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 Sint Jozef en Sint Martinus Parochie, gevestlgd te Hillegom, Hoofdstraat 137, 2182 EN Hillegom,
 rechîgeldig ved|enw|rdigd door de vicevoorziîer, de heer C.A-A. Jongbloed en de secretaris,
 de heer J.H.J. Dierikx, hierna te noemen de Parochie;
 en
 Vereniging Al-Ansaar, gevestigd te Hillegom, Mgr. Van Leeuwenlaan lla, 2182 EM Hillegom,
 rechtsgeldig ve/egenwoordigd door de voorzider, de heer R. EI Mahdadi en de secretaris, de heer
 J. Oulhadj hierna te noemen Al Ansaar;
 en
 De gemeente Hillegom, in deze ve|egenwoordigd door wethouder, de heer J.G. Weijers, daartoe
 gemachtigd door de burgemeester ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, handelend ter
 uitvoering van het besluit van 14 juli 2009 van het College van burgemeester en wethouders van
 de gemeente Hill|om, hierna te noemen de Gemeente;
 en
 On|ikkelingscombinatie St. Jozefr bestaande uit Woonstichting Stek, Holsman & Co Vastgoed 11 BV
 en Woningsttchting Eigen Haardy in deze vedegenwoordigd door de diredeur van Horsman & Co
 Vastgoed, de heer H. van Leeuwen, hierna te noemen de on|ikkelingscombina|e;
 Hierna tezamen te noemen 'partijen'
 In aanmerking nemende dat:
 . De Parochie eigenaar is van gronden gelegen aan de Leidsestraat, kadastraal bekend
 gemeente Hillegom, sectle C nummer 4078 met een totale oppe|lakte van 10.455m2
 (zie bijlage 1))
 Warmerdam eigenaar is van gronden gelegen aan de Brouwerslaan, kadastraal bekend
 gemeente Hillegom| sectie C nummer 4015 met een totale oppe|lakte van 1.738m2
 (zie bijlage 1); /
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De Gemeente elgenaar Is van gronden gelegen aan de Mgr. Van Leeuwenlaan en de
 Brouwerslaan, kadastraal bekend gemeente Hillegom, sedie C nummer 3475, 1888, 2519 en
 3417 met een totale oppervlakte van 5.192m2 (zie bjlage 1))
 Zowel de Parochie/on|ikkelingscombinatie als ook de Gemeente een deel van genoemde
 gronden wensen te herontwikkelen tot een parkachtige woonomgeving onder de werknaam
 St. Jozefpark en partjen bereldt zijn zich daarvoor in te spannen.
 De on|ikkellngscombinatie naar aanleidlng hiervan het initiatief heeft genomen om een
 stedenbouwkundige verkenning te Iaten uitvoeren naar de mogelijkheden van het
 on|ikkelen en realiseren van een integraal plan voor woningbouw en andere fundies in het
 St. Jozefpark en daartoe een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan.
 . De Gemeente inhoud wenst te geven aan de Buurtvisie 2001, de motie van de raad van 12
 juli 2007 en aan het raadsbesluit van 8 januari 2009 en daarom realisering van een nieuw
 verenigingsgebouw voor AI Ansaar in het St. Jozefpark voorstaat;
 * De Parochie heeft aangegeven een alternatieve Iocatie voor deze nieuwbouw beschikbaar te
 hebben (zie diagonaal gearceerde gronden in bijlage 1) welke een integrale on|ikkeling van
 het gehele St. Jozefpark in de toekomst mogelijk Iaat zijn, en vooruitlopende op de verdere
 uitwerking hiervan bereid is deze Iocatie te verkopen aan Al Ansaar.
 Het Bisdom Rotterdamz mlddels het verstrekken van een bisschoppelijke machtiging (zie
 bjlage 2), akkoord is met deze voorgenomen verkoop door de Parochie.
 @ De Gemeente zich zal inspannen de benodigde planologische procedure voor de realisatie van
 het nieuwe verenigingsgebouw van Al Ansaar op deze gronden op te starten en bereid is een
 deel van haar gronden aan de Brouwerslaan te ruilen met Warmerdam (zie horizontaal
 gearceerde gronden in bijlage 1).
 Partijen verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
 1 Alqemeen
 1.1 De overeenkomst heeft tot doel om Al Ansaar in de gelegenheid te stellen haar bouwplan voor
 een nieuw verenigingsgebouw op de voorgestelde alternatieve locatie verder te on|ikkelen.
 Een en ander met inachtneming van de gemeentelijke kaders zoals verwoord in de Buurtvisie
 2001, de motie van de raad van 12 juli 2007 en het raadsbesluit van 8 januari 2009 alsmede
 nog vast te stellen beeldkwaliteitseisen voor het verenigingsgebouw.
 1.2 De on|ikkeling van het bouwplan geschiedt voor rekenîng en risico van Al Ansaar. Indien er
 door AI Ansaar geen bou-ergunning wordt verkregen, kan Al Ansaar bij de Parochie
 aanspraak maken op een vergoeding van de door AI Ansaar gemaakte kosten en eventuele
 schade als gevolg van het niet doorgaan van het bouwplan op de alternatieve Iocatie tot een
 maximum van | 7.000, -. '
