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Concept: versie 24 november 2010 
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
 
 
De ondergetekenden: 
1. de publiekrechtelijke rechtspersoon De Gemeente Den Helder, gevestigd te 

Den Helder aan de Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC, ten deze ingevolge artikel 
171 lid 1 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
burgemeester, *, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester 
en wethouders van * nummer *; 

 de gemeente Den Helder, hierna te noemen: "Gemeente" ; 
 
en  
 
2. de stichting Stichting Gemini Ziekenhuis, gevestigd te Den Helder, 

feitelijk gevestigd 1782 GZ Den Helder, Huisduinerweg 3, ingeschreven in 
het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel voor 
Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 41238709, ten deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door **, in zijn hoedanigheid van * en als 
zodanig zelfstandig bevoegd vertegenwoordiger van haar bestuurder: de 
stichting MCA Gemini Groep (handelsregisternummer 34300943), 

 de stichting Stichting Gemini Ziekenhuis, hierna genoemd: "Stichting 
Gemini" , 

 
hierna ook gezamenlijk te noemen: "partijen"; 
 
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 
 
a. De Gemeente is eigenaar van gronden nabij de Doggershoek te Den Helder; 
b. Stichting Gemini wil zich vestigen op de locatie De Dogger Zuidwest; 
c. partijen afspraken willen vastleggen met betrekking tot de mogelijkheden 

van de bouw van een nieuw ziekenhuis en zorggerelateerde functies; 
d. Stichting Gemini in samenspraak met de Gemeente van de Gemeente 

percelen heeft aangekocht op de gewenste locatie; 
e. partijen wensen de levering van het perceel grond ultimo tweeduizend tien 

(2010) te laten plaats vinden; 
f. partijen daartoe nadere afspraken wensen te maken ter invulling van de 

gezamenlijke- en individuele verantwoordelijkheid van partijen, terzake de 
realisatie van de nieuwe vestiging van het ziekenhuis, 

 
EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 
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1. Definities 
 
Ontwikkelingsgebied: 
tot het Ontwikkelingsgebied wordt gerekend: 
 een perceel grond, thans nog uitmakende een aaneengesloten gedeelte van 

het sportcomplex "De Dogger" te Den Helder, uitmakende een ter plaatse 
met kennelijke tekens afgepaald en aangeduid gedeelte van de kadastrale 
percelen, gemeente Den Helder, sectie H nummers 2427 en 2526, groot 
ongeveer zeven hectare vijftien are of zoveel meer of minder als na 
uitmeting door de Landmeetkundige Dienst van het kadaster blijken zal, 
zoals schetsmatig weergegeven op de aan deze overeenkomst te hechten 
situatietekening die als bijlage 1 deel uitmaakt van de overeenkomst; 

ten behoeve van het Gemini ziekenhuis met als beoogde bestemming 
‘Maatschappelijk’ met een aanduiding van Ziekenhuis, met daaraan ondergeschikt 
(ten behoeve van de bestemming) horeca-activiteiten, dienstverlening, 
detailhandel en zorggerelateerde bedrijvigheid ('health park'),  
met een toegangsweg inclusief aangrenzende openbare ruimte naar het perceel een 
en ander zoals weergegeven op bijlage 1. 
 
Project: 
De ontwikkeling van het Ontwikkelingsgebied ten behoeve van een ziekenhuis 
met zorggerelateerde functies met parkeren en infrastructuur. 
 
Bouwrijpe grond: 
Het Ontwikkelingsgebied zal als volgt worden opgeleverd: 
- De volgende zaken worden verwijderd: 
 - Opstallen; 
 - Funderingsresten  
 - Hekwerken; 
 - Kabels en Leidingen; 
 - Lichtmasten; 
 - Riolering; 
 - Bestratingsmaterialen. 
- De bomensingels en bomen langs de buitenste ring van het 

Ontwikkelingsgebied blijven behouden, de binnenste bomen en bossages 
worden verwijderd. 

- Het terrein wordt niet gefreesd of gevlakt. 
- Het terrein wordt opgeleverd op het huidige maaiveldniveau. 
- Middels een verkennend bodemonderzoek toont de verkoper aan dat de 

bodem milieutechnisch voldoet aan het toekomstige gebruik conform besluit 
bodemkwaliteit. 

