
 

DE ONDERGETEKENDE: 

 

1. De gemeente Haarlem te dezen vertegenwoordigd door de heer B. Groeneveld, manager 

hoofdafdeling gebiedsontwikkeling en beheer, daartoe bevoegd krachtens de vigerende 

mandatenregeling van het College en de burgemeester van Haarlem, welke een uittreksel is 

aangehecht als Bijlage 1 bij deze overeenkomst, hierna te noemen: de gemeente. 

 

En 

 

2. NEM Haarlem B.V., gevestigd aan de Reggesingel 12 te Rijssen, ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 08189403, te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder 

Reggefiber Group B.V. met de heer E.J. Wiemer, manager gebiedsontwikkeling en bouw, als 

gevolmachtigde ingevolge de volmachtverlening aangehecht als bijlage 2 bij de overeenkomst, 

hierna te noemen: NEM  

 

De gemeente en NEM worden hierna gezamenlijk aangeduid als: Partijen; 

 

OVERWEGENDE DAT: 

 

a) deze overeenkomst vloeit voort uit het voornemen van KPN/Reggefiber om in gedeelten van 

Haarlem een glasvezel netwerk aan te leggen, als onderdeel van het Masterplan Breedband 

Haarlem; 

b) de gemeente de afgelopen jaren blijk heeft gegeven van een vooruitstrevend beleid op het 

gebied van de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur en de bijbehorende 

dienstenontwikkeling, en dit als goede impuls voor de economische, maatschappelijke en 

sociale ontwikkelingen binnen de gemeente beschouwt; 

c) de gemeente de handreiking voor gemeentes en Provincies van het Ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie “Goed op weg met breedband” onderschrijft,  

d) NEM zich bezighoudt met de aanleg van glasvezelnetwerken naar woningen in steden en 

dorpen in Nederland ten behoeve van moderne, op de toekomst gerichte, open 

telecommunicatie-infrastructuren, geschikt voor diensten op hoge snelheden van en naar 

aangesloten eindgebruikers; 

e) partijen derhalve de tussen hen overeengekomen voorwaarden nader wensen vast te leggen in 

onderstaande aanlegovereenkomst (hierna: overeenkomst): 

 

 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

 

1. Doel en reikwijdte van de overeenkomst  

1.1. Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van afspraken tussen Partijen welke van 

toepassing zijn bij de (eerste) aanleg van een openbaar glasvezelnetwerk in (gedeelten van) de 

gemeente Haarlem. 

1.2. Het door NEM aan te leggen netwerk zal worden aangelegd met inachtneming van de 

Telecommunicatiewet en de bij ondertekening in de gemeente geldende verordeningen en de 

in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

1.3. Hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, is van toepassing op het wijk voor wijk aan te 

leggen glasvezelnetwerk conform de planning van NEM in aansluiting op het Masterplan 

Breedband Haarlem, zoals gepresenteerd door KPN/Reggefiber op 19 november 2014. 

Waarbij wordt gestart met de realisatie van glasvezel in Haarlem Noord, alsmede op eventueel 

binnen de looptijd van deze overeenkomst door Partijen gezamenlijk en of door aan NEM 



verbonden maatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a en 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, 

aan te leggen netwerk in gebieden binnen de gemeente zoals aangegeven op het voorlopige 

demarcatieplan (zie bijlage 3).  

1.4. NEM heeft als doel een zo groot mogelijk aantal aansluitingen te realiseren op haar 

glasvezelnetwerk, waardoor zij thans bezig is alternatieven te onderzoeken voor het rendabel 

kunnen aansluiten van buitengebieden welke op dit moment buiten het door NEM opgestelde 

demarcatiegebied vallen. Indien naar oordeel van NEM het buitengebied rendabel kan worden 

geëxploiteerd, zal zij het buitengebied voorzien van een glasvezelnetwerk. Gemeente zal 

alsdan haar redelijke medewerking verlenen, overeenkomstig de voorwaarden van deze 

overeenkomst. 

