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Gemeente Haarlem, afdeling JZ i.o.m. afdeling PCM 

 
ONDERGETEKENDEN: 

 
 
1.  De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Haarlem, te dezer zake 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………, in zijn/haar 
hoedanigheid van ………………………………en handelend ter uitvoering 
van het besluit van het college van Burgemeester en wethouders van Haarlem 
d.d. ………………2022,  
hierna te noemen:  Gemeente, 
 
en 

 
 
2 Stichting Spaarne Gasthuis, gevestigd aan de Spaarnepoort 1 te Hoofddorp, 

ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41225010, te deze 
zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door P. Hummelen MSc, handelend in de 
hoedanigheid van zelfstandig bestuurder van voornoemde stichting,                                                         
hierna te noemen: Spaarne Gasthuis,   
 
Ondergetekenden sub 1 en 2 tezamen worden hierna aangeduid als Partijen.   

 
OVERWEGENDE: 
 
 
a. Partijen zijn op 4 februari 2020 een anterieure overeenkomst aangegaan 

inzake de herontwikkeling van het Spaarne Gasthuis; hierna te noemen “de 
Overeenkomst”; 

 
b. Partijen hebben gewijzigde afspraken gemaakt over de bijdrage van het 

Spaarne Gasthuis aan de kosten voor het aanleggen van ontsluitingen  van 
het plangebied en de daarmee samenhangende aanpassingen van de 
openbare ruimte en de omliggende infrastructuur;   
 

c. Partijen wensen deze gewijzigde afspraken vast te leggen in het onderhavige 
document, hierna te noemen: “Addendum 1’;   
  

 
  KOMEN HIERBIJ OVEREEN EN STELLEN VAST: 
 
  Artikel 1: 
 
  De volgende bepalingen uit Overeenkomst worden zoals hieronder aangegeven 
  gewijzigd: 
 

a. Artikel 1a van de Overeenkomst; de verwijzing naar Bijlage  9 komt als volgt 
te luiden: 

 
Bijlage 9: Infrastructurele aanpassingen Werkgebied d.d. 31 mei 2022 
(aangepaste versie bijlage 9)  
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b. Artikel 4 lid 2 van de Overeenkomst; de derde en vierde zin vervallen en 

worden vervangen door onderstaande tekst:  
 

Spaarne Gasthuis draagt bij aan de kosten van deze werkzaamheden 
middels betaling van een vast bedrag zoals aangegeven in de tabel 
‘Vaste bijdrage voor kosten conform aangepaste versie bijlage 9, d.d. 
31 mei 2022.’ 

 
c. Artikel 5 lid 2 van de Overeenkomst vervalt en wordt vervangen door 

onderstaande tekst: 
 

Een vaste bijdrage aan de kosten voor het ontwerpen, engineeren en 
realiseren van ontsluitingen van het Plangebied en de daarmee 
samenhangende aanpassingen van de openbare ruimte en de 
omliggende infrastructuur in het Werkgebied conform nieuwe bijlage 9, 
zoals nader uitgewerkt in artikel 7. 
 

 
Artikel 6 lid 3 van de Overeenkomst vervalt en wordt vervangen door 
onderstaande tekst:  
 

Gemeente Haarlem en Spaarne Gasthuis hebben afgesproken dat de 
aan Gemeente Haarlem te zijner tijd te betalen legeskosten worden 
bepaald op basis van de dan geldende legesverordening.  

 
d. Artikel 7 van de Overeenkomst vervalt en wordt vervangen door 

onderstaande tekst:  
 

De door Spaarne Gasthuis verschuldigde bijdrage inzake de kosten 
voor het aanleggen van ontsluitingen van het Plangebied en de 
daarmee samenhangende aanpassingen van de openbare ruimte en de 
omliggende infrastructuur in het Werkgebied bepaald op een vast 
bedrag ad € 1.748.645,- prijspeil 31 mei 2022. 

 
Dit bedrag wordt tot het moment van betaling geïndexeerd op basis van 
de GWW index (Bron: BouwkostenIndex | GWW). 
 

 
   De Gemeente factureert conform het termijnschema uit bijlage 9. 
 
 
  Artikel 2 Totstandkomingsvoorbehoud 
 
1.   Tussen Partijen komt dit Addendum pas tot stand nádat de daarvoor vereiste 

instemming c.q. goedkeuring is verleend door het college van burgemeester en 
wethouders van de Gemeente (het college). De instemming c.q. goedkeuring 
van het college geldt zodoende als een constitutief vereiste voor de 
totstandkoming van dit Addendum. 
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2.   Indien de in het vorige lid genoemde instemming c.q. goedkeuring niet is 
verleend door het college, komt in het geheel geen Addendum tot stand tussen 
Partijen, dus ook geen Addendum met een voorwaardelijk karakter als bedoeld 
in artikel 6:21 BW. 

 
3.  Tussen partijen komt dit Addendum pas tot stand nadat de Raad van Bestuur 

van Spaarne Gasthuis hiertoe formeel heeft besloten en de Raad van Toezicht 
van Spaarne Gasthuis zijn goedkeuring aan dit besluit heeft gegeven.   

