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Intentieovereenkomst plandeel Harmonie in project Mooi Bergen 2.0 

PARTIJEN: 

I. GEMEENTE BERGEN, een publiekrechtelijke rechtspersoon zetelend te Alkmaar 

(Noord-Holland), op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw O. Rasch ("Gemeente"); 

II. SCHRAMA B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1861 JZ) Bergen 

aan het Plein 16, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.J.Th. 

Schrama ("Ontwikkelaar"); 

Partijen hierna gezamenlijk tevens te noemen "Partijen" en ieder afzonderlijk "Partij". 

 

DEFINITIES: 

 Stedenbouwkundige studie: de stedenbouwkundige studie “Het Haltermodel” d.d. 25 

augustus 2015, opgesteld door stedenbouwkundig su-

pervisor Aad Trompert, waarin een uitwerking van de 

structuurvisie Mooi Bergen 2.0 en het beeldkwaliteitka-

der Mooi Bergen 2.0 is opgenomen, vastgesteld door 

de raad op 1 oktober 2015 (bijlage 1); 

Locatie Harmonie: de percelen kadastraal bekend gemeente Bergen, sec-

tie C, nummers 3082, 4156, 3312 en 3452, zoals weer-

geven op de als bijlage 2 aangehechte kaart, die on-

derdeel uitmaken van het plan Mooi Bergen 2.0 en die 

de Gemeente voornemens is te bestemmen voor detail-

handel (supermarkt en winkels), woningen en een bij-

behorende ondergrondse openbare parkeergarage;  

Mooi Bergen: de herontwikkeling van een gedeelte van het winkelge-

bied in het centrum van Bergen bestaande uit de Loca-

tie Harmonie, de locatie Winkelhart en de locatie Sig-

naal, op de wijze als voorzien in de structuurvisie d.d. 

10 november 2011 met als titel "Mooi Bergen Winkel-

kern"; 

Mooi Bergen 2.0: de herontwikkeling van een gedeelte van het winkelge-

bied in het centrum van Bergen bestaande uit de Loca-
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tie Harmonie, de locatie Winkelhart en de locatie Sig-

naal, op de wijze als voorzien in de  structuurvisie Mooi 

Bergen 2.0, vastgesteld door de raad op 29 januari 

2015 (bijlage 3); 

Beeldkwaliteitkader: het beeldkwaliteitkader Mooi Bergen 2.0 vastgesteld 

door de raad op 29 januari 2015 (bijlage 4); 

Overeenkomst: de voorliggende intentieovereenkomst tussen Partijen; 

 

OVERWEGINGEN: 

A. Ontwikkelaar is eigenaar van het perceel met opstallen grenzend aan de Locatie 

Harmonie, waarin thans een Deen supermarkt en een ondergrondse parkeerga-

rage worden geëxploiteerd. Ook heeft Ontwikkelaar een beperkt gedeelte van de 

Locatie Harmonie in eigendom; 

B. De Gemeente is voornemens de herontwikkeling van een gedeelte van het win-

kelgebied in het centrum van Bergen, waaronder de Locatie Harmonie, planolo-

gisch mogelijk te maken; 

C. De Gemeente beoogde aanvankelijk zelf als opdrachtgever op te treden en door 

middel van een Europese aanbesteding de ontwikkeling van het plan Mooi Ber-

gen integraal op te dragen aan één ontwikkelaar. Op de Locatie Harmonie werd 

in het plan Mooi Bergen onder meer een ondergrondse parkeergarage voorzien. 

Ontwikkelaar was – als eigenaar van de naastgelegen bestaande parkeergarage 

– voornemens de nieuw te bouwen parkeergarage na realisatie in eigendom over 

te nemen. Partijen beoogden dat de bestaande parkeergarage samen met de 

nieuw te bouwen parkeergarage door Ontwikkelaar zou worden geëxploiteerd; 

D. Na het mislukken van de Europese aanbesteding voor Mooi Bergen heeft de 

gemeente de haalbaarheid en vormgeving van de beoogde herontwikkeling her-

overwogen en geconcludeerd dat in de uitvoering en fasering een andere aanpak 

is gewenst. De heroverweging heeft geresulteerd in het project Mooi Bergen 2.0, 

zoals verwoord in de structuurvisie Mooi Bergen 2.0; 

E. De raad van de Gemeente heeft op 29 januari 2015 de structuurvisie Mooi Ber-

gen 2.0 en het beeldkwaliteitkader Mooi Bergen 2.0 vastgesteld; 
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F. De Gemeente ziet thans voor zichzelf een andere rol bij de ontwikkeling van 

Mooi Bergen 2.0. Zij zal de publiekrechtelijke kaders stellen en waar nodig haar 

publiekrechtelijke bevoegdheden inzetten teneinde de ontwikkeling te faciliteren. 