 

2. Digitale kaart 

2.1. De gemeente levert aan NEM, kosteloos ten behoeve van de aanleg, beheer en onderhoud van 

het glasvezelnetwerk aan NEM, onder voorwaarden, zoals vermeld in bijlage 4 getiteld 

“Afname van digitaal kaartmateriaal van de gemeente” een digitale kaart als ondergrond  

 

 

3. Introductie periode 

3.1. NEM start samen met service providers per in artikel 1.3 genoemd gebied een introductie 

periode op om het commercieel gebruik van het glasvezelnetwerk te promoten. 

3.2. Voor de introductieperiode heeft de gemeente tot doel de tijdelijke standplaatsvergunningen te 

verlenen aan NEM en/of de service providers voor lokale uitingen waaronder onder andere 

ook het plaatsen van mobiele informatiecentra worden begrepen. Deze medewerking wordt 

alleen verleend, indien aan de daarvoor geldende voorwaarden en bepalingen uit de Algemene 

Plaatselijke verordening en “het Standplaatsenbeleid 2010” is voldaan.  

 

 

4. Leges en degeneratiekosten 

4.1. De gemeente brengt de leges, beheer en degeneratiekosten in rekening per instemmingsbesluit 

of graafmelding geheel volgens de vigerende legesverordening en de landelijk geldende VNG 

richtlijn straatwerk telecom op basis van het B1 tarief. 

4.2. Partijen kunnen nadere afspraken maken binnen het kader van voornoemd artikel (4.1). 

4.3. Instemmingsverzoeken en meldingen dienen via elektronische weg (MOOR) te worden 

ingediend. Uitgangspunt is dat een aanvraag instemmingsbesluit per PoP (Point of Presence) 

gebied zal geschieden (circa 2500 aansluitingen) en dat meldingen daar waar mogelijk 

geclusterd zullen worden. 

 

 

5. Coördinatie 

5.1. Partijen zullen binnen hun organisatie één centraal aanspreekpunt aanwijzen, waarbij dit bij de 

gemeente per gebied een andere persoon zal betreffen, welke voor de duur van het project 

zorgdraagt voor de interne communicatie en coördinatie binnen hun organisatie en met alle bij 

het project betrokken disciplines. 

5.2. Voor het efficiënt uitrollen van het netwerk zal de gemeente NEM vroegtijdig informeren over 

op hand zijnde reconstructies, infrastructurele projecten, grootschalige herstraatprojecten, 

nieuwbouwprojecten e.d. ten einde aansluiting te vinden in de combi projecten en de overlast 

daar waar mogelijk te beperken. 

5.3. Voordat NEM overgaat tot de definitieve uitrol van het glasvezelnetwerk kan NEM daar waar 

mogelijk reeds netwerk aanleggen in werken welke door of in opdracht van de gemeente 

worden uitgevoerd, indien zich daartoe een mogelijkheid voordoet. 



5.4. Gezien de omvang van het project zullen Partijen procedureafspraken maken voor aanvraag 

en verlening van instemmingsbesluiten waarbij, voor zover de wettelijke kaders dat toelaten, 

het proces met betrekking tot de verlening voor beide Partijen waar mogelijk 

(kosten)efficiënter te laten verlopen en vertraging in de aanleg van het netwerk zoveel 

mogelijk te voorkomen. 

5.5. NEM levert aan Gemeente een globale projectplanning die tenminste zal bestaan uit een 

verwacht tijdspad en uitrolplanning. 

5.6. NEM is zich bewust van het belang van communicatie en informatie naar direct aanwonenden 

hetgeen betekent dat actief schriftelijk wordt gecommuniceerd over voorgenomen 

werkzaamheden, het moment van uitvoering van werkzaamheden, eventuele uitloop en het 

onverhoopt niet doorgaan van werkzaamheden. 

 

6. Points of Presence (Wijkcentrales)  

6.1. Voor de functionaliteit van het glasvezelnetwerk dienen er op diverse locaties PoP’s (Point of 

Presence) in de openbare ruimte gerealiseerd te worden. Partijen zullen in een vroeg stadium 

in goed en gezamenlijk overleg de locaties van deze PoP’s vaststellen waarbij het voorstel van 

NEM voor de locaties als uitgangspunt dient, en daarnaast wordt ook gekeken naar de 

maatschappelijke aanvaardbaarheid en de ruimtelijke inpassing. 

