp 
6.1 Laga dient conform de planning als bedoeld in artlkel10 een Ontwerp in welke voldoet aan de 

stedenbouwkundige randvoorwaarden, welke zijn verwerkt In het ontwerp van Frans 
Vandehoek Architect d.d. 27 jaooarf 2015, als Bijlage 2 aan deze overeenkomst toegevoegd, 
en overeenkomstig het bepaalde In artikel 2.2 van deze overeenkomst, het Ontwerp in bij de 
Gemeente. Het definitieve Ontwerp dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 

Gemeente. 
Voor het Ontwerp dienen onder andere de volgende onderzoeken te worden uitgevoerd: 

• Akoestisch onde120ek; 
• Quick scan Ecologie (Fiore & Fauna); 

Archeologisch onderzoek; 
Historisch Bodemverontreiniginga onderzoek; 

• Bezonnlngsonderzoek (incl. tekeningen) (reeds uitgevoerd); 
• Parkeerondermek, Inclusief flatsparkeren en verkeersonderzoek (reeds uitgevoerd); 

Bomen effect analyse 

Kosten van de nog uit te voeren onderzoeken komen voor rekening van laga. De 
onderzoeksvragen worden In owrleg met de Gemeente vastgesteld. Uitgangspunt van de 
YOOmoemde onderzoeken is om de haalbaarheid van het Ontwerp aan te tonen. 

7 GemeentelUk Beleid 

7.1 Parkeren 
7.1.1 De parkeernonnen zijn op het moment van ondertekening van de onderhavige Overeenkomst 

vastgelegd In de Nota Parkeernormen Delft 2013. Nota Parkeernonnen Delft 2013 geeft aan 
hoe inwling moet worden gegeven aan de Bouwverordening (arUkel 2.5.30). Dit betekent in 

het algemeen dat de parkeervraag als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en/of 
functiewijzigingen opgevangen moet worden op eigen terrein. 

Laga is verantwoordeliJk voor het aanleggen van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. 
De aanlegkosten van de te realileren parkeerplaatsen ten behoeve van het Project op algen 

terrein komen voor rekening van Laga. Onder •algen taneln" wordt tevens verslaan het terrein 

dat door de Gemeente aan Laga ter beschikking wordt gestald voor het realiseren van 
parkeerplaalllen en het aal1eggan van een In- en uitrit zoals bepaald In artikel 8.1 van deze 

overeenkomst 

7 .2. Openbaar Gebled 
7 .2.1 Indien in het kader van bovengenoemde werkzaamheden kabels en leidingen moeten worden 

vertegd, komen deze kosten voor rekening van Laga. Of verlagging van kabels en leidif9tn 
noodzakelijk 16, kan pas worden bepaald nadat de inrichting van het Plangebied definiUef la 

vastgesteld. 

7 .2.2 Met het oog op eventuele schade aan het Openbaar gebied, door bouwverkeer In verband 
met de uitvoering van de verteende orngevingsvergunnlng, zal Lage In overleg met de 

Gemeente maatragelan vaststellen om deze achade zoveel mogeliJk te voorkoma"'. Voor start 

bouw in het kader van de ultvoerl11g van de onherroepeUjke omgevlngsvergunning zullen 
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Partijen een schouw houden ten einde de toestand vast te leggen van het aangrenzende 

Openbaar gebied. De bevindingen daarvan zullen worden vaatgelegd In een rapport dat door 

Partijen voor akkoord wordt ondertekend. Na oplevering van het Project zullen Partijen 

opnieuw een schouw houden. Alsdan worden de bevindingen opnieuw vastgetegd In een 

rapport dat door PartiJen YOOr akkoord wordt ondertekend. Indien door laga of door haar 

Ingeschakelde derden schade Is veroorzaakt aan het aangrenzende Openbaar gebied of 

daarin anderszins herstelwerkzaamheden in/aan de gronden of de zJch daarop bevindende 
opstallen, beplanting e.d. noodzakelijk zijn. zullen Partijen deze vastleggen in het rapport 

onder vermelding van walke partiJ deze dient uit te voeren. Uitgangspunt Is uitvoering van de 
werkzaamheden c.q. herstel voor rekening van Laga. 