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1.3 De Parochie/on|ikkelingscombinatle overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de
 f
 door de gemeente gemaakte planvoorbereidingskosten ten behoeve van de toetsing van de
 stedenbouwkundige verkenning in de periode januari - juli 2009 ter grootte van f 27.950,- zal
 vergoeden en dat deze declarabel zijn na ondeoekening van de overeenkomst.
 2 VerkooDvoo-aarden qronden AlAnsaar
 De gronden, groot ca. 500m2, ten behoeve van de realisatie van een nieuw verenigingsgebouw voor
 Al Ansaar worden in eigendom overgedragen van de Parochie naar Al Ansaar op grond van de
 verkoopwaarden zoals opgenomen in dit artikel.
 2. 1 Jundlàche Ie venhg van het verkochte
 a. De voor de juridische Ievering vereiste notariële akte zal uiterlijk 1 maand, nadat is komen
 vast te staan dat de gemeenteraad zich positief heeft uitgesproken over de alternatieve
 vestîgingsplaats voor het nieuwe verenigingsgebouw voor Al Ansaar (zie diagonaal
 gearceerde gronden in bijlage 1) worden verleden.
 b. Vanaf het moment van juridische levering tot aan het moment van feitelijke ter
 beschikkingstelling blijven de gronden om niet in gebruik bij de huidige eigenaren.
 2. 2 Feltelltke ter beschlkklhgstelgng en staat van het verkochte
 a. De ter beschikkingstelling van het verkochte aan AI Ansaar vindt plaats op de dag van het
 verkrijgen van een bruîkbare bouwvergunnlng of zoveel eerder of Iater als partijen
 schri|elijk overeenkomen.
 b. Het verkochte wordt, in de staat waarin het zich bij ondeoekening van de overeenkomst
 bevindt, opgeleverd.
 c. Het is de Parochie onbekend of op het verkochte een sanering dient plaats te vinden.
 Gezien het gebruik als moestuin in het verleden Is de ve|achting dat de gronden geschikt
 zijn voor het beoogde gebruik. Alvorens tot juridische Ievering wordt overgegaan zal door
 en voor rekening van verkopende partijen een verkennend bodemondecoek op de Iocatie
 worden uitgevoerd conform de NEN 5740.
 d, Indien uit het verkennend ondelqoek blijkt dat de gronden gesaneerd moeten worden zal
 de verkopende partij de kosten van deze sanering voor zijn rekening nemen. Dit met
 inachtneming van artikel 4,2.
 2.3 Innèhtlhg benoditde parkeerplaatsen
 Nabij het nieuwe verenigingsgebouw wordt voorzien in cîrca 20 openbare parkeerplaatsen
 zoals met een P weergegeven op bijlage 3. Deze worden in eerste instantie op kosten van de
 gemeente aangelegd, beheerd en onderhouden.
 Indien de on|ikkelingscombinatie een bruikbare bou-ergunning verkrijgt voor de door haar
 te initiëren Integrale planon|ikkeling zijn de kosten van aanleg van deze parkeerplaatsen
 voor rekening van de on|ikkelingscombinatie.
 2. 4 Planschade
 U|t een interne gemeentesljke analyse is gebleken dat de optredende planschade als gevolg
 van nieuwbouw van het verenigingsgebouw op de alternatieve Iocatie gering zal zijn omdat,
 de gehele Iocatie al de bestemming ''maatschappelijke doeleinden'' heqft en er met betrekking
 tot uiticht/bezonning geen noemenswaardige beperkingen zullen optr d Jà. '
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Onder planschade wordt verstaan de schade dîe op grond van afd. 6.1 Wro voor vergoeding
 in aanmerking komt. Indien er, als gevolg van de voor de nieuwe huisvesting van Al Ansaar
 op de alternatieve Iocatie, toch planschades ontstaan welke hoger zijn dan die welke zouden
 optreden blj situering op de huidige (ocatie (Mgr. Van Leeuwenlaan 1.1i!), zijn deze voor
 rekening van de Parochie. Planschade tot een hoogte van de schade die zou optreden bij
 situering op de huidige locatie, îs voor rekening van de gemeente.
 Om inzlcht te krijgen in deze mogelijke planschades zal er, voor indiening van de aanvraag om
 een bouwvergunning, in opdracht van de Parochie een planschaderisicoanalyse worden
 opgesteld. Dit met înachtneming van artlkel 4.2.
 2.5 Grondpr|s en verkoopprlzY
 De grondprijs van het verkochte is C 150,- per m2. Uitgaande van een benodigde perceel-
 oppewlakte van in totaal circa 600m2 (20x30m) bedraagt de verkoopprijs C 90.000, - (zegge;
 negentlgduizend euro) excluslef overdrachebelasting en kosten koper.
 Deze verkoopprîjs komt naar rato van ingebrachte vierkante meters ten goede aan de
 Parochie (circa 500m2) en de Gemeente (circa 100m2). Partjen gaan voor deze grond-
 transadies aparte koopovereenkomsten met elkaar aan.