De concrete invulling van de verschillende deelgebieden binnen Mooi Bergen 

met programma en functies, alsmede het ontwerp en de uitvoering, worden ech-

ter in beginsel overgelaten aan marktpartijen die daartoe zelf het initiatief kunnen 

nemen; 

G. De Gemeente is voornemens de Locatie Harmonie planologisch te bestemmen 

voor de realisatie van een supermarkt, winkels, bovengelegen appartementen en 

een bijbehorende openbare parkeergarage. De inpassing van een supermarkt op 

de Locatie Harmonie is mede ingegeven door de huurovereenkomst tussen Ont-

wikkelaar en Aldi Vastgoed B.V. d.d. 5 januari 2015 om te komen tot een oplos-

sing van het huisvestingsprobleem van Aldi Vastgoed B.V. De supermarktketen 

beschikt thans over een winkelpand met een te beperkt vloeroppervlak; 

H. Mede in verband met zijn bestaande eigendomspositie heeft Ontwikkelaar bij de 

Gemeente kenbaar gemaakt interesse te hebben om de Locatie Harmonie voor 

eigen rekening en risico, al dan niet gezamenlijk met één of meerdere andere 

marktpartijen, te ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Ontwikkelaar is voorne-

mens de financiële en juridische haalbaarheid daarvan in overleg met mogelijke 

eindgebruikers/kopers gedurende de komende maanden te inventariseren; 

I. De Gemeente heeft de bereidheid uitgesproken om, bij gebleken haalbaarheid 

en na raadpleging van de gemeenteraad van Bergen, de invulling van Locatie 

Harmonie op de in de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 voorziene wijze planolo-

gisch te faciliteren en – onder de in deze Overeenkomst genoemde voorwaarden 

– mee te werken aan de daartoe benodigde grondoverdrachten; 

J. Partijen hebben de behoefte om afspraken met elkaar te maken over de invulling 

van de haalbaarheidsfase en de voorwaarden waaronder de Gemeente bereid is 

haar gronden in de door Ontwikkelaar gewenste ontwikkeling in te brengen. In 

deze Overeenkomst leggen partijen hun afspraken vast. 

 

PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

 



 

  4 

2
6

0
0

0
0

1
3

3
/1

1
5

2
3

2
3

4
.1

 

1. DOEL OVEREENKOMST 

1.1. Deze Overeenkomst heeft tot doel om Ontwikkelaar in staat te stellen te onder-

zoeken of de door hem beoogde plannen op de Locatie Harmonie binnen de door 

de Gemeente gestelde randvoorwaarden in planologisch, juridisch, financieel-

economisch en maatschappelijk opzicht haalbaar zijn. De Overeenkomst be-

noemt de door de Gemeente gestelde kaders waarbinnen het plan van Ontwikke-

laar dient te worden vormgegeven. Beoogd wordt dat deze intentiefase resulteert 

in een haalbaar en realistisch plan, dat kan dienen als basis voor het sluiten van 

een vervolgovereenkomst voor de Locatie Harmonie. Gedurende de looptijd van 

deze Overeenkomst zal de Gemeente niet met derden in onderhandeling treden 

over ontwikkeling van de Locatie Harmonie voor zover het ontwikkelingen betref-

fen die zijn geprojecteerd op het perceel kadastraal bekend gemeente Bergen, 

sectie C, nummer 3082. Voor zover het ontwikkelingen betreffen die zijn gepro-

jecteerd op de/het perceel/percelen kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie 

C, nummer/s 3312, 3452 en 4156, staat het de Gemeente vrij om met derden in 

onderhandeling te treden (geen ‘exclusiviteit’).  

 

2. PLAN LOCATIE HARMONIE 

2.1. Ontwikkelaar is voornemens de haalbaarheid te onderzoeken van een ontwikke-

ling op de Locatie Harmonie bestaande uit een supermarkt en winkelruimte , een 

ondergrondse openbare parkeergarage en op de verdiepingen een nog nader te 

bepalen aantal woningen. Uitgangspunt voor de door Ontwikkelaar beoogde 

haalbaarheidsstudie is de stedenbouwkundige studie d.d. 25 augustus 2015 (bij-

lage 1). Het laden en lossen ten behoeve van de bestaande naastgelegen su-

permarkt en de nieuw te realiseren supermarkt wordt in het plan – door middel 

van één laad- en losstrook – voorzien tussen de beide supermarkten. Uit oog-

punt van kostenefficiëntie en optimalisatie van de exploitatiemogelijkheden is 

Ontwikkelaar voornemens de nieuw te bouwen parkeergarage fysiek te verbin-

den met de bestaande naastgelegen parkeergarage. 

