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NADERE OVEREENKOMST FINANCIËLE AFSPRAKEN WONEN IN HET GROEN
DEEL I

ONDERGETEKENDEN:
Na besluitvorming worden namen ingevuld.
1.
DE GEMEENTE ALKMAAR, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet
vertegenwoordigd door PM, burgemeester van die Gemeente, handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van die Gemeente d.d. PM, nr. PM,
hierna verder te noemen: “Alkmaar”;
2.

DE GEMEENTE CASTRICUM, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet
vertegenwoordigd door PM, burgemeester van die Gemeente, handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van die Gemeente d.d. PM, nr. PM,
hierna verder te noemen: “Castricum”;

3.

DE GEMEENTE HEILOO, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet
vertegenwoordigd door PM, burgemeester van die Gemeente, handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van die Gemeente d.d. PM, nr. PM,
hierna verder te noemen: “Heiloo”;

4.

DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND, ten deze krachtens artikel PM van de Provinciewet
vertegenwoordigd door PM, Commissaris der Koningin, handelend ter uitvoering van het besluit
van het college van gedeputeerde staten van die Provincie d.d. PM, nr. PM, hierna verder te
noemen: “Provincie”;

Partijen sub 1, 2 en 3 hierna verder gezamenlijk ook te noemen: “de Gemeenten”;
Partijen sub 1, 2, 3 en 4 hierna verder gezamenlijk ook te noemen: “partijen”.

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
1.
De gemeenten Castricum en Heiloo en de Provincie Noord-Holland hebben 16 december 2005
de Bestuursovereenkomst Wonen in het Groen Heiloo/Limmen gesloten. Door middel van een
aanhangsel is de gemeente Alkmaar partij geworden bij deze overeenkomst voor zover dit de
aansluiting A9 betreft.
2.

Genoemde Bestuursovereenkomst heeft betrekking op het project Wonen in het Groen. Het
project Wonen in het Groen betreft de realisatie van een hoogwaardig, landelijk woonmilieu in
het op de kaart (Bijlage 1) aangegeven plangebied, door toepassing van het principe ‘rood voor
groen’ (hierna: “het Project”). Onderdeel van het Project is de realisatie van Groenprojecten en
de realisatie van de Aansluiting A9.

3.

In de Bestuursovereenkomst is een aantal financiële afspraken gemaakt, die nader door
partijen dienen te worden uitgewerkt in een Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken.

4.

In het kader van vorenbedoelde uitwerking hebben partijen nader overlegd over de uitwerking
van de Bestuursovereenkomst en overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de nadere
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financiële afspraken. Partijen wensen deze afspraken op hoofdlijnen uit te werken in twee
separate overeenkomsten. Hiervoor is gekozen omdat een aantal zaken nog onvoldoende
zeker is, op deze wijze de risico’s beter beheersbaar zijn en voorts om de snelheid en
voortgang in het proces te waarborgen. In onderhavige overeenkomst is het eerste deel van de
nadere uitwerking opgenomen.

EN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1 ·Definities en projectbeschrijving
1.1
In deze NOFA deel I wordt hierna verder verstaan onder:
Nofa deel I

De uitwerking van de Bestuursovereenkomst in de onderhavige
Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken Deel I.

Nofa deel II

De uitwerking van de Bestuursovereenkomst en de NOFA deel I in de
Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken Deel II.

Bestuursovereenkomst De tussen partijen op 16 december 2005 gesloten
bestuursovereenkomst, welke als Bijlage 1 bij deze NOFA deel I is
gevoegd.
Stuurgroep

Bestuurlijke vertegenwoordiging van partijen en zorgt voor de
bestuurlijke afstemming van de te nemen besluiten.

Regiegroep

Ambtelijke vertegenwoordiging van partijen en zorgt voor de
dagelijkse voortgang en het voorbereiden van de Stuurgroep.