8. GebNik gabled Gemeente 
8.1 Door de uitvoering van het Project zal de huidige Ingang van Laga komen te vervallen. De 

nieuwe ingang zal ziJn gelegen aan de noordoostzijde van de Bouwlocatie, zie bijlage 1. De 

Gemeente is bereid deze grond ter beschikking te stelJen voor het realiseren van twee 

pari(eerplaatsen en het aanleggen van een in-- en uttrtt. Hiervoor zullen partiJen afzonderlijke 
afspraken maken, waarin dit gebruik wordt vastgelegd. Deze afspraken zijn zodanig dat het 

terrein In juridische zin als •eigen tenain• aangemerkt kan worden In de zin van het 
parkeerbeleid als genoemd in artikel 7.1.1 en de in dit artfkal opgenomen verantwoorde!ijkheld 

van Laga om op •eigen terreJn• parkeerplaatsen aan te leggen. Deze afspraken zullen uiterlijk 

voor de ingebrulkname van de gronden worden vastgesteld. 

8. Communieatleplan 
9.1 Voor dit Project Is en wordt vroegtijdige communicatie met de buurt gehouden. Dit betekent 

dat vonn gegeven moet worden aan bewonersparticipatie ruim voordat plannen de 

publlekrechteiUke procedut88 ingaan. De communieatle moet aanzetten tot een dialoog door 

actlef relatiebeheer met omwonenden en pro-eetlef persbeleid om Indirect betrokkenen te 
Irtarmeren en betrekken. 

9.2 Laga stelt uiterfiJk 2 maanden voor het Indienen van de omgevingsvergunnlng met rulmtatijke 

onderbouwing, met Inachtneming van lid 1 van dit artlkef, een communicatieplan voor de 

ontwikkeling van het Plangebled op. Dit communieatleplan dekt het hele traject vanaf 

ondertekening van deze Overeenkomst tot het moment dat de (mogelijke) ontwikkeling Is 

voltooid en rk:ht zich primair op de vastgoedelgenaren, balalngenverenlglngen en 

omwonenden en geeft communicatiemomenten aan naar •nleldlng van de Planning, BIJlage 

4. 

9.3 De Gemeente Is verantwoordelijk voor de communicatie aangaande de publiekrechtelijke 

procedures. 

10 Planning 
10.1 Tussen Pertijen la een indJcatleve Planning voor de vertening van de omgevingsver;unnlng 

met ruimtelijke onderbouwing overeengekomen die als Bijlage 4 aan deze Overeenkomst Is 
toegevoegd en een onlosrnakeJijk deel van deze Overeenkomst uitmaakt Bij het opatellen van 

de Plamlng zullen Laga danwel de Gemeente overfeg plegen met alle betrokken 
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Gemeentelijke en andere overheidsinstanties, de nutsbedrijven, de telaccmmunlcatiebedrljven 

en de overige betrokkenen. Jndien omstandigheden daartoe aanlelding geven, zal de Planning 
in overleg worden aangepast. Na gereedkomlng en goedkeuring door Partijen van een 

dergelijke aanpassing, zal de aangepaste vers~ voor de oorspronkelijke in de plaats traden. 

10.2 De Planning legt op Partijen een inspanningsverpllchtlng om alle benodigde werkzaamheden 
binnen het daarin opgenomen tijdschema te (doen) vemchten, ZAJika om de voortgang te 

waarborgen en eventuele vertraging rot een minimum te beperken. De Planning geeft in 

weken de doorlooptijd aan. Zodra alre onderzoeken van Laga door de gemeente zijn 

ontvangen en goedgekeurd, zal de gemeente beginnen met het opsteHen van de ruimtelijke 

onderbouwing. 

11 Aanvang, duur en beilncllging 

11.1 Deze Overeenkornat treedt op het moment dat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan 

In werking en duurt voort totdat over en waar beho0111Jk aan alle uit deze Overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen Is voJdaan, onverminderd de bepalingen omtrent tussentijdse 
beëindiging. 

11.2 De overeenkomst eindigt eveneens indien partijen onderiing ontbinding overeenkomen. 

11 .3 Partijen kunnen deze Overeenkomst tussentijds beëindigen Indien de omgevingsvergunn~ 
met ruimtelijke onderbouwing tiJdens de planologische procedure(s) op dermate ernstige 

bezwaren stuit dat omgevlngsvergunnlng niet onherroepelijk Kàn worden, onverminderd de 
lnspaMingaverpllchUng van Partijen om tot onherroepelijkheld te geraken. 

11.4 Voordat (één van de) Partijen overgaan tot tussentijdse beêlndiglng, treden Partijen In overleg 
om 18 bezien of de omgevlngsvergunnlng mat ruimtelijke onderbouwing zodanig kan worden 

aangepast dat de beêlndiglng van de OVereenkomst kan worden voorkomen. 

11.5 Indien deze OVereenkomst op grond van het voorgaande tus&entijds wordt beêlndigd, draagt 

Laga haar eigen kolten an worden door Laga de reeds door de Gemeente gemaakte kosten, 
tot een maximum van ~ald. beêlndiging voor het vertenen van de vergunning 

bedraagt de vergoeding maximaat beëindiging na vertenlng van de vergunning 

bedraagt de vergoeding maximaal oe Gemeente zal hiertoe een kostenstaat aan 
Laga overfaggen. lndien discuBSie bellaat over de onderbouwing van de kosten, zullen 

partijen hierover met elkaar in overtag treden. 