6.2. Door middel van de vestiging van rechten van opstal zal de gemeente gronden of ruimtes aan 

NEM ter beschikking stellen onder redelijke en marktconforme voorwaarden teneinde PoP’s 

te kunnen plaatsen. Onder redelijke voorwaarden wordt in ieder geval verstaan een termijn 

van tenminste 30 jaar en beperkte mogelijkheden tot beëindiging van een recht van opstal 

gezien de hoge kosten die het opnieuw oprichten en verwijderen van een PoP en verplaatsen 

van de daaraan verbonden kabels met zich meebrengen.  

6.3. De voorwaarden, waaronder de prijs, waaronder de opstalrechten worden gevestigd zijn 

vermeld op bijlage 5 van deze overeenkomst. Mocht recht van opstal niet mogelijk zijn, zal 

Gemeente de mogelijkheid onderzoeken de gronden voor de PoP's onder redelijke 

voorwaarden en condities aan NEM te verkopen, tegen een marktconforme verkoopprijs.  

6.4. De gemeente is zich ervan bewust dat NEM alleen belang heeft bij de verwerving of gebruik 

van de PoP's gronden en andere daarmee verband houdende overeenkomsten, indien NEM 

overgaat tot de aanleg van een glasvezelnetwerk. In dit verband zal de gemeente, NEM niet 

houden aan een enige verplichting tot nakoming en/of schadevergoeding, als gevolg van het 

onderbreken van de onderhandelingen van een overeenkomst ten aanzien van de PoP gronden, 

voorafgaand aan het sluiten van de (koop)overeenkomst(en) van de PoP gronden. Zodra de 

feitelijke werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk zijn gestart is NEM niet 

langer gerechtigd zich hierop te beroepen.  

6.5. NEM zal de aan haar geleverde of ter beschikking gestelde gronden voor geen andere 

doeleinden aanwenden dan voor de oprichting en beheer van PoP’s.  

6.6. De door NEM te realiseren PoP’s bestaan uit standaard netstations die volgens NEM 

bouwvergunningsvrij zijn. Behoudens wettelijke voorschriften, zal de gemeente, in dat geval 

geen aanvullende eisen ten aanzien van uiterlijk en vormgeving van de PoP behuizing stellen. 

In overleg kan binnen de grenzen van redelijkheid door gemeente en NEM besproken worden 

of en hoe de PoP’s het beste ingepast kunnen worden in de omgeving waarbij zoveel als 

mogelijk rekening gehouden zal worden  met de nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente. 

Voorwaarden hierbij dat de PoP’s vergunningsvrij blijven.  

 

7. PR en communicatie 

7.1. In algemene zin zal de gemeente vanuit het maatschappelijk en economisch belang dat zij 

hecht aan de aanleg en het nut van glasvezelnetwerk zich positief uitlaten over de aanleg. 

Hiervoor zal de gemeente in publieke uitingen en contacten naar burgers als wel naar 



organisaties zich voorstander verklaren over het project, voor zover dit niet in strijd is met de 

neutrale positie van de gemeente ten opzichte van private partijen. 

7.2. De gemeente adviseert NEM omtrent lokale publiciteit inzake het glasvezelnet waaronder 

berichtgeving aan bewoners over de aanleg van het netwerk, het plaatsen van de points of 

presence (POP's)  en de betekenis daarvan voor eenieder. Waar mogelijk ondersteunt de 

gemeente deze communicatie richting bewoners ook actief, bijvoorbeeld in de vorm van een 

bewonersbrief namens het college van B&W en in de vorm van persberichten en artikelen in 

gemeentelijke media. 

7.3. Alle communicatie in de vorm van persberichten en artikelen omtrent de overeenkomst, 

omtrent de aanleg van het glasvezelnetwerk, omtrent de aanleg van de points of presence 

(POP’s), worden voorafgaand aan publicatie, tussen Partijen besproken en afgestemd. 

7.4. NEM draagt er zorg voor dat er tijdens de uitvoering er een te allen tijde bereikbaar 

informatienummer is, de gemeente draagt geen verantwoording voor communicatie omtrent 

de directe uitvoering.  

 

8. Civiele werkzaamheden 

8.1. De werkzaamheden in gesloten verhardingen en/of in open verhardingen met 

verkeersdoeleinden zullen in principe middels persingen of boringen plaatsvinden. Indien dit 

niet mogelijk is zullen partijen in overleg treden, waarbij rekening zal gehouden worden met 

de bepaling t.a.v. de aanlegdiepte en rekening gehouden zal worden met het instandhouden 

van en/of terugbrengen in de oude staat van de fundering van die verhardingen.  