Groenprojecten

De Groenprojecten zoals aangegeven op de indicatieve Projectenlijst
(Bijlage 2) Het betreft Groenprojecten waarbij natuur, recreatief
medegebruik en/of waterberging worden gerealiseerd en/of beheerd in
het kader van het Project. Het betreft hier groen en overige
voorzieningen van openbaar nut.

Projectenlijst

De lijst met Groenprojecten welke als Bijlage 2 bij deze NOFA deel I is
gevoegd. De indicatieve Projectenlijst bevat een indicatie van de in
Periode 1 en 2 uit te voeren Groenprojecten. Partijen werken nader uit
welke Groenprojecten van de Projectenlijst in Periode 1 en welke in
Periode 2 zullen worden uitgevoerd, een en ander zoals nader
aangegeven in artikel 3.1 van de NOFA deel I.

Aansluiting A9

Een nieuwe aansluiting op de A9 ter hoogte van Heiloo, exclusief
ontsluitings- en verbindingswegen, waardoor de in het Plangebied te
bouwen woningen en het Bedrijventerrein Boekelermeer worden
ontsloten, exclusief de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding.

Zekerheid aansluiting Er is (in afwijking van artikel 7.5 van de Bestuursovereenkomst)
sprake van zekerheid van de aansluiting op de A9 indien:
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a.
b.

aan de voorwaarden die Rijkswaterstaat stelt kan worden voldaan
door partijen; en indien
de minister het Tracébesluit Spitsstroken én besluit Aansluiting
A9 Heiloo heeft genomen.

Periode

Deze NOFA deel I bevat voor de Groenprojecten afspraken over twee
door partijen onderscheiden perioden (Periode 1 en 2), die
samenhangen met de ILG-financieringsperioden.

Periode 1

De in NOFA deel I gemaakte afspraken met betrekking tot de
Groenprojecten periode 1 welke gelden tussen partijen vanaf het
moment van ondertekening van de NOFA deel I tot en met 31
december 2013, onafhankelijk of de aansluiting A9 al dan niet
gerealiseerd wordt. In deze periode kunnen de gemeenten in ieder
geval 820 woningen waarvan 30 woningen topsegment realiseren. De
Provincie zal de nader tussen partijen overeen te komen
Groenprojecten (doen) realiseren op basis van de Projectenlijst
(Bijlage 2).

Periode 2

Na zekerheid aansluiting nader tussen partijen te maken afspraken
met betrekking tot de Groenprojecten periode 2, welke tussen partijen
zullen gelden vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020.

1.2

Het Project bestaat uit de volgende onderdelen:
a)
De realisatie van 2000 à 2400 woningen, waarvan 250-300 in het topsegment;
b)
De realisatie van 200 ha natuur en/of waterberging en 100 ha compensatie voor de
aansluiting A9.
c)
De realisatie van fiets- en wandelpaden (inclusief tunnels en passages);
d)
De realisatie van een nieuwe aansluiting op de A9 met bijbehorende toegangswegen.

1.3

De bedragen genoemd in onderhavige NOFA deel I zijn exclusief BTW en hebben als prijspeil
1-1-2004, tenzij anders vermeld.
Alle in de NOFA deel I genoemde bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis
van de BDB GWW-totaalindex (2000=100).

Artikel 2
2.1

Doel van de NOFA deel I en relatie met Bestuursovereenkomst
Partijen zijn overeengekomen de Bestuursovereenkomst in twee delen uit te werken: NOFA
deel I en NOFA deel II.
Het doel van NOFA deel I is:
1. Het vastleggen van de nadere afspraken tussen partijen ten aanzien van het Plangebied.
2. Deze afspraken betreffen onder andere de in Periode 1 te realiseren Groenprojecten, de
voorwaarden waaronder deze realisatie plaatsvindt en de financiering hiervan. Tevens
betreffen deze afspraken de voorbereiding van de realisatie van de Aansluiting A9, alsmede
de voorbereiding van en besluitvorming over de overige nader overeen te komen
Groenprojecten in Periode 2.
3. Het vastleggen van procesafspraken waarlangs gekomen wordt tot het opstellen en
overeenkomen van de NOFA deel II alsmede de uitgangspunten en randvoorwaarden op
basis waarvan deze afspraken voor NOFA deel II gemaakt zullen worden.
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2.2

Het doel van NOFA deel II is de uitwerking van de Bestuursovereenkomst voor die onderdelen
die niet in de NOFA deel I zijn geregeld en voorts de nadere uitwerkingspunten zoals
aangegeven in de NOFA deel I.