- De eventuele aanwezige drainage blijft in de grond achter, dit geeft voor de 
waterhuishouding of voor bouw-/herinrichtingsactiviteiten geen nadelige 
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gevolgen. 
 
Bouwrijp maken: 
De werkzaamheden te verrichten door de Gemeente die nodig zijn om het 
Ontwikkelingsgebied in de fysieke staat te brengen zodat het als Bouwrijpe grond 
kan worden geleverd. 
 
Zorggerelateerde bedrijvigheid: 
Commerciële en/of niet commerciële functies voor de zorgconsument, gericht op 
gezond zijn, preventie, revalidatie, scholing, medisch onderzoek, die een 
aanvulling vormen op de zorgfunctie van het Gemini ziekenhuis. 
 
Stedenbouwkundige Visie: 
De visie die op hoofdlijnen inzicht geeft in de ruimtelijke situering van de 
gewenste programmaonderdelen, de relaties tussen 
wonen/werken/zorg/verblijven, de bouwvolumes en de structuur en inrichting van 
de openbare ruimte, zoals deze als bijlage 2 deel uitmaakt van deze 
overeenkomst. 
 
2. Doel van deze overeenkomst/ Inspanning/ Duur 
 
2.1 Partijen beogen door middel van het sluiten van deze overeenkomst de 

randvoorwaarden vast te leggen voor de realisatie van de juiste bestemming 
van het Ontwikkelingsgebied. Stichting Gemini wenst grond met een juiste 
bestemming aan te kopen, waar de Gemeente grond wenst te leveren met de 
juiste bestemming. De voor Stichting Gemini juiste bestemming wordt door 
Stichting Gemini gekwalificeerd als: de bouw van een nieuw ziekenhuis en 
zorggerelateerde functies met een maximaal bruto vloeroppervlak (b.v.o.) 
van 45.000 vierkante meter (45.000 m2). 

2.2. Partijen zullen zich over en weer inspannen onder gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om de juiste bestemming te bereiken, waarbij de 
Gemeente zal participeren voor haar aandachtspunten terzake Ruimtelijk 
Ordening en publiekrechtelijke vergunningsaspecten. 

2.3. Partijen sluiten deze overeenkomst teneinde de wederzijdse rechten en 
verplichtingen vast te leggen met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Ontwikkelingsgebied. 

2.4. Deze overeenkomst eindigt uiterlijk op een januari tweeduizend 
éénentwintig (01-01-2021). Voor zover het ziekenhuis en de health park 
ontwikkelingen alsdan niet is/zijn gerealiseerd kunnen partijen afspraken in 
deze overeenkomst overnemen in een dan nieuw te sluiten 
samenwerkingsovereenkomst. Partijen zullen daarbij primair als 
uitgangspunt hanteren dat de nieuw te maken afspraken zullen aansluiten bij 
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hetgeen partijen bij het sluiten van deze overeenkomst omtrent de gevolgen 
daarvan voor ogen stond. 

2.5. De Gemeente en Stichting Gemini overleggen onverwijld, op bestuurlijk 
niveau, als de uitvoering van deze overeenkomst daartoe aanleiding geeft en 
de wederzijdse belangen van partijen door die uitvoering in het geding 
dreigen te komen, dan wel de uitvoering van deze overeenkomst niet 
volgens hetgeen partijen voor ogen stond verloopt. Bij handhaven en 
uitvoeren van de bepalingen van deze overeenkomst en hetgeen krachtens 
deze overeenkomst van toepassing is verklaard, alsmede bij enig verschil 
van mening, zullen partijen eerst in minnelijk overleg trachten tot een 
oplossing te komen, alvorens contractuele boetes alsmede overige hieruit 
voortvloeiende rechtsgevolgen kunnen worden ingeroepen. Partijen 
verplichten zich jegens elkaar om zich maximaal in te spannen om 
oplossingen te vinden voor de oorzaak van de alsdan aanwezige reden(en) 
van het te voeren overleg. 