 
  Artikel 3 Slotbepaling  
 
  Behoudens voor zover in dit Addendum expliciet wijzigingen of aanvullingen 
  zijn beschreven blijft de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ongewijzigd 
  van kracht.   
 
 
  Artikel 4 Ondertekening 
   
  Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, door Partijen per bladzijde 
  geparafeerd en aan het slot getekend,    
 
 

Gemeente Haarlem     Spaarne Gasthuis ………… 
 
  
 
  Datum……………………..    Datum:…….. 
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Bijlage 9 Versie 2.1 Aangepast 
Anterieure Overeenkomst Spaarne Gasthuis / Infrastructurele aanpassingen werkgebied  
d.d. 31 mei 2022 
 
 

 
 

1. Amerikaweg aanpassingen ten behoeve van in en uitrit personeelsparkeergarage 
2. Entree GGZ zijde Amerikaweg (geen werkzaamheden voor gemeente) 
3. Kennedylaan – voetgangersoversteek (corridor) 
4. Kennedylaan - in/uitrit voor parkeren woningen en tijdelijke in- en uitrit parkeergarage 

personeel 
5. Europaweg - langsparkeren ten behoeve van sociale woningbouw 
6. Europaweg – ontsluiting entreeplein (linksaffer) en daarmee bezoekersgarage 
7. Boerhaavelaan - oversteek tbv verder weg gelegen bushalte (als niet verplaatst) 
8. Boerhaavelaan - ontsluiting voor SEH/HAP  
9. Boerhaavelaan – Oversteek voor fietsers en  voor voetgangers (dit een wens van de 

omgeving, niet voor kosten van het Spaarne Gasthuis) 
10. Boerhaavelaan - Definitieve in- en uitrit voor Boerhaavegebouw. 
11. Boerhaavelaan – definitieve in-/uitgang expeditie en personeelsparkeren (geen 

werkzaamheden)  
 
Werkzaamheden Werkgebied 
▪ Partijen hebben de volgende afspraken gemaakte inzake de door de Gemeente te verrichten 

werkzaamheden in het Werkgebied. Onderstaande werkzaamheden zullen door de gemeente 
worden uitgevoerd op kosten van het Spaarne Gasthuis (met uitzondering van item 8 en 9). 
Hiervoor is een vast bedrag afgesproken. Gemeente Haarlem zal deze kosten in rekening brengen 
bij Spaarne Gasthuis op basis van het betalingsschema op bladzijde 6 dat de realisatie van deze 
ontsluitingen en infrastructuur volgt. Dit in aanvulling op artikel 7. 
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Onderstaande items zijn gebaseerd op 'Kostenraming verkeersmaatregelen Spaarne Gasthuis' 
(004835.20190708 .N1.02).pdf. d.d. 9 juli 2019 en een aantal items zijn in 2022 uitgewerkt door 
Antea op basis van de meest recente uitgangpunten. 
 
Onderstaande tabel bevat de samenvatting van deze raming per onderdeel, prijspeil 31 mei 2022: 
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1. Amerikaweg aanpassingen ten behoeve van in en uitrit personeelsparkeergarage 
a) Gemeente realiseert een verkeersveilige verkeersontsluiting (in- en uitrit), die aansluit bij het 

te zijner tijd te ontwikkelen ontwerp van de inrit en uitrit van de parkeergarage van Spaarne 
Gasthuis, met de volgende uitgangspunten.  

b) Locatie huidige in- en uitrit handhaven tbv GGZ en inrit parkeergarage. 
c) inrit Personeelsgarage via huidige uitrit. 

o Inrit iets aanpassen. Voorsorteervak toevoegen voor inrit met een slinger voor fiets 
en voetpad om ruimte te maken voor voorsorteervak.  

o Uitrit (c.q. huidige inrit) iets aanpassen. Bij gebruik huidige inrit is uitgangspunt dat er 
geen aanpassingen in het openbaar gebied mogelijk zijn.  

o Handhaven c.q. integreren in alle gevallen toegang (in/uitrit) naar Zuiderpoort 
(crisisdienst auto’s GGZ). 

d) Realiseren nieuwe uitrit aan noordzijde parkeergarage. 
e) Aansluiting op in/uitrit fietsenstaling vanaf openbaar fietspad tot erfgrens.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Entree GGZ zijde Amerikaweg (geen werkzaamheden binnen deze ontwikkeling) 
a) In en uitrit GGZ spoed via huidige in/uitrit straks tevens inrit personeelsgarage 
b) Ambulance entree aan Kennedylaan handhaven.  
c) Aandachtspunt gemeente bij ontwerp Kennedylaan.  
d) Geen werkzaamheden binnen deze ontwikkeling. 