2.3

Teneinde een overzicht te hebben van de financiële geldstromen is in Bijlage 3 een totaal
Financieel Overzicht opgenomen van de financiële afspraken en uitgangspunten.

2.4

De Nofa deel I is een uitwerking van een deel van de Bestuursovereenkomst. In afwijking van
artikel 13.4 van de Bestuursovereenkomst is door partijen overeengekomen op een aantal
onderdelen af te wijken van hetgeen in de Bestuursovereenkomst is afgesproken en de
Bestuursovereenkomst aan te vullen. Bij verschillen tussen de Bestuursovereenkomst en de
NOFA deel I, prevaleert de tekst van de NOFA deel I.

Artikel 3
3.1

Afspraken Groenprojecten Periode 1
Partijen hebben een indicatieve Projectenlijst (Bijlage 2) vastgesteld waarmee een inschatting
is gemaakt welke Groenprojecten in het kader van het Project in Periode 1 en 2 kunnen worden
gerealiseerd. Op basis van deze Projectenlijst wordt jaarlijks een voorstel van uit te voeren
Groenprojecten gemaakt welke aan de Stuurgroep ter goedkeuring wordt voorgelegd. Na
vorenbedoelde goedkeuring wordt het voorstel voorgelegd aan de ILG-Commissie ten behoeve
van de van de Provincie te verkrijgen ILG-gelden. Op basis van de Projectenlijst komen partijen
tevens de volgende onderdelen nader overeen: een fasering, een planning, een begroting ook
rekening houdend met beheerskosten en een overzicht van verantwoordelijkheden van partijen
ten opzichte van de realisatie, eigendom, beheer en exploitatie van het betreffende
Groenproject. De Projectenlijst is als Bijlage 2 bij deze NOFA deel I gevoegd.

3.2

De Groenprojecten zoals bedoeld in artikel 3.1 en welke gepland zullen worden in Periode 1
worden voor rekening en risico van de Provincie gerealiseerd. Aan de kosten van deze
Groenprojecten Periode 1 dragen Castricum en Heiloo gezamenlijk een vast bedrag van 5
miljoen Euro (zegge vijfmiljoen euro) bij. Deze bijdrage is door Castricum en Heiloo
verschuldigd op 1 december 2013.

3.3

Castricum en Heiloo betalen de Provincie uiterlijk 30 december 2013. De in artikel 3.2 bedoelde
bijdrage van 5 miljoen Euro voor de Groenprojecten, één en ander nader onderverdeeld als
volgt:
Castricum
€ 250.000,Heiloo
€ 4.750.000,Deze bedragen zijn vast en worden niet geïndexeerd, behoudens het gestelde in artikel 5.6.
Indien de Nofa deel I zou worden ontbonden zoals bedoeld in artikel 10.2 zullen vorenbedoelde
bedragen niet door de Provincie aan Castricum en Heiloo worden terugbetaald.