2.2. De Gemeente heeft aan Ontwikkelaar de stedenbouwkundige studie “Het Hal-

termodel” (bijlage 1) aangereikt, waarin richting wordt gegeven aan een concreet 

programma met een onderverdeling naar functies dat past binnen de steden-

bouwkundige randvoorwaarden en de gewenste beeldkwaliteit zoals opgenomen 

in de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 en het beeldkwaliteitskader Mooi Bergen 

2.0. Het is aan Ontwikkelaar om daaraan naar eigen inzicht, met inachtneming 

van de in deze Overeenkomst opgenomen kaders, nader invulling te geven. 
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3. ELEMENTEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK 

3.1. Ontwikkelaar is initiatiefnemer voor de ontwikkeling van de Locatie Harmonie en 

voert zelf alle onderhandelingen met derdebelanghebbenden, potentiële kopers, 

eindgebruikers/exploitanten, en anderszins. De Gemeente heeft daarmee geen 

inhoudelijke bemoeienis, behoudens voor zover het betreft het pand van de mu-

ziekvereniging de Bergense Harmonie. Voor wat betreft het eigendom van de 

Bergense Harmonie zijn er twee scenario’s mogelijk. Het eerste scenario houdt 

in dat de Gemeente met de Bergense Harmonie afspraken maakt over verwer-

ving van haar perceel met opstal met het oog op de realisatie van het plandeel 

Harmonie en dat buiten het plangebied wordt gezocht naar alternatieve huisves-

ting voor de muziekvereniging. Het tweede scenario houdt in dat Ontwikkelaar 

een nieuw verenigingsgebouw voor de Bergense Harmonie opneemt in de haal-

baarheidsstudie voor plandeel Harmonie en in dat kader zelf de onderhandelin-

gen voert met de Bergense Harmonie. Uiteindelijke levering van het eigendom 

van Bergens Harmonie aan Ontwikkelaar zal in het tweede scenario – vanwege 

een overeenkomst uit het verleden – via de Gemeente gaan. De haalbaarheid 

van het tweede scenario wordt door Ontwikkelaar onderzocht. 

3.2. Ontwikkelaar zal tot  6 maanden na ondertekening van de Overeenkomst de 

haalbaarheid van het in artikel 2 bedoelde plan onderzoeken (het haalbaarheids-

onderzoek). Ontwikkelaar neemt de volgende uitgangspunten en kaders in acht 

bij zijn haalbaarheidsonderzoek: 

(i) de publiekrechtelijke kaders voor ontwikkeling van de Locatie Harmonie 

(artikel 4); 

(ii) randvoorwaarden inbreng gemeentelijke gronden (artikel 5); 

(iii) de privaatrechtelijke bedingen c.q. medewerking(svereisten) ten aan-

zien van de percelen kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie C, 

nummers 3082 en 3452; 

 

4. PUBLIEKRECHTELIJKE KADERS 

4.1. Ontwikkelaar is bij de verdere uitwerking en invulling van zijn plan voor de Loca-

tie Harmonie gebonden aan het toepasselijke publiekrechtelijke kader zoals op-

genomen in: 
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a. De structuurvisie Mooi Bergen 2.0 en de nadere verfijning daarvan in de 

vorm van de stedenbouwkundige studie “Het Haltermodel”; 

b. het beeldkwaliteitkader Mooi Bergen 2.0; 

c. het gemeentelijke beleid ten aanzien van de indeling in woningbouwcatego-

rieën, zoals verwoord in de gemeentelijke woonvisie (bijlage 5). Voor wat 

betreft de toevoeging van sociale koopwoningen is deze verdeling 20% ca-

tegorie 1 sociale woningen, 20% categorie 2 sociale woningen en 60% vrije 

sector woningen, conform de lokale woonvisie, vastgesteld door de gemeen-

teraad van Bergen op 28 januari 2016. Ten tijde van het sluiten van een ver-

volgovereenkomst is de verdeling uit de dan laatst vastgestelde woonvisie 

leidend; 

d. het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeren, zoals verwoord in de 

gemeentelijke nota Ruimtelijk parkeerbeleid (bijlage 6). Indien bestaande 

openbare parkeerplaatsen op maaiveld worden verwijderd als gevolg van de 

ontwikkeling van Locatie Harmonie, dienen deze openbare parkeerplaatsen 

in de te bouwen parkeergarage in Locatie Harmonie gecompenseerd te 

worden. 