  

b  

c  
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3. Kennedylaan – voetgangersoversteek (corridor) 
 

 
 

a) Voetgangersoversteek van woningen naar het middengebied (Schalkwijk midden). Oftewel 
de voortzetting van de Corridor vanuit Schalkwijk Midden.  

b) Huidig uitgangspunt is dat er geen VRI nodig is. 
c) Spaarne Gasthuis sluit aan op voetpad.  
d) De uitvoering  en ontwerp is onderdeel van de herinrichting van de Kennedylaan (Dwars door 

Schalkwijk). 
e) Deze kosten zijn maar voor de helft toe te rekenen aan het Spaarne Gasthuis.  

 
4. Kennedylaan - in/uitrit voor parkeren woningen en tijdelijke inrit parkeergarage personeel 

 

 
o Gemeente realiseert een verkeersveilige verkeersontsluiting (in- en uitrit) voor de 

woningen, die aansluit bij het te zijner tijd te ontwikkelen ontwerp van de inrit en 
uitrit van de parkeergarage voor woningen, met de volgende uitgangspunten.  

o Gebruik makend van de rechtsaf baan als uit- en in voegstrook, rechts in en uit.  
o Locatie nader te bepalen op basis van ontwikkeling woningbouw.  

a  

a  
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o Uitgangspunt is dat in de gekozen oplossing de wachtende auto’s het doorgaande 
verkeer niet hinderen.  

o alleen als er verkeerskundig aanleiding is voor een volledig kruispunt of een 
uitvoegstrook (indien de oplossing terugslag veroorzaakt op de Kennedylaan) dan 
nader overleg over kostenverdeling.  

 
Ontsluiting tijdelijke garage  

o Spaarne Gasthuis zal de in- en uitrit realiseren van de tijdelijke parkeergarage, ter 
plaatse van de huidige uitrit aan de Kennedylaan. 

o Gemeente zal de uitrit realiseren aan de Europaweg wanneer deze noodzakelijk blijkt 
tijdens de aanleg van de rotonde Kennedylaan / Europaweg.  

 
5. Europaweg - langsparkeren (update Antea) 

a) 24 langsparkeerplaatsen langs Europaweg (parkeerplaatsen op maaiveld).  
o Wordt opgenomen in ontwerp en uitvoering Europaweg.  

Indien een tijdelijke oplossing voor het langsparkeren noodzakelijk is zal dit door de gemeente 

worden gerealiseerd.  

 
6. Europaweg - ontsluiting entreeplein (linksaffer) en daarmee bezoekersgarage (update Antea) 

Gemeente realiseert een verkeersveilige verkeersontsluiting (in- en uitrit) voor het 
entreeplein, die aansluit bij het te zijner tijd te ontwikkelen ontwerp voor het 
entreeplein, met de volgende uitgangspunten: 
a) Toegang tot het plein vanuit noordelijke richting (linksaffer), uitvoegstrook voor 

keerpunt, veilige oversteek over busbaan, uitvoegstrook van Europaweg naar plein.  
b) Uitrit voor auto’s richting Noorden vanaf het plein.  
c) Veilige oversteek voor fietsers en voetgangers vanaf plein. 
d) Goede verbinding met geplande HOV halte en Europawijk.  

 
7. Boerhaavelaan - oversteek tbv verder weg gelegen bushalte (als deze niet wordt verplaatst)  

a) Veilige oversteek bij huidige kruispunt Boerhaavelaan - Europaweg voor voetgangers die 
tussen ziekenhuis en bushalte oversteken.  

b) Wordt mogelijk in een latere fase opgelost bij nieuwe rotonde (aanlegkosten gemeente).   
 

8. Boerhaavelaan - ontsluiting voor SEH/HAP  
a) Spaarne Gasthuis realiseert zelf op de openbare weg de in- en uitrit in aansluiting op haar 

ontwerp voor de SEH/HAP en Ambulancehal. De Gemeente zal het ontwerp ter goedkeuring 
voorgelegd krijgen.  

 
9. Boerhaavelaan – Oversteek voor fietsers en voor voetgangers (niet voor rekening van Spaarne 

Gasthuis) 
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a) Dit is een optie, dit is een bestaande vraag voor huidige situatie.  
b) Verzoek vanuit de wijk om de wijk aan de overzijde te benaderen vanaf bv bushalte. 
 

10 Boerhaavelaan - Boerhaavelaan (update Antea) 
 

 
 

Gemeente realiseert een verkeersveilige verkeersontsluiting (in- en uitrit) voor het 
Boerhaavegebouw.   

 
11 Boerhaavelaan - in-/uitgang expeditie (update Antea) 

a) Het kruispunt wordt aangepakt door de gemeente Haarlem in het project Amerikaweg. 
Hierin wordt de definitieve in- en uitrit voor expeditie meegenomen. Hier zullen geen kosten 
in rekening worden gebracht bij het Spaarne Gasthuis.  
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Termijnschema 
 

 
 
 
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW, prijspeil 31 mei 2022 en exclusief de prijsindexatie tot 
start bouw die is wordt bepaald op basis van de BDB index GWW en de BDB index parkeren, 
gerekend vanaf 31 mei 2022. 
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