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VASÏSTELLI

NG SOVERËËNKOM ST

§= CIMDERGETEKENOEH:

1.

De stichting Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep, statutair gevestigd te Alkrnaar en
kantoorhoudende te {1815 JD} Alkmaar aan de Wilhelminalaan 12, ingeschreven in het
handelsregistervan de Kamervan Koophandelonder nummer 41241807, te dezen
reehtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair bestuurders de heer J.G.M. Hendriks
en mevröuw F. Haak - van der LeÍy, hierna te noemen: ,de Stichting,;

en

2,

De publiekrechlelijke rechtspersoon Gemeente Alkmaar, gevestigd te Alkmaar en
kantoorhoudende te {í815 AG) Afkmaar aan het Mallegatsplein 10, te dezen rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer P.M. Bruinooge, handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgerneester en wethouders d.d. Í
2016, hierna te noemen:'de Gemeente';

I

Partij 1 en 2 hierna gezamenlijk ook te noemen: 'Partijen'of ieder afzonderlijk: 'PaÉij';

IN AANMERKING NEMENBE DAT:

A. De Stichting zÍch herbezint op de mogelijkheden voor het vervangen van haar huiwesting
waarbij diver^se aspecten, waaronder fÍnanciële mogeÍijkheden en de ruimtelijke ordening,
een rolspelen.

B. De Stichting naar aanleiding van deze herbezinning tot de conclusie is gekomen dat gehele
níeuwbouw van het zÍekenhuis financieel niet haalbaar is.

C. De Gemeente er groot belang aan hecht dat het ziekenhuis van de Stichting op de locatie
Alkmaarderhout (hierna: "het Ziekenhuis') gehuiwest blijft binnen het stadscentrum van de
Gerneente.

D. Partijen in het kader van de herbezinning elkaar over en weer diverse toezeggíngen hebben
gedaan.

de gedane toezeggingen over en weeÍ door middel van deze
vasistellingsovereenkomst (hiema: "de Overeenkomst") wensen vast te stellen ter
voorkorning van onduidelijkheid of geschillen in de toekomst.

E. Partijen

À
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Toezeggingen
11

De in deze Overeenkomst tussen Partijen vastgelegde toezeggingen leiden op geen
enkele wijze tot een verplichting voor de Stichting om daadwerkelijk over te gaan tot de
vernieuwbouwvan het Ziekenhuis binnen de Gemeente.
Vernieuwbouw, gro nd en ontsluiti ng

2.1

De venrvachting is dat, indien de vemieuwbouw van het Ziekenhuis doorgang vindt, de
realisatie van de vernieuwbouwvan het Ziekenhuis in verschillende fasen zal
plaatsvinden, verspreid over de periode 2018 tot en met 2035.

2.2

Partijen zijn overeengekomen dat - indien de vemieuwbouwvan het Ziekenhuís doorgang
vindt - het totale bebouwde oppervlak van het perceel van het Ziekenhuis, gedurende de
gefaseerde vernieuwbouw van het Ziekenhuis, tijdelijk ca. 33-000 vierkante meter
bedraagt, waarbij Partijen een Ínarge van 10% zijn overeengekomen. De vemachting
van Partijen is dat, na realisatie van de vernieuwbouw, het totale bebouwde oppervlak
van het perceetvan het Ziekenhuis ca 25.000 vierkante meter zal bedragen.

2.3

Partijen zijn overeengekomen dat de Stichting voor de vernieuuubouw van het Ziekenhuis
*De
Hout" kan benutten. Op de als Eii!3ggj
ma:<imaal8.000 m2 van het parkbos
bijgevoegde kaartl is opgenomen welk gedeelte van het parkbos "De Houf' de Stichting
kan benutten,

2.4

Na afronding van fase 1 van de vernieuwbouw compenseert de Stichting maximaal
2.000 m2 van het van het parkbos "De Hout" afgenomen groen door op de hoek
Wilhelminalaan en Metiusgracht een duuzaam onverharde pftacht[e groene invulling te
realiseren. Na realisatie van de eindfase van de vernieuwbouw zal de Stichting de totale
afname s< artikel 2.3 van het groen in het parkbos "De Hout" 1:1 op haar terrein
cdïpenseren door duurzaam onverhard parkachtig gröen op door de Stichting te
bepalen locaties op haar terrein te realiseren.