8.2. NEM draagt zorg (doet zorg dragen) aan het voldoen aan de richtlijn CROW 96B. 

8.3. Er zullen geen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd in boomkruinprojecties, bosschages, 

perken, grasvelden en plantsoenen, tenzij anders wordt overeengekomen 

8.4. Partijen zijn overeengekomen dat in beginsel de gegraven tracés aan het einde van de werkdag 

open kunnen blijven met inachtneming van deugdelijk afzettingsmateriaal tenzij er sprake is 

van situatie waar onaanvaardbare risico’s op gevaar of schade aanwezig is. Een open gegraven 

sleuf zal binnen 48 uur weer volledig zijn dichtgestraat, op vrijdagmiddag en/of voor aanvang 

van een feest en/of evenementendag zijn alle sleuven volledig dichtgestraat. NEM zal 

eigendommen van derden respecteren, de toegankelijkheid van woningen, panden en 

bedrijven te allen tijde waarborgen en de veiligheid voor bewoners, bezoekers en passanten 

garanderen. 

8.5. In verband met het realiseren van de klantaansluitingen bij aanwezigheid van de klant staat de 

gemeente toe dat er (kleine) civiele werkzaamheden op doordeweekse dagen tot 22.00 uur en 

op zaterdagen kunnen worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen slechts bij 

uitzondering plaatsvinden en meldingen van deze werkzaamheden zullen zover mogelijk 

vooraf worden gemeld doch uiterlijk de eerste werkdag na de uitvoering. 

8.6. De gemeente stelt NEM tijdig in kennis van de bij haar bekende informatie omtrent de 

bodemkwaliteit en eventuele aanwezigheid van vervuiling. Indien tijdens de uitvoering 

vervuiling wordt aangetroffen anders dan redelijkerwijs zou mogen worden verwacht, zullen 

Partijen in overleg treden over een redelijk alternatief tracé of wijze van uitvoering. Indien een 

alternatief tracé niet voorhanden is en/of de uitvoeringskosten kosten voor de aanleg 

onevenredig hoog zijn houdt NEM zich het recht voor om in die gevallen het 

glasvezelnetwerk in het betreffende gebied niet aan te leggen. Voor en tijdens de uitvoering 

zullen de graaflocaties tijdig tussen Partijen worden afgestemd. 

8.7. Voor en tijdens de uitvoering zullen de graaflocaties tijdig tussen Partijen worden afgestemd.  

8.8. Het maken van na-aansluitingen zowel tijdens als 1 jaar na de oplevering van het 

glasvezelnetwerk zullen vallen onder meldingsplichtige werkzaamheden waarvoor geen 

instemmingsbesluit benodigd is en waarvoor geen kosten in rekening gebracht worden. De 

werkzaamheden worden in MOOR gemeld, waarbij beheer en degeneratie kosten per kwartaal 

in rekening worden gebracht.  



 

9. Herstelwerkzaamheden (inclusief herbestrating) 

9.1. NEM zal gedurende een periode van 1 jaar na aanleg voor eigen rekening en in eigen beheer 

onderhoud plegen aan de door NEM gegraven tracés in de openbare ruimte en schade 

herstellen waarvan vast staat dat deze als gevolg van de werkzaamheden welke door NEM 

en/of haar aannemers zijn uitgevoerd en die verband houden met de aanleg van het netwerk 

van NEM. De onderhoudstermijn vervalt voor dat deel van het tracé wat, naar het oordeel van 

partijen, door  een derde partij is geroerd. 

9.2. NEM voert de herstelwerkzaamheden op eerste aanzegging van de gemeente uit doch uiterlijk 

binnen 4 weken na ontvangst van de aanzegging. Bij gevaarlijke situaties zal het herstel 

binnen uiterlijk 24 uur  plaatsvinden. Mocht NEM niet binnen de gestelde termijn over gaan 

tot de herstelwerkzaamheden is de gemeente gerechtigd op kosten van NEM de 

herstelwerkzaamheden tegen een marktconform tarief door derden te laten uitvoeren.  