 2.6 Kosten koper en overlqe baten en Iasten
 Alle kosten van de juridische Ievering, waaronder begrepen de kosten van het kadastrale
 recht, de notaris en overdrachtbelasting, zijn voor rekening van Al Ansaar.
 Alle baten en Iasten met betrekking tot het verkochte komen voor rekening van AI Ansaar
 vanaf de dag van de feitelijke beschikkingstelling.
 Terugle vering van het verkochte
 Indien AI Ansaar er, binnen drie jaar na notariële Ievering van de gronden, niet in slaagt een
 bruikbare bouwvergunning te verkrijgen voor haar op deze gronden gesitueerde nieuwbouw
 heeft zij een aanbiedingsplicht deze gronden, binnen twee maanden na het verstrijken van de
 hiervoor genoemde termijn, tegen C 150,-/m2 terugleveren aan de verkopende partijen.
 2.8 Bezwaar
 AI Ansaar zal geen bezwaar maken tegen bouwinitiatieven welke voo|loeien uit het door de
 on|ikkelingscombinatie op te stellen integraal plan voor wonlngbouw en andere gundies in
 het St. Jozefpark. De Parochîe op haar beurt zal geen bezwaar maken tegen de nieuwbouw
 van Al Ansaar op de door haar verkregen gronden.
 3 Grondruilinq Warmerdam en qemeente
 3.1 De gemeente spant zich in om een deel van de gronden van Warmerdam, Brouwerlaan 24, te
 verwerven ten behoeve van openbare ruimte bij het moskeegebouw, onder meer in te richten
 als parkee/errein. Hiertoe sluiten gemeente en Warmerdam een aparte overeenkomst.
 3.2 De gemeente zal - na verkrijgen van de in lid 1 genoemde gronden - een deel daarvan groot
 f
 ca. 100m2, onder dezelfde voo|aarden als in artikel 2.5, zijnde f 150,--/m2, verkopen aan Al
 Ansaar ten behoeve van het nieuwe verenigingsgebouw dan wel de dired bijbehorende
 I
 buitenruimte. Hiertoe sluiten gemeente en AI Ansaar een aparte o eenkomst.
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3,3
 Indien de gemeente de gronden van Warmerdam niet kan verkrijgen, zal het collœe in
 overleg met partijen herove|egen hoe de Iaatste 100m2 verworven kan worden dan wel
 hoe de locatie mogelijk anders gesitueerd kan worden of vorm kan krijgen teneinde het
 verenigingsgebouw en de beoogde 20 openbare parkeerplaatsen te situeren,
 4 ontbindinq van de overeenkomst
 4.1 De overeenkomst kan door ieder der partijen door middel van een aangetekend schrijven
 worden ontbonden in geval AI Ansaar er niet in slaagt om, binnen een termijn van 3 jaar na
 juridische levering van de gronden, een bruikbare bou-ergunning te verkrijgen voor de door
 te realiseren nieuwbouw.
 4.2 De overeenkomst kan door de Parcchie, door middel van een aangetekend schrijven, worden
 ontbonden indlen uit het verkennend bodemondecoek en/of planschaderisicoanalyse blijkt
 dat de hieruit voo|loeiende kosten voor de parochie meer dan C 35.000.- bedragen.
 Alvorens hiertoe over te gaan treden partijen met elkaar in overleg om te kijken of de
 overeenkomst aangepast kan worden.
 4.3 Wanneer zich voor de eigendomsoverdracht van de grond omstandlgheden voordoen die
 gelegen zijn buiten de invîoedssfeer van partijen en die met zich brengen dat verdere
 nakoming van de uit deze overeenkomst voo|loeiende verplichtingen van partijen
 redelijke|ijs niet kan worden verlangd, treden partijen met elkaar in overleg om te kijken of
 de overeenkomst aangepast kan worden. Partijen nemen daartoe ook een inspannings-
 verplichtîng op zich zodanig dat verpllchtingen alsnog kunnen worden nagekomen.
 Deze overeenkomst is ontbonden in geval de gemeenteraad voor 1 november 2009 de Iocatie
 voor de vestiging van het nieuwe verenigingsgebouw van AI Ansaaq zoals weergegeven op
 bjlage 2, niet aanwijst als voorkeurslocatie. Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van
 het In dit Iid bepaalde kan geen van de partijen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
 5 Gesch|llen
 -5ï1 Alle geschillen die naar aanleiding van of In verband met deze overeenkomst of daaruit
 voo|loeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de
 burgerlijke rechter.
 5.2 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 Partijen zullen, ten behoeve van het welslagen van deze overeenkomst, handelen en mondellng, dan
 wel schrioelijk communiceren conform deze verklaring en alles doen en niets nalaten wat in dit
 verband noodzakelijk is en elkaars belangen respederen.
 / /
 al I
 ,) /?
 . cx
 -. ) i ï
 Yt l
 ' | !
 h t .,.'M
 samenwefkingsovereenkomst nieuwbouw A( Ans r
 versie l3juli 2009
 '=&v.
 Yoc--, .