 
3. Kosten en financiële afspraken 
 
3.1. Stichting Gemini verplicht zich tot het afnemen van 7.15 ha. Bouwrijpe 

grond van de Gemeente Den Helder voor een prijs van zesmiljoen euro 
(€ 6.000.000,00) exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting (naar 
het geldende tarief 19%. B.T.W.), te voldoen ingevolge het bepaalde in 
artikel 3 van de koopovereenkomst. 

3.2. Stichting Gemini dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen 
voor de aanvraag- en de verkrijging van een benodigde bouwvergunning en 
andere noodzakelijke vergunningen vanwege het bevoegd gezag ten 
behoeve van de juiste bestemming als in artikel 2 lid 1 omschreven. Aan 
Stichting Gemini kenbare gebreken die daaraan in de weg zouden kunnen 
staan, komen voor diens risico. Hiervan is uitgezonderd de benodigde 
wijziging van het huidige bestemmingsplan, welke door en voor rekening 
van de Gemeente dient te worden gerealiseerd. Partijen verlenen hun volle 
medewerking tot het tijdig verkrijgen van bedoelde onherroepelijke 
vergunning(en), alsmede tijdig realiseren van een gewijzigd 
bestemmingsplan. De Gemeente kan echter niet instaan voor bezwaren van 
derden en de daardoor ontstane vertragingen in de procedures. Eventuele 
schade door vertraging bij de procedures kan niet aan de Gemeente worden 
toegerekend. 

3.3. De Gemeente zegt toe dat zij medewerking zal verlenen aan een zogenaamd 
"levend vergunningentraject", hetgeen inhoudt dat er thans reeds ideeën 
bestaan hoe de opstallen op het ontwikkelgebied qua omvang en gebruik in 
de toekomst kunnen wijzigen. Anticiperend op deze mogelijke wijzigingen 
zal de Gemeente daarmee rekening houden in het bestemmingsplan, 
alsmede - binnen de wettelijke kaders - medewerking verlenen aan het op 
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snelle en efficiënte wijze wijzigen van bestaande vergunningen en afgeven 
van eventueel benodigde vergunningen, met behoud van de 
stedenbouwkundige kwaliteit. 

3.4. Uitsluitend indien Stichting Gemini besluit om, om een andere reden dan de 
ontbindende voorwaarde als bedoeld in artikel 10.3 van deze 
samenwerkingsovereenkomst, af te zien van de aankoop van het 
Ontwikkelingsgebied zal Stichting Gemini gehouden zijn de kosten van de 
Gemeente terzake de wijziging van het bestemmingsplan geheel aan de 
Gemeente te vergoeden tot een maximum van vijftigduizend euro (€ 
50.000,00) exclusief BTW. De gemeente zal daartoe een BTW-factuur bij 
Stichting Gemini indienen. Deze vergoeding is derhalve niet verschuldigd 
indien het samenstel van de koop- en samenwerkingsovereenkomst eindigt 
als gevolg van het inroepen van de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 
artikel 10.3. Voor de duidelijkheid leggen partijen verder vast dat 
voornoemd bedrag geacht wordt in de koopprijs te zijn verdisconteerd 
indien de koop ongestoord doorgang vindt. 

3.5. Stichting Gemini legt voor haar rekening en risico de civieltechnische 
werken aan binnen het ontwikkelingsgebied. Voor rekening en 
verantwoordelijkheid van Stichting Gemini is het (ver)leggen dan wel 
verwijderen en de heraanleg van kabels en leidingen van voldoende 
vermogen van de nutsbedrijven inclusief de rioleringen binnen het 
ontwikkelingsgebied met aansluitingen voor buiten het 
ontwikkelingsgebied. 

 Indien voorts extra nutsvoorzieningen ten behoeve van (het beoogde gebruik 
door) Stichting Gemini dienen te worden gerealiseerd buiten het 
ontwikkelingsgebied komen deze geheel voor rekening van Stichting 
Gemini. 

3.6. De Gemeente draagt zorg voor tijdige aanleg van civieltechnische 
voorzieningen (riool, wegen etc.) tot aan de grens van het verkochte, opdat 
Stichting Gemini daarop kan aansluiten. 