1Ë,

Partijen zijn overeengekomen dat de Stichting na realisatie van de eindfase in ieder geval
aan weerszijden van de Cadettenschool en op de hoek Metiusgracht - ltliilhelminalaan
duurzaarn onverhard parkachtig groen heeft aangelegd.

2.§

Partijen slreven er naar dat de door de Stichting voor de vemieuwbouw van het
Ziekenhuis ex artikel 2.4 benodigde grond van het Parkbos, indien de vemieuwbouw van
het Ziekenhuis doorgang vindt, in eigendom overgaat van de Gemeente naar de Stichting.
De Stichting heeft hierbij de keuze om:
a. de grond aan te kopen, of
b. de grond aan te kopen rnet het recht van de Gemeente om, na afronding van de
herontwikkeling, een even groot gedeelte van het van groen vooaiene gedeelte van
het terrein van het Ziekenhuis (terug) te kopen, of
c. de grond met de Gemeente te ruilen, of
d. te kiezen voor een combinatie van bovenstaande opties.

is indicatief' dienr ars lnput voor her voorontweÍp bestemmingspran' maar'"
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lndien Partijen kiezen voor de in artikel 2.5 onder b van deze overeenkomst
opg#ËÍfr"Elfr.
mogelijkheid tot aan- en verkoop van de grond, geldt op basis van gemeentebeÏeid
een
prijs van EUR 1 17 per m2 voor openbaai groeriin reit'etilke staat
niài
iíorot
geïndexeerd) voor de grond die de Stichting van de Gem'eente afneernt.
De Gemeente
kan de door de Stichting duurzaam ingerichíonverharde groene grond kopen
voor een,
op het gemeentebeleid gebaseerd, bedrag van EUR 6a pei m2 (wïrdt niet geïndexeerd).
Een en ander zal worden vastgelegd in eèn lussen partijen overeen
te komen

koopovereenkomst.
2

8

De ontsluiting van het Ziekenhuis buiten het ziekenhuisterrein naar
de omliggende wegen
voor spoedeisende diensten (zoals opgenomen in de artikelen J.g en
3.g vàI oeze
OvereenkomsÍi worden door de Gemeànte aangelegd en bexostigd. De
wegen binnen
het ziekenhuisterrein worden voor rekening vanïe Èticnting aangelegd.
Op de als Bijlage
1 bijgevoegde kaart zijn deze routes aangegeven.

3

Bestemmingsplan

3'1

is bereid een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie van
het Ziekenhuis met als doel het scheppen van -planologische randvoorwaarden
om een
vemieuwd, compact en volwaardig Ziekenhuis te realisàren. Een en ander na
vaststelling
door de gemeenteraad mel ioachtneming van haar publiekrechtelijke taken
en
berroegdheden.

3'2

De Gemeente

De Gemeente verklaart zich tot het uiterste in te spannen om de
benodlgde planologische
procedures in gang te zetten en met voorfuarend'heid te doorlopen
om?e in dit artikel 3
van de Overeenkomst overeengekomen wijzigingen van het beiternmingsplan
te
realiseren, een en ander met inachtnerníng van hiar pubtiekrechtelijke ta-kdn
en

bevoegdheden.