3.4

Indien de besteding van de bijdragen van Castricum en Heiloo, als bedoeld in artikel 3.2 en 3.3,
voor de realisatie van de Groenprojecten in Periode 1 niet of niet geheel vóór 31 december
2013 heeft plaatsgevonden, wordt de besteding van bedoelde gelden ten behoeve van de
Groenprojecten nader geregeld en uitgewerkt in de NOFA deel II. De Groenprojecten zullen in
ieder geval in het Plangebied worden gerealiseerd. Indien de NOFA deel I ontbonden zou
worden, zoals bedoeld in artikel 10.2 zullen de Provincie, Castricum en Heiloo over deze
gelden in een beëindigingovereenkomst afspraken maken.
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3.5
3.6

Partijen zetten zich maximaal in voor realisatie van de Groene Projecten en zullen zorgdragen
voor de daarvoor benodigde planologische procedures.
De organisatie en nadere afspraken ten aanzien van de realisatie, het eigendom, het beheer
en de exploitatie van de Groenprojecten worden nader tussen partijen overeengekomen.

Artikel 4
4.1

Afspraken Aansluiting A9.
Partijen zetten zich maximaal in, via de hen beschikbare kanalen, om een positieve
besluitvorming over de Aansluiting A9 te bewerkstellingen.

4.2

Partijen zullen zich inspannen met het Ministerie van V&W en/of RWS een
Samenwerkingsovereenkomst te sluiten over de Aansluiting A9. Ter voorbereiding en
uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst is een projectgroep geformeerd waarin het
ministerie van V&W, RWS en partijen vertegenwoordigd zijn.
Doel van de samenwerkingsovereenkomst is het vastleggen van afspraken over de locatie en
vormgeving van de aansluiting, de financiering, procedures en planning.
In afwijking van artikel 7.3 van de Bestuursovereenkomst is afgesproken dat Heiloo in verband
met de benodigde planologische procedures op haar grondgebied de acties van partijen om de
Aansluiting A9 bij de Rijksoverheid (in het bijzonder Rijkswaterstaat) te bewerkstelligen initieert,
coördineert en bewaakt. Hiervoor is een werkgroep ingesteld waarin partijen zijn
vertegenwoordigd.

4.3

Elk der partijen draagt de eigen kosten gemoeid met de uitvoering van de verplichtingen als
bedoeld in artikel 4.1 en 4.2.

4.4

De Provincie zal overgaan tot anticiperende grondaankopen voor de gronden benodigd voor de
realisatie van de Aansluiting A9 en de daarbij behorende toevoerwegen. Deze gronden zullen
op een nader door partijen overeen te komen moment aan de betreffende gemeente tegen
provinciale boekwaarde worden overgedragen. Indien geen Zekerheid Aansluiting ontstaat en
de gronden niet benodigd zijn voor de aansluiting A9 en toevoerwegen behoeven deze
gronden niet door de gemeenten afgenomen te worden.

4.5

Indien niet alle voor de realisatie van de Aansluiting A9 benodigde gronden op minnelijke wijze
door partijen kunnen worden verworven, zullen de gemeenten de benodigde verwervings- en
onteigeningsprocedures volgen. De Provincie zal de gemeenten hierbij ondersteuning bieden
in de vorm van het ter beschikking stellen van ambtelijke capaciteit.

4.6

Partijen hebben een ten opzichte van de Bestuursovereenkomst (artikel 9) gewijzigde
kostenraming en kostenverdeling opgesteld voor de Aansluiting A9 en de benodigde
ontsluitings- en verbindingswegen (Bijlage 4a). De kosten van de aansluiting op de A9 komen
thans voor de helft voor rekening van de gemeenten Heiloo en Castricum (in het kader van de
realisatie van de woningbouw in het Plangebied) en voor de andere helft voor rekening van
Heiloo en Alkmaar (in het kader van de realisatie van bedrijventerrein Boekelermeer).
De kosten van de Westelijke ontsluitingsweg komen voor rekening van Heiloo en Castricum (in
het kader van de woningbouw in het Plangebied) en de kosten van de Oostelijke
verbindingsweg voor rekening van Heiloo en Alkmaar (in het kader van de realisatie van
bedrijventerrein Boekelermeer).
Op de kaart (Bijlage.4b) zijn het tracé van de aansluiting en de daarbij behorende ontsluitingsen verbindingswegen schetsmatig aangegeven.
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Uit vorengenoemde kostenraming volgt dat de geraamde kosten voor de aansluiting A9
€ 18.000.000, = (zegge achttien miljoen euro) bedragen en de kosten voor de ontsluitings- en
verbindingswegen € 5.329.302, =
(zegge
vijfmiljoendriehonderdnegenentwintigduizenddriehonderdtwee euro).
De kosten zijn als volgt verdeeld:
Aansluiting A9
Heiloo
€ 7.650.000
Castricum
€ 2.340.000
Alkmaar
€ 8.010.000
Totaal
€18.000.000
4.7