 
4. Overleg en Communicatie 
 
 Om de communicatie met betrekking tot het project goed te laten verlopen, 

is er een communicatieparagraaf opgesteld door Stichting Gemini in overleg 
met de Gemeente. 

 
5. Projectorganisatie 
 
5.1. Partijen zullen ter uitvoering van de overeenkomst samenwerken in de vorm 

van een projectgroep. Samenwerking in de projectgroep laat onverlet de 
contractuele rechten en verplichtingen van partijen. 

5.2. Stichting Gemini levert een projectleider, die tevens voorzitter is van de 
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projectgroep.De gemeentelijke organisatie zal worden aangestuurd door de 
gemeentelijke coördinator / projectleider. De Gemeente levert de 
gemeentelijke coördinator / projectleider. 

 
6. Planschade 
 
6.1. Indien de Gemeente als gevolg van de benodigde bestemmingswijziging van 

de betreffende gronden, op grond van artikel 6.4a van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening schadevergoedingplichtig wordt jegens 
(rechts)personen, die als gevolg van bedoelde bestemmingswijziging schade 
hebben ondervonden, zal Stichting Gemini deze planschadevergoedingen en 
de daarover verschuldigde wettelijke rente voor haar rekening nemen. 

6.2. Terzake de planschade wordt een separate overeenkomst tussen partijen 
gesloten overeenkomstig de "Standaard overeenkomst planschade" zoals 
deze als bijlage 3 deel uitmaakt van deze overeenkomst. 

 
7. Toegangsweg 
  
 De Gemeente garandeert dat het Ontwikkelingsgebied een aansluiting op de 

openbare weg verkrijgt middels de aanleg van een daartoe bestemde weg die 
gebruik van het gebied overeenkomstig de juiste bestemming mogelijk zal 
maken. De Gemeente staat er jegens Stichting Gemini voor in dat bedoelde 
weg uiterlijk op 1 november 2012 volledig afgerond en gereed zal zijn, 
vermits sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan en de 
noodzakelijke onherroepelijke vergunningen. Een eventueel van 
voornoemde datum afwijkende datum waarop bedoelde weg volledig 
afgerond en gereed zal dienen te zijn, zal door Stichting Gemini één jaar 
voor ingebruikname van het nieuwe Gemini Ziekenhuis aan de Gemeente 
worden doorgegeven. 

 Bedoelde weg zal globaal worden gesitueerd overeenkomstig de 
Stedenbouwkundige Visie (bijlage 2). 

 Het aanbrengen van de weg laat onverlet de verplichting van de Gemeente 
om ten noorden van het perceel een noodweg in stand te houden. Stichting 
Gemini zorgt zelf en voor eigen rekening voor de aansluiting op deze 
noodweg zoals deze noodweg is gesitueerd op de Stedenbouwkundige 
Visie.  

 Eventueel zal - aanvullend - een toegangsweg aan de Oostzijde van het 
Ontwikkelingsgebied, zoals gesitueerd op de Stedenbouwkundige Visie, 
kunnen worden aangelegd indien dit door Stichting Gemini wordt gewenst. 
De kosten van aanleg zijn voor rekening van Stichting Gemini. De 
Gemeente zal haar medewerking verlenen aan de daartoe benodigde 
vergunningprocedures. 
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8. Concurrentiebeding 
 
8.1. De Gemeente garandeert Stichting Gemini dat zij zich zal onthouden van 

concurrerende ontwikkeling van ziekenhuis en zorggerelateerde 
dienstverlening als concurrentiebeding. Daartoe zal in de akte van juridische 
levering van het perceel grond een kwalitatieve verplichting worden 
opgenomen, luidende: 

  VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING 
  Partijen verklaren dat door hen een overeenkomst gesloten is tot 

vestiging van een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 
6:252  Burgerlijk Wetboek. De kwalitatieve verplichting heeft 
betrekking op het bij verkoper in eigendom zijnde deelgebied zoals 
aangegeven op de aangehechte situatietekening (bijlage 1). De 
kwalitatieve verplichting houdt in dat de verkoper zich ten behoeve 
van de koper en haar rechtsopvolgers, zal onthouden van het (doen) 
realiseren van enige activiteit op deze percelen terzake commerciële of 
niet commerciële functies voor de zorgconsument, gericht op gezond 
zijn, preventie, revalidatie, scholing, medisch onderzoek, die een 
aanvulling vormen op de acute en complexe zorgfunctie van het 
Gemini Ziekenhuis en zodanig niet in concurrentie zal treden met 
kopers gebruik van het verkochte.  