12 Toereken..,..t.kortkomlng 
12.1 Partijen zijn over en weer gerechtigd om deze Overeenkomst zonder rechterlijke tuasenkomst 

biJ aangetekende brief Ie ontbinden, indien één van hen zodanig tekortschiet In de nakoming 
van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst dat van de andere PartiJ 

redelljkef'wijs niet kan worden vertangd dat zij deze Overeenkomst laat voortduren. Voor zover 

nakoming niet blijvend onmogelijk is of uit een mededeling van de andere Partij bi~ dat zV In 

de nakoming van haar verplichting( en) zal tekortschieten. ontslaat het recht op ontbinding van 
daze Overeenkomst eerst nadat de tekortschietende Partij bQ aangetekende brief in gebreke 

10 



1925363 

is gesteld waarbij een redelijke tennijn voor de nakoming Is gesteld en nakoming binnen deze 

termijn uitblijft. 

12.2 Het in hel vorige lid van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van de andere Partij om van 
de lekortschietende Partij nakoming van haar verplichtingen uit deze Overaankomst te 

vorderen, en het recht van de andere Partij op en de gehoudenheid van de tekortschietende 
PartiJ tot vergoeding van alle ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming aan de andere 

PartiJ opkomende kosten, schaden en Interesten. 

12.3 In geval zich een situatle voordoet waarin sprake is van een mogelijke ontbinding krachtens dit 

artikel, verplichten Partijen zich ter zake allereerst gezamenlijk te beraden over de 

mogelijkheid deze Overeenkomst zodanig aan te passen mdat een ontbinding kan worden 

vermeden. 

12.4 Oe Gemeente behoudt- he1geen door Laga wordt erbnd - bij de nakoming van hetgeen In 
deze Overeenkomst Is bepaald haar volledige publlekredltelijke positie, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden voor de daaruit voortvloeJende procedures en besluitvorming. De 

Gemeente kan dan ook niet aansp~ijk worden gehouden Indien een redelijke uitoefening 

van haar publieke taak niet strookt met de aard en de strekking van deze Overeenkomst en de 

voortgang van de uitvoering daarvan. Hiertoe behoort onder andere de mogelijkheld dat de 
gemeenteraad de voor verfenen van de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing 

benodigde veridaring van geen bedenkingen niet of onder voorwaarden afgeeft. De Gemeente 

kan evenmln aansprakelijk worden gehouden voor handelen of nalaten dat voortvloeit utt 

aanwijzingen, bezwaran of dergelijk van andere en/of hogere overheden en/of uitspraken van 

een rechterliJke insbmtie. 

12.5 Indien vertragingen optreden ten gevolge van bezwaar· en beroepsprocedures, zulen Partijen 

met elkaar In overfeg treden ter voorkoming en beperking van daardoor ontstane vertraging 

en/of schade. 

12.6 Het niet onherroepelijk worden of het niet tijdig onhelroepeJQk worden van de 
omgevingevergunning ~'1\iltn*Uke onderbouwing geeft geen ven Patljen het recht om haar 
wederpartij aan te spreken tot vergtlfding·Và~ enigertel schade, kosten of Interesten, tenzJj het 

niet onherroepelijk worden of het nik fljdfg ói\'herroepelljk worden van de 

omgevingevergunning het gevolg Is van onrechtmatig handelen of nalaten. 

13. Onvoorziene omatandlghedan 

13.1 Indien spreke Is van onvoorziene omstandigheden die van een zodanige aard zijn dat naar 
maalstawn van redelijkheld en billijkheid een ongewijzigde Instandhouding van deze 

Overeenkomst van een partij niet mag worden verwacht, treden Partijen, atvarena zich tot de 

rechter te wenden als bedoeld In artikel 6:258 BW, op verzoek van de partiJ die zich op de 
onvoorziene omstandigheid beroept in overleg. teneinde te bezien d deze Over-*omst op 

een voor Partijen aanvaardbare wiJze aan deze omstandigheden kan worden aangepast 

onverlet latend de mogelijkheid van partijen om In plaats van ontbinding een wijziging, al dan 
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riet onder het doen stellen van voorwaarden. aan de bevoegde rechter te wrzoeksn, een en 
ander overeenkomstig het bepaalde In artlkel6:258 en 6:260 van het Burgerlijk Wetboek. 