Verbindingswegen
€ 2.287.224
€ 702.000
€ 2.340.078
€ 5.329.302

a. Indien na realisatie van de Aansluiting A9 blijkt dat de kosten van de aansluiting voor de
Gemeenten meer bedragen dan 18 miljoen Euro, dan komt 50% van deze meerkosten voor
rekening van de Provincie. De meerkosten van de ontsluitings- en verbindingswegen
worden bij de berekening van de door de Provincie te betalen bijdrage in de meerkosten niet
meegenomen. Het hiervoor bedoelde voor rekening van de Provincie komende bedrag aan
meerkosten aansluiting A9 van maximaal 5 miljoen Euro (zegge vijfmiljoen euro), is een vast
bedrag en wordt niet geïndexeerd.
b. De overige 50% van de meerkosten zal worden betaald door Alkmaar en Heiloo op basis
van de bestaande verdeling tussen voornoemde gemeenten. Bij voornoemde afspraak
wordt uitgegaan van een maximaal bedrag van € 10 miljoen euro aan meerkosten.
c. De meerkosten boven de € 10 miljoen komen voor 50% voor rekening van de gemeenten
Heiloo en Alkmaar en voor 50% voor rekening van de exploitaties wonen van het project
Wonen in het Groen Heiloo/Limmen.
d. Over eventuele indexering van de bijdrage in de meerkosten door Alkmaar en Heiloo zijn
nog geen afspraken door partijen gemaakt. Een en ander zal in de NOFA deel II nader
worden uitgewerkt.
e. Indien sprake is van meerkosten voor de ontsluitings- en verbindingswegen dan komen
deze voor wat betreft de Westelijke ontsluitingsweg ten laste van de Heiloo en Castricum (in
het kader van de woningbouw in het Plangebied) en voor wat betreft de Oostelijke
verbindingsweg ten laste van Heiloo en Alkmaar.

4.8

De in artikel 4.7 bedoelde bijdrage van de Provincie in de meerkosten van de aansluiting A9 zal
worden verminderd in het hierna genoemde geval. Indien de grondexploitaties van de
woningbouw in het plangebied van Heiloo en Castricum positief worden afgesloten zullen
Heiloo en Castricum een nader door partijen overeen te komen percentage van deze positieve
grondexploitaties aan de provincie betalen met een maximum van 5 miljoen euro (zegge vijf
miljoen euro), vast bedrag, niet geïndexeerd.

Artikel 5
5.1

Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken deel II
Indien sprake is van Zekerheid Aansluiting zullen partijen, na hierover op het niveau van de
Stuurgroep te hebben overlegd, overgaan tot het sluiten van NOFA deel lI. De Regiegroep zal
tijdig voor het verwachte moment van Zekerheid Aansluiting overleg tussen partijen
organiseren om de NOFA deel II voor te bereiden. Bij dit overleg worden de afspraken uit de
NOFA deel I geëvalueerd.
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5.2

Nadat partijen overeenstemming hebben bereikt over de aansluiting A9 en toevoerwegen met
Rijkswaterstaat, de NOFA deel II hebben ondertekend (afwijking van artikel 7.3 van de
Bestuursovereenkomst) en nadien de benodigde planologische procedures met succes zijn
doorlopen en de benodigde vergunningen afgegeven zijn, kan worden gestart met de realisatie
van de Aansluiting A9.

5.3

In de in het eerste lid van dit artikel bedoelde NOFA deel II worden de afspraken uit Nofa deel I,
voorzover aan de orde, nader uitgewerkt.