  Deze verplichting houdt in dat verkoper bij niet-naleving van de 
gebruiksmogelijkheden volgens het vigerende bestemmingsplan 
(waarmee de gebruiksbeperkingen zijn vastgelegd), het 
bestuursrechtelijke handhavingstraject ten behoeve van koper in gang 
dient te zetten. Het is koper bekend dat bouwaanvragen en 
vergunningen worden gepubliceerd en dat de mogelijkheid van 
bezwaar en beroep open staat wanneer de koper van mening is dat in 
afwijking van het bestemmingsplan een zorggerelateerde functie als 
hierboven omschreven wordt toegestaan. 

  Het recht van de koper gaat over op de rechtsopvolger(s) van de 
koper. Zonodig wordt deze verplichting bij wijze van derdenbeding 
voor de rechtsopvolgers van de koper bedongen. 

  De verplichting vervalt door enkel tijdverloop op één januari 
tweeduizend éénentwintig (01-01-2021). Koper kan, bij aangetekend 
schrijven uiterlijk op één september tweeduizend twintig (01-09-
2020), aan verkoper verzoeken de kwalitatieve verplichting nogmaals 
aan te gaan voor de duur van maximaal tien (10) jaar. Indien de 
verkoper dit verzoek inwilligt zullen partijen hun medewerking 
verlenen aan het opnieuw vestigen van een gelijke kwalitatieve 
verplichting.  

  Kettingbeding 
  De verkoper verbindt zich jegens de koper, die dit voor zich 
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aanvaardt, het hierboven bepaalde bij geheel of gedeeltelijke 
vervreemding van de met de kwalitatieve verplichting belaste 
percelen, alsmede bij elke verlening van enig goederenrechtelijk of 
persoonlijk gebruiks- of genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar, beperkt 
gerechtigde of gebruiker ten behoeve van de koper op te leggen, die 
ten behoeve van deze aan te nemen en, in verband daarmede, om het 
hierboven bepaalde in de akte tot levering, vestiging van beperkt 
gebruiks- of genotsrecht of verlening van een persoonlijk gebruiks- of 
genotsrecht woordelijk op te nemen, behoudens de vervanging van de 
naam van de verkoper door die van de nieuwe (gebruiks- of 
genotsgerechtigde). 

  Boete 
  Bij niet-nakoming van de hierboven met de verkoper of diens 

verkrijger zoals hiervoor bedoeld, overeengekomen verplichting(en) 
voor wat betreft de handhaving en kettingbeding is de verkoper of 
diens verkrijger een direct opeisbare boete verschuldigd van 
eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00) ten behoeve van de koper of 
diens rechtsopvolger, met bevoegdheid voor deze daarnaast nakoming 
en/of de eventueel meer geleden schade van de verkoper te vorderen. 

  Verzuim 
  De verkoper of diens verkrijger zal bij overtreding of niet-nakoming 

van een of meer der hiervoor beschreven bepalingen in verzuim zijn 
door het enkele feit van de overtreding of niet-nakoming, zonder dat 
enige ingebrekestelling daartoe zal worden vereist, zodat zowel de 
bedongen boete, als de vergoeding der eventueel meer geleden schade 
dan terstond zullen kunnen worden gevorderd. 

8.2. Daarnaast zal de Gemeente zich inspannen om het vorenstaande mede 
middels publiekrechtelijke beperkingen te bereiken. In deze is het aan de 
Gemeente om een eindoordeel te vellen over de haalbaarheid, alsmede 
wenselijkheid, in relatie tot mogelijke financiële schade daarvan.  