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 9

1.1. Post In - 4958



éftfus overeengekomen en J'rl v/erNofz opgemaakt en getekend op is jtïjj zcl)g s yjyjjtsom,
 Sint Jozer en sfnt yjartjaus earocjj/e
 011 'kkelfnqsco--''--'- -
 . m|foatje à't-,wz
 . . f
 2) '
 ..,'Y'*Wé
 ékc.--. ç'?Lï
 y y-c-u
 . . .. s
 H.c. van keeuwen
 Directeur Horsman & co vastgoed 11
 C.A.A ongyuecj
 o 5.v.g. jyjjerjjçv
 Vfc v oà ëtter .
 . .. s ajv' >
 / ,j
 j.,J.. .: -..- . - ' s !
 yj .- ......--;)
 --. .
 Ge ï'
 eente Nilfegom
 J . wekers t
 w thoucfer g op rate rjjjjegom
 /
 .>
 ... ...-
 Verenëjng Aj Arjsaar
 <|
 1. Otllhadj
 Secretarfs
 R. E'/ Mahdack
 V'oorzieer
 Bijlaget:;
 1. grondeigeodom/yerkooptekening
 bisschoppelfjke goedjeurjng
 integrafe planvpsje omgeyiru focatje verenfgjngsgebouw /$1 Ansaar
 Samonwerkicgsoveceenkomst njeuwbouw Aj Aasaar
 versie 13 julà ztlag
 5
 .pça... mp.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 9

1.1. Post In - 4958



Biilane 1
 t @
 samenwerkingsovereenkomst nieuwbouw AI Ansaar
 versie 13 juli 2009

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 9

1.1. Post In - 4958



Biilaqe 2
 ..|1 | is (1()1,1 It ()t t |l'(l|.t)1
 . , ' ->.a-rr>-- ' . . . >
 7 yj , y . -
 .-' ( || |-|. l | .. ..... .. .
 1| j
 --k N
 R.K. Parochie St. Jozct-en St. Nlaltilïus
 I4oo|dstl'aat |37
 2 1 |2 EN HILLEGOM
 Bisschoppelyke Nfaclltigil|g
 I).Nf. 09.095
 Goacht bestuul',
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