3

3

3'4

3.5
3'6

De Stichting heeft het recht zich te herbezinnen op de in deze overeenkomst
overeengekornen afspraken indien voor 1 februari 2018 door de Gemeente geen
nieuw
bestemmingsplan is vastgesteld waarin de in deze overeenkomst overeenlj[om"n
wijzigingen van het bestemmingsplan zijn opgenomen en/of indien voor
de lewenste
vernieuwbouw g ee n finan ciering mogetl1i( Ottjfi.
Gelet op het feit dat - indien de vernieuwbouw van het Ziekenhuis doorgang
vindt - de
realisatie van de vernieuwbouw van het Ziekenhuis in verschillenoe fasón
àl
plaatsvinden, hebben Partijen afgesproken dat het bestemmingsplan
op een zodanigë
wijze wordt geformuleerd dat er àen directe bouwtitel wordt opgenomen
voor fase 1 en
ervoldoende flexibiliteit, o.a. doch niet uitsluitend met een wijàgingsbevoegdheid,
in
het bestemmingsplan is om perfase in te spelen opde ontwikretinieÀvan
aaiÀomenr
Het bestemmÍngspran vooziet in een ruim bouwvtak met een ruim
bebouwingspercentage waardoor verschillende oplossingsrichtingen met betrekking
tot
d e v ernie$n bouw v an het Zieken h uis tot de m
ogelijkhedei nenorc-n.

ln het besternrningsplan w.ordl een gehiedsaanduiding van voldoende omvang
opgenornen om e_en volledig ziekenhuis met een bouwhoogte van Zg meter
ie

realiseren, waarbij 6 gebruikslagen gerealiseerd kunnen worden-ten
behoeve van
ziekenhuisfuncties en 1 bouwlaag vóor het inrichten van technische installaties.

3.7

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om de bestemming
maatschappelijklmedisch te verbreden tàn gunste van de $tichting. -Deze
verbreding
beheft woningbouw in het verlengde van uJMetiusgracht en gemàngde functies
op het
overtge terrein. Dit onverlet de noodzakelijke planolàgische proceduràs.
De gemeente ziet
in dit verband/voor dit gedeelte van het perceel af vai haar ieeas
bestaanddrecht op 1e

koop.
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ln hei bestemmingsplan wordt een ontsluitinE voor de ambutances via de wesizrj#{y'$flrte JTLKMÀAR
Westeíichtgefaciliteerd, De ambulancesvan de Stichting zullen het terrein van het
Ziekenhuis via de Prinses Julianalaan betreden en kunnen het terrein via de Metiusgracht

en de Prinses Julianalaan verlaten" Op de als Eijlggl bijgevoegde kaart is
aangegeven waar deze ontsluiting zich bevindt c.q. zal worden gerealiseerd

3.S

ln het bestemmingspían zal eveneens een ontsluiting op de Prinses Julianalaan, ten
oosten en/of ten westen van Westerlicht, worden opgenomen in de vorm van
gescheiden in- en uitritten voor ambulances en gescheiden in- en uitritten voor overig
verkeer van de spoedeisende hulpafdeling (met een in de toekornst gecombineerde
huisartsenpost). Ook indien vsor deze ontsluiting een dÈel ven de gronden rondom de
gemeentelijke vijver van Wesierlicht nodig is, werkl de Genreente Ínee aan deze
ontsluÍting en zal zij, voor zover nodig, zorgdragen voor een wijziging van het
bestemrningsplan. Partien zullen nadere afspraken maken over de wijze waarop aan
deze ontsluiting invulling wordt gegeven. Mocht bij de uibr'erking van de
vernieuwbouwplannen van de Stichling blijken dat het handhaven van in- en uitritten op
de Metiusgracht de voorkeurvan de Stichting heeft, blijven de in- en uiiiltten behouden
op de Metiusgracht.

3.10

Partijen spannen zrch in om het bestemrningsplan op zodanige wijze vast te stellen dat
het Ziekenhuis en parkbos "De Hout" door middel van een duuaame onverharde
groene inrichting van de locatie Alkmaarderhout met elkaar worden venveven. De
Stichting spant zich, indien de vernieuwbouw van het Ziekenhuis doorgang vindt, ln het
ziekenhuisterrein zoveel mogelijk op deze wijze in te richten

3.11

De kosten voor het opstellen van het besternmingsplan en de daarbij benodigde
onderzoeken (planvorm ingskosten ) komen v oor rekening v an de Stichtin g.