  

5. EIGENDOMSPOSITIES, RANDVOORWAARDEN, INBRENG GEMEENTELIJKE 

GRONDEN 

5.1. Het plan voor de Locatie Harmonie is gesitueerd op gronden die thans in eigen-

dom zijn van verschillende eigenaren. De eigendomsposities zijn weergegeven 

op de als bijlage 2 aangehechte kaart.  

5.2. Uitgangspunt is dat de Gemeente bij gebleken haalbaarheid de gronden op de 

Locatie Harmonie die zij reeds in eigendom heeft, alsmede de gronden (inclusief 

opstal) die zij – op basis van de in artikel 3.2 beschreven scenario’s – dient te 

verwerven van de Bergense Harmonie, aan Ontwikkelaar in eigendom over 

draagt. Ontwikkelaar is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een overeen-

komst met de heer R.J.N. Bos Eijssen, die eveneens eigendom heeft binnen het 

plangebied. 

5.3. Een eventuele koopovereenkomst voor de inbreng van de Gemeentelijke gron-

den als bedoeld in het vorige lid zal tevens dienen als anterieure overeenkomst 

conform artikel 6.17 lid 1 jo 6.24 Wro. Daarmee wordt een marktconforme bijdra-

ge door Ontwikkelaar in de grondexploitatie van het gehele plangebied Mooi 
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Bergen 2.0, waaronder een bijdrage aan de inrichting van het openbaar gebied, 

verzekerd.  

5.4. De koopprijs voor de door de Gemeente in te brengen gronden als bedoeld in het 

tweede lid zal in onderhandeling worden bepaald. Voor de Gemeente geldt in 

verband met haar gebondenheid aan de staatssteunregels als voorwaarde dat 

grondoverdracht zal plaatsvinden onder marktconforme voorwaarden. De markt-

conforme waarde dient voorafgaand aan het sluiten van een eventuele koop-

overeenkomst aan de hand van het dan opgestelde voorlopige stedenbouwkun-

dige ontwerp te worden bepaald door een taxatierapport van een onafhankelijke 

taxateur dat in opdracht van de Gemeente en in overleg met Ontwikkelaar wordt 

vervaardigd.  

5.5. De Gemeente heeft door Rho adviseurs te Rotterdam laten onderzoeken of het 

zinvol en van meerwaarde is indien de huidige in- en uitgang naar de parkeerga-

rage onder het bestaande complex met de Deen supermarkt in de nieuwe situa-

tie deels gehandhaafd blijft als ingang. Dit in combinatie met de nieuwe in- en 

uitgang naar de parkeergarage die in het verbindingsstraatje tussen de Dreef en 

de Karel de Grotelaan is geprojecteerd, zoals dit is verbeeld in de stedenbouw-

kundige studie. Rho komt in het rapport van 27 oktober 2015 tot de conclusie dat 

handhaving van de in- en uitrit aan het Plein uit verkeerskundig oogpunt niet no-

dig is. De Gemeente heeft Ontwikkelaar geïnformeerd over de uitkomsten van 

genoemd onderzoek. Bij de definitieve besluitvorming over het al dan niet ge-

deeltelijk handhaven van de huidige in- en uitgang wordt het standpunt van Ont-

wikkelaar betrokken. 

5.6. De Gemeente verstrekt ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek door Ont-

wikkelaar een (voorlopige) marktconforme residuele grondwaardeberekening aan 

Ontwikkelaar, die is gebaseerd op de totale kosten en baten van de beoogde 

ontwikkeling van de Locatie Harmonie uitgaande van de conform art. 2.1 door 

Ontwikkelaar beoogde ontwikkeling en de in de stedenbouwkundige studie voor-

ziene planologische mogelijkheden. Het staat Ontwikkelaar vrij op basis van het 

onderzoek door Ontwikkelaar een eigen residuele grondwaardeberekening te la-

ten opstellen. 