5.4

Partijen zullen in de NOFA deel II opnemen dat partijen zich inspannen om de beoogde
realisatie van 1200-1600 woningen inclusief topsegmentwoningen, planologisch mogelijk te
maken. De Gemeenten zullen hiertoe voor zover nog niet gebeurd bestemmingsplannen
herzien dan wel nieuwe bestemmingsplannen in procedure brengen. De Gemeenten zullen
zoveel mogelijk bevorderen dat de benodigde planologische procedures of activiteiten zo
spoedig als mogelijk worden afgerond. Partijen erkennen hierbij dat partijen ieder voor zich
volledig hun publiekrechtelijke verantwoordelijkheden behouden.

5.5

In de NOFA deel II worden met betrekking tot de in periode 2 te realiseren Groenprojecten door
partijen nadere afspraken gemaakt.

5.6

Ten behoeve van de realisatie van de Groenprojecten zullen Heiloo en Castricum op grond van
de Bestuursovereenkomst 16,6 miljoen Euro bijdragen. De betaling van deze bijdragen vindt
thans plaats in 2 perioden. Op grond van artikel 3.2 en 3.3 betalen Heiloo en Castricum 5
miljoen euro uiterlijk 30 december 2013 (periode 1). De overige 11,6 miljoen (periode 2)
betalen Heiloo en Castricum conform de afspraken in de Bestuursovereenkomst en de nog
nader in de NOFA deel II te maken afspraken.
Heiloo, Castricum en de Provincie zijn overeengekomen het totale bedrag van 16,6 miljoen te
indexeren conform de in artikel 1.3 van de NOFA deel I overeengekomen indexering en wordt
met betrekking tot periode 1 afgerekend in periode 2. Een en ander zoals ook is aangegeven in
het Financiële Overzicht (Bijlage 3).

Artikel 6
6.1

Besluitvorming Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken deel II
Partijen gaan ervan uit dat medio 2009/2010 sprake zal zijn van Zekerheid Aansluiting. Op het
moment als aangegeven in artikel 5.1 treden partijen op het niveau van de Regiegroep in
overleg met elkaar over de dan op te stellen concept NOFA deel II.

6.2

Uiterlijk binnen 2 maanden of zoveel eerder of later als partijen overeenkomen na de Zekerheid
Aansluiting zullen partijen de NOFA deel II aangaan.

6.3

Indien een college van Burgemeester en Wethouders, een Gemeenteraad, het college van
Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten geheel of gedeeltelijk goedkeuring onthouden
aan de NOFA deel II zullen partijen binnen de overlegstructuur zich er voor inspannen om in
gezamenlijk overleg binnen twee maanden, na het tijdstip van deze onthouding die wijzigingen
aan te brengen die noodzakelijk zijn om die goedkeuring alsnog te verkrijgen.

Artikel 7

Woningbouw
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7.1

Het toegestane woningbouwprogramma zonder aansluiting A9 als genoemd in de
bestuursovereenkomst – o.a. Zuiderloo – wordt voortvarend tot uitvoering gebracht.

7.2

Partijen werken voortvarend aan de planvoorbereiding van het woningbouwprogramma van de
Zandzoom, zodat na de beoogde besluitvorming over de aansluiting A9 direct gestart kan
worden met de woningbouw.

7.3

Gebleken is dat Castricum per november 2007 vooralsnog geen sluitende grondexploitatie
heeft voor de ontwikkelingen in het Plangebied. In dat kader hebben partijen afgesproken dat
Castricum nader onderzoek doet. De uitkomsten van dat onderzoek kunnen leiden tot een
voorstel aan de Stuurgroep voor een wijziging van de Bestuursovereenkomst op het vlak van
de invulling van de woningbouw. Hierbij wordt ook beoordeeld of dit voor Heiloo van toepassing
moet zijn.