 
9. Voortgang 
 
9.1. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om de in de Planning, die als 

bijlage 4 deel uitmaakt van deze overeenkomst, vermelde werkzaamheden 
uit te voeren in overeenstemming met die planning. 

9.2. Indien vertragingen in de uitvoering verwacht worden casu quo optreden, 
zullen partijen elkaar direct informeren. 

9.3. Bij geschil van mening zullen partijen in minnelijk overleg trachten tot een 
oplossing te komen. 

 
10. Gewijzigde omstandigheden 
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10.1 Partijen komen overeen dat in geval van gewijzigde omstandigheden die 
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van (de gevolgen van) 
deze overeenkomst in redelijkheid niet meer van de andere partij kan 
worden gevergd, zij met elkaar en met in achtneming van de eisen van 
redelijkheid en billijkheid nader zullen overleggen of en zo ja op welke 
punten de overeenkomst aanpassing behoeft. Uitgangspunt daarbij is dat 
partijen alsnog een situatie tot stand brengen waarbij de gevolgen van de 
alsdan gewijzigde overeenkomst, zoveel mogelijk aansluit bij die van de 
oorspronkelijke.  

10.2. De Gemeente zal indien blijkt dat niet geleverd kan worden met de juiste 
bestemming binnen het Bestemmingsplan Dogger Zuid-West een oplossing 
zoeken om alsnog met de juiste bestemming te kunnen leveren. Indien dit 
nochtans onmogelijk blijkt zullen partijen in onderling overleg trachten 
binnen de grenzen van Den Helder een andere geschikte locatie te vinden. 

10.3. De onderhavige verkoop en de juridische levering van het 
Ontwikkelingsgebied door de Gemeente aan Stichting Gemini geschiedt 
onder de uitdrukkelijk overeengekomen voorwaarde dat - mogelijk ná de 
juridische levering - de benodigde wijziging van het bestemmingsplan  
(althans het gedeelte dat benodigd is ter realisatie van de bouw van een 
nieuw ziekenhuis met zorggerelateerde functies) daadwerkelijk door de 
Gemeente wordt gerealiseerd. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 3.2. 

 De onderhavige verkoop thans en de juridische levering te zijner tijd is 
derhalve, zolang aan deze voorwaarde als hiervoor gemeld niet is voldaan, 
geschied onder de ontbindende voorwaarde, dat: 

 de wijziging van het bestemmingsplan **{invullen naam huidig 
bestemmingsplan}, als hiervoor vermeld, niet uiterlijk op een april 
tweeduizend elf (01-04-2011) onherroepelijk heeft plaats gevonden. 

 Indien ten tijde van de juridische levering het beroep op de ontbindende 
voorwaarde nog mogelijk is zullen partijen in overleg treden over het 
verloop van de procedure alsmede over de verwachting of alsnog aan de 
voorwaarde kan worden voldaan en wanneer. Partijen zullen alsdan zo 
mogelijk een nieuwe uiterlijke datum van inroepen van de ontbindende 
voorwaarde overeenkomen, mits wijziging van het bestemmingsplan 
mogelijk blijft .  

 De voorwaarde geldt pas als vervuld als Stichting Gemini een beroep doet 
op de vervulling van de voorwaarde, zoals hierna is bepaald. 

 Indien genoemde voorwaarde wordt vervuld, heeft Stichting Gemini het 
recht om uiterlijk binnen dertig dagen na vervulling van de voorwaarde de 
ontbinding van de (koop)overeenkomst en levering op die grond in te 
roepen, mits de verklaring tot ontbinding binnen de gestelde termijn van 
dertig dagen schriftelijk ter kennis is gebracht aan de Gemeente én de 
notaris. 

 De Gemeente moet in geval van een beroep op de ontbindende voorwaarde 
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ná juridische levering, aan Stichting Gemini de koopsom - met 
verdiscontering van de eventueel reeds verrekende vergoeding wegens de 
over- of ondermaat - terugbetalen via voornoemde notaris, diens 
plaatsvervanger of opvolger, via een der rekeningen van deze notaris en wel 
zodanig dat een van de rekeningen van deze notaris binnen veertien dagen 
na het inwerking treden van voormelde voorwaarde, wordt gevaluteerd. Met 
de terugbetaling zal eveneens de over de terugbetaalde koopsom eventueel 
verschuldigde omzetbelasting via voornoemde notaris op voormelde wijze 
door de Gemeente moeten worden betaald. 