9.3. Voor aanvang van de werkzaamheden door NEM, zal  NEM per deelgebied de bestaande 

situatie  doen vastleggen in een proces verbaal van opneming. 

9.4. In het proces verbaal van opneming is vastgesteld middels beeldmateriaal hoeveel en welke 

slechte en/of gebroken tegels en/of klinkers in de tracés aanwezig zijn. De gemeente vergoedt 

NEM en/of haar aannemers hiervoor de aanschaf van nieuwe tegels en/of klinkers ten einde de 

gewenste kwaliteit van het straatwerk te waarborgen. Indien NEM aanvangt met de 

werkzaamheden voordat er een proces verbaal van opneming is gemaakt kan NEM geen 

beroep doen op dit artikel. Tegels en/of klinkers welke breken tijdens de uitvoering komen 

voor rekening van NEM. 

9.5. Na uitvoering van de werkzaamheden levert NEM per instemmingsbesluit aan de gemeente 

een proces-verbaal van oplevering. Het proces-verbaal van opneming en oplevering inclusief 

bijbehorende foto’s wordt door beide Partijen voor akkoord ondertekend waarna de periode 

van onderhoud ingaat. 

9.6. Indien er op verzoek van de gemeente grondverbetering dient plaats te vinden op de 

graaflocaties zal de gemeente hiervoor de kosten dragen. 

9.7. Als de gemeente voor de ommekomst van de onderhouds(garantie)periode de NEM niet heeft 

aangesproken op deze garantie is de garantieperiode automatisch beëindigd.  

 

10. Looptijd en beëindiging 

10.1. Deze overeenkomst vangt aan per de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor de 

periode van vijf jaar of zoveel eerder indien Partijen in goed overleg hebben vastgesteld dat 

het glasvezelnetwerk in de gemeente is gerealiseerd dan wel (al dan niet per gebied) niet 

gerealiseerd wordt. 

10.2. Indien na ommekomst van deze overeenkomst, de werkzaamheden (welke zoveel als mogelijk 

in een aaneengesloten periode zijn uitgevoerd aan het glasvezelnetwerk nog niet zijn afgerond 

of zijn uitgebreid, kunnen Partijen deze overeenkomst verlengen voor een periode welke 

benodigd is voor de afronding van de voornoemde werkzaamheden.  

10.3. Een partij heeft het recht om deze overeenkomst tussentijds door middel van een aangetekend 

schrijven te beëindigen indien: 

 de andere partij tekort schiet in de nakoming van één van haar verbintenissen uit hoofde 

van deze overeenkomst en na eerdere schriftelijke ingebrekestelling door de andere 

partij niet in staat is om aan de verbintenis te voldoen, tenzij de tekortkoming, gezien 

haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding niet rechtvaardigt. 

 de andere partij een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling heeft gedaan; 

 de andere partij in staat van faillissement verkeert of indien er een surseance van 

betaling is verleend; of 

 er bij de andere partij een curator of bewindvoerder is aangesteld.  



10.4. Rechten en plichten die naar hun aard ook voortduren na de beëindiging van deze 

overeenkomst, blijven onverkort van kracht. Onder deze rechten en plichten worden in ieder 

geval begrepen hetgeen in artikel 9.1 (herstelwerkzaamheden) en 11.1 (opruimen van lege 

buizen) is bepaald.  

 

11. Slotbepalingen 

11.1. Het door NEM aan te leggen glasvezelnetwerk is toekomstgericht en ziet derhalve ook toe op 

de aanleg van ”kabels” (als omschreven in Artikel 1.1, onder z. van de Telecommunicatiewet) 

voor toekomstige aansluitingen danwel het kunnen verrichten van beheer en onderhoud van 

het glasvezelnetwerk. Derhalve zullen niet alle aan te leggen “kabels” (direct) in gebruik 

genomen worden. De gemeente zal daarom, geen beroep doen op artikel 5.2 lid 8 

Telecommunicatiewet. Wel kan de gemeente NEM verzoeken, die hieraan haar medewerking 

zal verlenen, niet in gebruik zijnde “kabels” te verwijderen als hiervoor naar het oordeel van 

Partijen  een noodzaak is.  