13.2 Partijen zullen In het in lid 1 van dit artikel bedoelde overleg 111kenlng houden met elkaars 
gerechtvaardigde belangen en trachten de aanpassingen van d82le Overeenkomst m veel als 
mogelijk te laten plaatsvinden, overeenkomstig de oorspronkelijke uitgangspunten van deze 
Ovureenkomtt. ledere partij Is gerechtigd het overleg te beëindigen, Indien het overtag nlet 

binnen drie maanden na aanvang 1ot een voor ledera partij aanvaardbaAl aanp8881ng van 
deze Overeenkomst heeft geleid. 

f.C Opschortende voorwaarden 

14.1 Deze Overeenkornat VIIOrdt gesloten onder de navolgende opschortende vooi'Wiilarden: 
a. dat deze Overeenkomst binnen 8 weken na ondertekening door het COllege van 
burgerneester en wethouders wordt goedgekewd. 

b. dat deze Overeenkomst binnen 8 weken na ondertekening door het Baseuur van Laga wordt 
goedgekeurd 

14.2 Indien het niet tot stand komen van deze Overeenkomst plaatsvindt op grond van lid 1 van dit 
artikel draagt elke partij haar eigen kosten. 

1 f5 Ontbindende voorwurde 
15.1 Deze OYereenkomst ka1 door partijen worden ontbonden Inden gedl.rende de Jooptijd van de 

overeenkomst blijkt dat prfvaalrachlelljke belemmeringen, danweJ publiekrechtelijke 
belemmeringen, cle door de gemeente of andere overheden kunnen worden opgeworpen ten 
aanzien van het gebruik van de benodigde gronden en kades, verlening of uitvoering van de 

omgavingsvergunnlng met ruimtelijke onderbouw!~ ormogeltk m8ken. 

18 Ovenlrectlt van recht8n 
16.1 Het Is Partijen niet toegestaan om zonder \'OOrafgaande schriftelijke toestemming van de 

wederpartt rechten en verplichtingen ui dam ovareenkomst cl evanUtm met deZ'Je 
cweraenkornat samenhangende overeenkomsten tussen partijen. geheel cl gedeelteiQk CMif' Ie 
dnlgen ean derden. Pattijen zijo bevoegd om aan het verlenen van toestenvning voorwaarden 

te verbinden. 

17 BIJagen 

17.1 In geval van tegenstrijdigheden tueeen de Inhoud van de bepalingen van de onderhavige 

Overeenkomst en de bijlagen van de onderhavige 0vefe811komlt, prevaleren de bepalingen 
van dem Overeenkomst. 

18 OndMibaartleld 
18.1 Oe OVereenkomst en de daarbiJ behorende bijtagen traden In de plaats van alle andere 

overeenkomtten welke, hetziJ mondeling. hetzij achrlftellk. voor de datum van ondertekening 
van de Overeenkomst tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst 

mochten ziJn gesloten. 
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18.2 Indien één of meer bepalingen van de OVereenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de 

Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke 

niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeJing te treffen die wel 

rechtsgeldig Is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling. 

19 GMchlllenregellftG en toepaanliJk recht 

19.1 De Rechtbank 's-Gravenhage Is bij uitsluiting bevoegd kannis te nemen van geschillen die 

naar aanlelding van deze overeenkomst mochten ontslaan. 

19.2 Op dea Overeenkomst Is Nederlands recht van toepassing. 

19.3 Op de In deze Overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Tennijnenwet van 
toepassjng. 

20 Publicatieplicht 
20.1 Partijen zijn zich ervan bewust dat de Gemeente op grond van artlkel6.241id 3 Wro dient te 

publiceren dat deze OVereenkomst Is gesloten. Deze publicatie zal bestaan uit een zakeiOka 
omsdvijving omvattende de vermelding van de kadastrale percelen waarop de Overeenkomst 

belrekking heeft. het Plangebied, vermelding van de datum van de overeenkomst en de naam 

(namen) van de wederpartij van de Gemeente. 

21 Slotbepalingen 
21.1 Alle mededelingen, kennisgevingen, goedkeuringen en verzoeken mat belrekking tot deze 

Overeenkomst zullen schriftelijk geschieden. 

Aldua ovei1Mingekomen en In tweevoud onct.rtekend, 

Plaat&: 

Dab.lm: 

DeGemHnte, 
voor deze, 

Plaats: Ûe\.+! 

Lqa 
voor deze, 

E.M. van Ewfjk 

J.W.Piuim 

······················································ 

Bijlage 1 

Bijlage 2 

Bijlage 3 

Bijlage4 

Overzicht Bijlag 
Bouwlocatla/Piangebled 

Ontwerp 

Plankostenscan d.d. 6 september 2013 

Planning d.d. 25 junl2015 
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