3.12.1De bijdragen en kosten zoals opgenomen in artiket 3.1 1, zijn gebaseerd op de in deze
overeenkomst genoemde planologische uitgangspunten en te voeren planologische
procedures die nodig zijn voor vernieuwbouur van het Ziekenhuis. Uitgaande van die
planologische uitgangspunten en te voeren planotogische procedures zal de gemeente
geen andere kosten in rekening brengen dan op basis van deze övereenkomst.
3.12.21id

I

is niet van toepassing op de kosten die voortvloeien uit de legesverordening.

3.12.3 Op het moment dat de planvorming daarvoor voidoende concreet is stellen Partijen een
planschaderisico-inventarisatie op. Op basis van deze inventarisatie worden tussen
Partijen afspraken gemÉàkt over de eyentuele verdeling van deze kosten.
3.1Z.4Vernietiging van enig besluit ten aanzien van de in dit artikel bedoelde planologiscl're
procedures kan niet worden beschouwd als toerekenbaar tekortschieten van de gemeente
in het nakornen van enige uit deze overeenkomst yoortvÍoeiende verplichting en kan er
evenzeer niet toe leiden dat het ziekenhuis tekortschiet in de nakoming van enige termijn
die als gevolg daarvan wordt overschreden, Partijen hebben over en weer geen recht op
vergoeding van schade als gevolg hiervan. Mocht deze situatie zich voordoen, dan blijfi
het in artikel 3.3. genoemde recht van het ziekenhuis (ook nÉ 1 januari ?018)
onverminderd van toepassing,
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Tijdelijkeparkeervoozieningengedurendedevernieuwbouw

gEr,.arri,

Gedurende de bouwperiode van het Ziekenhuis neemt het aantal beschikbare
par!<eerplaatsen op het ziekenhuístenein af. Oe Gemeente realÍseert, tijdig,
dat wit
zeggen op het rnoment dat het Ziekenhuis in verband rnet sloop en/oÍ bouwàctivÍteiten
ryrfeerygoryie,ningen buiten gebruik moet stelten, in de directe omgeving van het
Ziekenhuis 420 tijdelijke.parkeervoorzieningen voor de medewerkérs vàn de Stichting,
g.a.-ter verlichtíng van de parkeerdruk ín de omliggende woonwijken. De Gemeente Ëeeft
de.Stichting de volgende opties voor de trjdelijkJ[arkeervoorziéningen geboden, wetke
opties door de Stichting zijn geaccepteerci:
a ca. s4 parkeerplaatsen rondom het pad om de vijvervan westerlicht;
b. ca. 3! parkeerplaatsen bij tang parkeren langs Oà Julianalaan;
c ca- 40 parkeerplaatsen tussen wirhelminalaàn en BloemenkÍok;
d. ca.ll2parkeerplaatsen achterSchutterswei;
parkeerpÍaatsen naast bunker Kennemerstraatweg en langs Harddraverslaan;
I ca.106
f.
ca.80 extra vergunningen voor de parkeergarage Singetgirage.

4.2

Mochten één of meervan de in artikel 4.1 van deze Overeenkomst overeengekomen
optie§ naet uitvoerbaar zijn. dan realiseert de Gemeente. na overteg met oe Ëticrrtin!,
gelijkwaardige andere oplossingen.

43

Met betrekking tot deze tijdelijke parkeervoorzieningen op gemeentegrond draagt de
Gemeente naar redehjkheid de kosten. lndien de koiten uoór e"n ti;aËriire voà;Ïil;g
buitenproportioneelzijn, zullen partijen in overleg naar een oplossins zoeken.

4.4

De afbouw van de tijdelijke parkeervoorzieningen vindt in onderling overleg tussen
larttjen plaats en is afhankelijk van de realisalie van de verschi[enle bouvfasen van het
Ziekenhuis en het gereed hebben van de permanente parkeervoorzieningen op rret eigà
tenein van de Stichting.