11.2. Op basis van tracés van het glasvezelnetwerk dat in goed overleg met de gemeente wordt 

vastgesteld, zal de gemeente de eerste vijf jaar voor dit nieuw aangelegde netwerk geen 

verzoek doen ten aanzien van het nemen van maatregelen. Indien het nemen van maatregelen 

desondanks toch noodzakelijk blijkt te zijn, zal de gemeente de kosten hiervan dragen, tenzij 

vooraf de gemeente in het verleende instemmingsbesluit expliciet voor die locatie heeft 

opgenomen dat binnen 5 jaar na verlening van het besluit maatregelen genomen moeten 

worden. 

11.3. Indien de gemeente snippergroen verkoopt aan derden waarin delen van het glasvezelnetwerk 

van NEM aanwezig zijn zal de gemeente de koper hiervan op de hoogte stellen. De gemeente 

zal met de koper op haar kosten kwalitatieve verplichtingen opnemen in de koopovereenkomst 

welke erop toezien dat de koper en/of zijn rechtsopvolger het glasvezelnetwerk dient te dulden 

en dat geduld dient te worden dat aan kabels en leidingen werkzaamheden verricht dienen te 

worden. 

11.4. De gemeente is in haar publiekrechtelijke hoedanigheid, niet aansprakelijk jegens NEM voor 

tekortschieten onder deze overeenkomst, indien dit het gevolg is van een handelen of nalaten 

van de gemeente waartoe zij op grond van het publiekrecht is gehouden en indien zij op het 

tijdstip van het aangaan van deze overeenkomst dit niet had kunnen voorzien. 

11.5. Partijen hebben overleg gevoerd over duurzaam aanleggen van het FttH netwerk en zijn 

overeengekomen dat NEM de aan te leggen infrastructuur op een diepte van 40 centimeter 

onder de verharding aanlegt (bovenzijde verharding – bovenzijde kabel), met in achtneming 

van artikel 3, lid 1 van de WION. Behoudens daar waar de aanlegdiepte een bestaande 

constructie teniet zou doen, zoals wegkruisingen, watergangen e.d. 

11.6. Deze overeenkomst gaat uit van de intentie van NEM om gebieden in Haarlem te verglazen, 

zoals vastgelegd in het Masterplan Breedband Haarlem en gepresenteerd op 19 december 

2014. Alle gebieden binnen de gemeente worden op dezelfde wijze benaderd en er wordt in 

maart 2015 gestart in Haarlem Noord.  

11.7. Indien niet binnen vijf jaar na ondertekening is gestart met de aanleg van (een gedeelte van) 

het netwerk, eindigt deze overeenkomst van rechtswege en zonder dat voorafgaande 

opzegging is vereist.  

 

12. Overeenkomst 

12.1. Indien de bepalingen in deze overeenkomst strijdig zijn met de bepalingen in een bijlage, 

prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.  

12.2. De overeenkomst en haar bijlagen vormen gezamenlijk de overeenkomst tussen Partijen. 

12.3. Deze aanlegovereenkomst heeft een vertrouwelijk karakter. Partijen zullen geen enkele 

informatie over de aard en inhoud van de Aanlegovereenkomsten haar Bijlage aan derden 

verstrekken zonder voorafgaande toestemming van de andere Partij. Dit behoudens de 



wettelijke verplichting van de gemeente om informatie te verstrekken op grond van de Wet 

Openbaarheid van Bestuur. 

 

13. Rechts en forumkeuze 

13.1. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.  

13.2. Alle geschillen, die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan, van welke aard 

en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig 

worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter, doch niet 

eerder dan nadat Partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in der minne op 

te lossen. 

 

 

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te _____________ op ____________2015: 

 

 

Gemeente Haarlem   NEM Haarlem B.V. 

____________________   ___________________________ 

 

 

 

 

 

B. Groeneveld       E.J. Wiemer 

Manager hoofdafd. Gebiedsontwikkeling en -beheer Manager Gebiedsontwikkeling en Bouw 

 

  

 

 

 

Bijlagen: 

1. Uittreksel mandaatregeling 

2. Volmacht vertegenwoordiging NEM 

3. Voorlopig demarcatieplan 

4. Licentieovereenkomst afname van digitaal kaartmateriaal van de Gemeente Haarlem  

5. Recht van opstal overeenkomst 