5.7. Partijen komen overeen dat bij gebleken haalbaarheid, de Ontwikkelaar minimaal 

3 architectenbureaus selecteert welke door de Gemeente op basis van een door 

Partijen vast te stellen selectieleidraad op geschiktheid worden beoordeeld en 

goedgekeurd. Deze architectenbureaus presenteren aan Partijen onder meer 

een visie op de ruimtelijke en architectonische inpassing van het project op de 
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locatie en omgeving. In de selectieleidraad zijn het proces en de beoordelingscri-

teria voor het selecteren van de architectenbureaus beschreven. Partijen stellen 

de selectieleidraad uiterlijk vier weken na de afronding van het haalbaarheidson-

derzoek vast tenzij:  

- Ontwikkelaar de Gemeente schriftelijk heeft bericht dat er geen sprake is 

van een haalbaar plan; 

-  de Gemeente redenen aanwezig acht geen vervolgovereenkomst te slui-

ten;  

5.8. In de in artikel 5.6 genoemde grondwaardeberekening wordt een kosteninschat-

ting opgenomen van het proces, beschreven in artikel 5.7; 

5.9. Een eventuele koopovereenkomst tussen Partijen als bedoeld in het tweede lid 

zal door de Gemeente worden gesloten onder de opschortende voorwaarde van 

instemming door de raad van de Gemeente en onder de opschortende voor-

waarde van het verkrijgen van financiering door Ontwikkelaar voor realisatie van 

het plan. Voorts onder de voorwaarde dat levering uitsluitend plaatsvindt, indien 

70% van de woningen in het plan is verkocht/verhuurd, waarbij Partijen in over-

leg van deze voorwaarden kunnen afzien. 

5.10. In de eventuele koopovereenkomst als bedoeld in het tweede lid zal een terug-

kooprecht voor de Gemeente worden opgenomen. Op grond van dit terugkoop-

recht kan de Gemeente, bij het uitblijven van realisatie van het plan voor de Lo-

catie Harmonie binnen drie jaar na grondoverdracht, de door de haar ingebrachte 

gronden terugkopen tegen terugbetaling van de koopprijs aan Ontwikkelaar. 

5.11. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zal de Gemeente niet met derden 

in onderhandeling treden over ontwikkeling van de Locatie Harmonie voor zover 

het ontwikkelingen betreffen die zijn geprojecteerd op het perceel kadastraal be-

kend gemeente Bergen, sectie C, nummer 3082. Voor zover het ontwikkelingen 

betreffen die zijn geprojecteerd op de/het perceel/percelen kadastraal bekend 

gemeente Bergen, sectie C, nummer/s 3312, 3452 en 4156, staat het de Ge-

meente vrij om met derden in onderhandeling te treden (geen ‘exclusiviteit’).  

 

 

6. PLANNING, BESLISSING OVER VERVOLGOVEREENKOMST 

6.1. Ontwikkelaar zal zijn haalbaarheidsonderzoek als bedoeld in artikel 3 afronden 

uiterlijk 6 maanden na ondertekening van de Overeenkomst.  
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6.2. Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek zal Ontwikkelaar – bij gebleken 

haalbaarheid – aan de Gemeente zijn nader uitgewerkte programmastudie voor 

de Locatie Harmonie presenteren, waarin hij ten minste inzichtelijk maakt op 

welke wijze hij de in artikelen 2.1, 3.2 en 4.1 genoemde uitgangspunten heeft in-

gepast c.q. vormgegeven.  

6.3. Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek maakt Ontwikkelaar aan de Ge-

meente inzichtelijk op welke wijze en binnen welke termijn het plan privaatechte-

lijk al dan niet gefaseerd uitvoerbaar is.  

6.4. Partijen hebben het voornemen om, bij door de Ontwikkelaar aangetoonde haal-

baarheid en uitgaande van een plan dat past binnen de in de artikelen 4 en 5 be-

schreven kaders, uiterlijk binnen vier weken de selectieleidraad beschreven in 

artikel 5.7 vast te stellen. 

6.5. Indien Ontwikkelaar de Gemeente schriftelijk heeft bevestigd dat een architec-

tenbureau is geselecteerd conform de door Partijen vastgestelde selectielei-

draad, zal de Gemeente met Ontwikkelaar in onderhandeling treden over een 

vervolgovereenkomst als bedoeld in artikel 5.2. Een en ander laat de publiek-

rechtelijke taken en verantwoordelijkheden van de Gemeente onverlet. 

6.6. Ontwikkelaar is niet gehouden een vervolgovereenkomst te sluiten. Zolang geen 

vervolgovereenkomst is gesloten, bestaat geen gebondenheid ten aanzien van 

de daadwerkelijke realisatie van de Locatie Harmonie noch ten aanzien van de 

verlening van publiekrechtelijke medewerking door de Gemeente. 