Permanente
5.1

r{r

p

arkeervoorzien ingen

ï.alti"! zijn overeengekomen dat de stichting, indien de vernieuwbouw van het
Ziekenhuis doorgang vindt, in de eindsituatie van de vernieuwbouw, met
uitsondering van

de in artikel 5.2 van deze Overeenkomst opgenomen afspraak, zal voldoen aan de-voor
zorginstellingen van toepassing zijnde norm van het parkeerbeleid van de Gemeente.
De parkeernorm voor zorginstellingen van het parkeerbeleid van de Gemeente zoals
geldend ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is tussen partijen
van toepassing
en hotdt in dat het parkeren op eigen terrein van de Stichling dient plaats
te vinden.'
De Stichting maakt echter al langeie tijd gebruik van parkeeríoàzieningen buiten het
eigen terrein. Op dit momentis de Stichting in het bezit van 100 vergunn-ingen voor
straatparkeren en 40 vergunningen voor de Singelgarage. Partijen zilà overeingekomen
9"109 huidige 140 parkeervoorzieningen voor de meoàwert<eri van de Sticrrtin"g buite;
het eigen terrein na de realisatie van de vernieuwbouw in stand blijven. De onierlinge
verdeling tussen vergunningen voor straatparkeren en de singelgaiage kan in de
toekomst wel verschillen.

paraarff-\

pag- 6 van 8

§LKfu{AAÀ

\

I Noordwestr

-í .:;'€Ë,fJ'i

Ziekenhuisgroep

6
6' 1

íj,1@fa§;

Garantstelting Gemeente

j*i.''e__*.-

gcrrrceflte

De Gemeente is bereid
lgn borgsteringsovereenkomst ten gunste van de
geldverstrekker van de stichting"ór*i*Ën_t*
tàrà,i iïn"rï*,ï.. or, de Gemeente garant
staat tot een bedrag u'n
Ëun
eo
*rjà-.'"ilI'à*n door de stichtins ar te
stuiten rening ten bèhoeve
;;;;^ieuwnou#

-*ïrï"i

iffi:*5fl:arderhout,

a'
b'

c'
d'
e
r'
g

tJ

"r;
ono*ioË-rà*rsenoe

"n

ËJà'vorwarroig zierenhuis'op oe

n*f nri*rïoo,

parrijen

vasle

sterren

de garantie geldt voor maximaal
40aÀ van het door de stichling
in de vernieuwbouw
te investeren bedrag tot een maxiàum
van EUR 60 mitjoen;
de looptiid van de gà,"ntiÀ is;;imaargeruk
aan de téimln waarvoor de gerdrening
ts verstrekt en de tennijn zoals
overeenget<ómen ,*t ËÀi'wu"rborgfonds
voor de
Zorgsector' de, afbouw van ae-saàt"t.ïlino
sràió"r;jË; rner her verprichr afrossen
van deze seslï1ng en deze aïspiar<en
*oïa"en bËu3"irËi in a*

borg stelli ngsoveree-n komst;

de GenneenÍe verkrijgt sarnen *"t
van {gedeetdeJ eersià hypotneei !g!.ryr"rborgfonds voor de Zorgsector het recht
Èn fitet van
de stichring waarborgfoïd;;;; o-e
zorgsect;;h;;i;" positieve beoordering van
de kredietwaardigheii van ae ÉrLïting-"n
il;inurror" afgegeven en is
bereid mede borgte staan roor*ini*ràr
n*t JiouË*ö
wu,6s ars de Gemeente;
de semeenteraad stemr i, màioË