 De Gemeente en Stichting Gemini zijn in geval van het beroep op de 
ontbindende voorwaarde, met inachtneming van het hierbij bepaalde, 
verplicht mede te werken aan de juridische levering van het verkochte aan 
de Gemeente terzake de formalisering van de terugkeer van het verkochte 
bij de Gemeente, terwijl bij gebreke van bedoelde medewerking de nalatige 
partij een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt gelijk aan tien procent (10 
%) van de koopsom. 

 Voor zoveel nodig cedeert de Gemeente haar vorderingsrecht op teruggave 
van overdrachtsbelasting conform het bepaalde in artikel 19 Wet op 
belastingen van rechtsverkeer aan Stichting Gemini. Deze cessie wordt door 
de Stichting Gemini aanvaardt. 

 De teruglevering geschiedt in de feitelijke staat zoals het verkochte door de 
Gemeente aan Stichting Gemini is geleverd, vrij van hypotheken, beslag of 
andere bezwaringen. Eventueel door of namens Stichting Gemini 
aangebrachte voorzieningen en veranderingen aan het Ontwikkelingsgebied, 
ongeacht of deze als dan niet een bestanddeel van de grond zijn, dienen door 
en voor rekening van Stichting Gemini te worden verwijderd. 

  10.4.Het is aan Stichting Gemini niet toegestaan zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Gemeente haar rechten uit deze 
overeenkomst over te dragen aan een derde. De Gemeente zal haar 
toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. De gemeente kan aan 
het verlenen van de toestemming voorwaarden verbinden. In beginsel zal 
door de Gemeente kunnen worden verlangd dat met de overdracht van de 
rechten uit de overeenkomst tevens de verplichtingen voortvloeiende uit de 
overeenkomst dienen te worden overgenomen. 

 
11.  Toepasselijk recht 
 
 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
12. Geschillen 
 
12.1 Er bestaat een geschil tussen partijen indien een partij zulks schriftelijk en 

aangetekend tegenover de andere partij verklaart. 
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12.2 Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze 
overeenkomst of daaruit voortvloeiende verbintenissen mochten ontstaan 
zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter. 

12.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen partijen besluiten hun geschil 
te onderwerpen aan bindend advies, arbitrage of mediation. Een besluit 
daarover nemen partijen uiterlijk binnen 3 maanden nadat de schriftelijke 
verklaring dat sprake is van een geschil, is uitgebracht. Deze termijn laat 
onverlet dat enige partij gelet op haar belangen eerder de rechtsmiddelen 
genoemd in de leden 2 en 5 kan aanwenden. 

12.4 Ingeval van mediation leggen partijen het geschil voor aan een gezamenlijk 
te benoemen mediator die is verbonden aan het Nederlands Mediation 
Instituut (NMI). Ten aanzien van de mediation zal het NMI Mediation 
Reglement 2008 van toepassing zijn Partijen zullen er in het algemeen naar 
streven dat de mediation voortvarend, dat wil zeggen binnen een tijdsbestek 
van maximaal drie maanden na de aanvaarding van de benoeming door de 
mediator, wordt afgewikkeld. De plaats van mediation zal Den Helder zijn. 

12.5 De hiervoor beschreven geschillenregeling laat onverlet het vragen van een 
voorziening in kort geding of het nemen van conservatoire maatregelen. 

 
 
 
Bijlagen: 
Aan deze overeenkomst worden de volgende bijlagen gehecht welke onderdeel 
uitmaken van deze overeenkomst: 
 
1. Situatietekening 
 
2. Stedenbouwkundige Visie 
 
3. Standaard overeenkomst planschade 
 
4. Planning 
 
5. (concept) Bestemmingsplan met plankaart 
 
6. Koopovereenkomst grond 
 
7. Planschade Rapport 
 