6.7. Ook de Gemeente is niet gehouden een vervolgovereenkomst te sluiten indien 

naar discretie van de Gemeente sprake is van de navolgende omstandigheden: 

a. Het plan van Ontwikkelaar wijkt te veel af van de stedenbouwkundige studie 

“Het Haltermodel”; 

b. Er is geen overeenstemming over de financiële uitvoerbaarheid van het 

plan; 

c. Er wordt geen overeenstemming bereikt over de door Ontwikkelaar te beta-

len bijdrage in het kader van een anterieure overeenkomst; 

d. Er wordt geen overeenstemming bereikt tussen Partijen over de koopprijs 

van de door de Gemeente te verkopen grond als bedoeld in artikel 5.2 van 

deze overeenkomst; 
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e. De Gemeente constateert op basis van een deugdelijke onderbouwing dat 

er onvoldoende juridische zekerheid is over de privaatrechtelijke- en/of pu-

bliekrechtelijke uitvoerbaarheid; 

f. De Gemeente is van mening dat de termijn van het verkrijgen van juridische 

zekerheid als bedoeld in het vorige lid te lang is; 

g. De gemeenteraad van Bergen stemt niet in met het sluiten van een vervolg-

overeenkomst. 

Het vorenstaande laat onverlet dat de Gemeente ook andere gronden kan heb-

ben om gemotiveerd af te zien van een vervolgovereenkomst. 

 

7. LOOPTIJD OVEREENKOMST, BEËINDIGING 

7.1. Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege met het sluiten van een vervolg-

overeenkomst ten aanzien van de Locatie Harmonie als bedoeld in artikel 6, 

maar eindigt in ieder geval 6 maanden na ondertekening van deze Overeen-

komst. 

7.2. Ingeval tussen Partijen geen vervolgovereenkomst tot stand komt, staat het de 

Gemeente na beëindiging van deze Overeenkomst volledig vrij om met derden in 

onderhandeling te treden over een al dan niet gedeeltelijke ontwikkeling van de 

Locatie Harmonie en daarmee verband houdende grondtransacties. Het staat 

Ontwikkelaar alsdan vrij om op de gronden die hij in eigendom heeft naar eigen 

inzicht de dan geldende planologische bestemming geheel of gedeeltelijk te rea-

liseren. 

 

8. KOSTEN INTENTIEFASE 

8.1. Ontwikkelaar draagt gedurende deze intentiefase zijn eigen kosten. 

 

9. DIVERSEN 

9.1. Partijen zullen de externe communicatie over de intentiefase coördineren en 

vooraf afstemmen. 
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9.2. De definities, overwegingen en bijlagen maken integraal onderdeel uit van de 

Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en de 

bijlagen, prevaleert de Overeenkomst. 

9.3. Deze Overeenkomst bevat de gehele overeenstemming tussen Partijen met be-

trekking tot de hierin geregelde onderwerpen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld 

in deze Overeenkomst, vervangt zij iedere vroegere schriftelijke en/of mondelin-

ge overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot die onderwerpen. 

9.4. Geen aanpassing van, wijziging van of toevoeging aan deze Overeenkomst zal 

bindend zijn tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend 

door beide Partijen. 

9.5. Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt 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 regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aan-

sluit bij de strekking van de te vervangen regeling. 

9.6. Een Partij zal haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst 

niet overdragen aan een derde zonder toestemming van de andere Partij . 

 

10. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN 

10.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

10.2. Alle geschillen ter zake van deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voor-

gelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland. 

10.3. Alvorens een Partij een geschil bij de bevoegde rechter aanhangig maakt, zul len 

Partijen op bestuurlijk niveau in redelijkheid trachten te komen tot een minnelijke 

oplossing voor het geschil. 
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Bergen op 29 maart 2016, 

 

 

 

 

  

Gemeente Bergen  Schrama B.V. 

Door: O. Rasch  Door: A.J.Th. Schrama 

Functie: Wethouder gemeente Bergen  Functie: Directeur 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 

1. Stedenbouwkundige studie d.d. 25 augustus 2015 

2. Kaart kadastrale percelen Harmonielocatie 

3. Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 

4. Beeldkwaliteitkader Mooi Bergen 2.0  

5. Gemeentelijke woonvisie 

6. Gemeentelijke nota Ruimtelijk parkeerbeleid 