àË;;;"
;;, ;;
g;;Ëi;ïft;"u

de stichting betaart ae ceme*"ni*.9*1
risicoprernie van 0,s%.
laanfiise !,r'wH

het pubÍÍeke betang worot gedienJ

f*"r Fiàö.","--

tÍtÍesterlicht & Cadetten schoo!
7.1

De Gemeente en de stichting
§pannen zich gezamenrijk in oÍïr op
basis van het
waardestel lí ng srapry rt ee" g-o"ii
;noËin"u *É pràn i" ËË;ËrËï n
ng Rijksd íen sr v oor
het curtureer Erfooed a."t r.o"n1f
i,i pà-.à.,algeschikt hergebruik van
"ntihet curtureer
Erfgoed ten behàve-Y".n. d9 sticrrtin§ïenJino-e
zou*et mo§etr1k vrijheíd te krijgen om
hergebruik van het pand te t"r.i'ËÀ
tot
àË Jiju'*rg*r re amoveren.

7.2

Partijen spannen zich in om, indien
de vernieuwbouw van
van de monumenrare panoeÀ westeiriór,iËnhet Ziekenhuis doorgang vindt,

oï ËIà"tt*nschoor

3:rlJ:"..HX*

re

Overige toezeggingen
Qí
at

De Gemeente heeft bevestigd
dat de milieuzonering en externe
veiligheid in de huidige
situatie in de omgeving van
het zi;k;h;; geen beremmering
vormen voor dë
herontwikkering van het zíekennur:.,
b;à;;9ente zar*..

ffii:il'5L-J',1,9,n*l'#*,*u*uouw
8.2

van

nooiËàrgdragen

dat de
r.,rii*rÀ.r,ri. i. a,tïïoËonbetemmerd
kan

De Gemeente spant zich in om
een eveniuere door de gerneente
Heerhugowaard
legens de stichting geëiste boete enloi.ciro"u"rgoeding
te raten vervaren.
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9.1. Ontbinding van deze overeenkomst is uitgesloten-

9.2 ln afwijking

van hetgeen in lid I is bepaald kan de gemeente dan welde Stichting de
overeenkomst ontbinden indien de Stichting besluit op een andere locatie dan dà huidige
Alkmaarderhout tot (ver)nieuwbouw te komin. OntUnaing door de gemeente is ook
mogelíik na 1 januari 2035 indien dàn nog niet alle verpliChtingen uit deze overeenkomst
zijn nagekomen, tenzij partijen voor 1januari2034 overeenstèmming hebben bereikt over
het verlengen van deze termijn. Ontbinding door de Stichting is eveneens mogetijk indien
het bepaalde in artrkel 3 lid 3 van deze orrereenkomst van toepassing is.

9'3

Deze Overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst in de zín van artikel 7:g00 BW.
De overeenkomst treedt in werking onmiddeltijk na ondertekening.

9.4 Wijzigingen of aanvultingen van deze övereenkornst kunnen slechts schriftelijk door
Partijen worden overeengekomen.

OE Zonder schriftelijke toestemming
van de andere Partij kunnen rechten en verplichtingen
voorfuloeiende uit deze overeenkomst niet aan derden worden overgedragen.

9.6 Met het ondertekenen van deze ouereenkomst worden de door de gemeente aangegane
veÍplichtingen met betrekking tot de aanpassing van het bestemmingsplan en de
garantstelling ex artikelen 3.1. en 0,1 sub e pas onvoorwaardelijk indien en zodra de
gemeenteraad besluiten heeft genom€n over aanpassing van het bestemmingsplan en de
garantstelling. Met het ondertekenen van deze overeenkomst namens de gemeente
vooruitlopend op een beslissing van de gemeenteraad, zijn burgemeesterèn wethouders
gehouden de raad om de benodigde besluiten te vezoeken.
9,7 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van deze Overeenkornst zullen bij

ultsluitíng worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland, locatie Alkmaar. Bij
uitsluiting is Nederlands recht op deze overeenkomstvan toepassing.

1
\A
' \

§tichtingNoordwestZiekenhuisgroep
Naam: De heer J.G.M Hendriks
FE[Etiei-be5IDurder .

Stictrtln g N*m rdurtest Zieke
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