Artikel 8
8.1

Planning
Partijen hebben een tijdschema vastgesteld (Bijlage 5) voor de uitvoering van de NOFA deel I
en de door elk van de partijen in het kader van deze NOFA deel I te verrichten
werkzaamheden. Indien overschrijding van de in deze planning opgenomen tijdstippen dreigt,
zal de meest gerede partij de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen en zullen partijen
overleggen over de alsdan te nemen maatregelen.

8.2

Het tijdschema kan uitsluitend met wederzijdse instemming van partijen gewijzigd worden.

Artikel 9
9.1

Communicatie
Communicatie vindt eerst plaats nadat hierover op het niveau van de Stuurgroep
overeenstemming is bereikt.

Artikel 10 Inwerkingtreding; ontbinding; onvoorziene omstandigheden; geschillen
10.1
De NOFA deel I zal per datum van ondertekening door partijen in werking treden en duurt voort
totdat door partijen aan alle uit deze NOFA deel I voortvloeiende verplichtingen is voldaan.
10.2

Elk van de partijen is gerechtigd deze NOFA deel I tussentijds, zonder inachtneming van enige
termijn en zonder rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te
ontbinden indien:
a.

b.
c.

10.3

De daarvoor aangewezen organen van publiekrechtelijke lichamen hun goedkeuring
onthouden of hun toestemming weigeren welke mocht zijn vereist voor de uitvoering van het
Project of essentiële onderdelen daarvan, of.
Indien als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures de bedoelde ruimtelijke plannen
geen doorgang kunnen vinden of benodigde vergunningen niet kunnen worden verleend, of.
Indien niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 6.2 en, indien sprake is van een situatie
als bedoeld in artikel 6.3, de termijn als bedoeld in artikel 6.3, door alle partijen de NOFA
deel II is gesloten;
Aan een tussentijdse ontbinding, als bedoeld in artikel 10.2 kunnen partijen geen recht
ontlenen op vergoeding van schade, kosten of interesten, hoe dan ook genaamd. Indien de
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NOFA deel I wordt ontbonden zullen partijen beëindigingafspraken maken over de ontstane
situatie en de gevolgen hiervan voor de uitvoering van de Bestuursovereenkomst.
10.4

Indien de omstandigheden waaronder deze NOFA deel I is gesloten, zodanige wijzigingen
ondergaan dat van partijen of een der partijen in redelijkheid niet meer gevergd kan worden dat
deze de NOFA deel I ongewijzigd geheel of gedeeltelijk nakomt of deze de NOFA deel I niet
meer kan nakomen, heeft de meest gerede partij het recht om van de andere partijen te
verlangen dat partijen de NOFA deel I wijzigen. Indien partijen niet tot overeenstemming komen
over een wijziging van de NOFA deel I, is artikel 10.5 van NOFA deel I van overeenkomstige
toepassing.

10.5

Partijen verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan omtrent de uitleg van de considerans
of van de bepalingen van deze NOFA deel I dan wel over de uitvoering van deze NOFA deel I,
met elkaar in overleg te treden, waarbij zal worden getracht dergelijke geschillen in der minne
te beslechten.

10.6

Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van
deze NOFA deel I of van overeenkomsten ter uitvoering van de onderhavige NOFA deel I
ontstaan tussen partijen, van welke aard die ook mogen zijn, voor zover daarvoor ondanks de
nodige inspanning van partijen tot behoorlijk overleg als bedoeld in de vorige volzin geen
oplossing tussen partijen is gevonden, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in
Haarlem.

Artikel 11: Slotbepaling
11.1
Bevoegd orgaan gemeente
Indien ter uitvoering van deze NOFA deel I een besluit of handeling van een gemeente wordt
verlangd, is het daartoe bevoegde orgaan het college van Burgemeester en Wethouders,
behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of afwijkende regelingen in of krachtens deze
NOFA deel I zelf.
11.2

Bevoegd orgaan Provincie
Indien ter uitvoering van deze NOFA deel I een besluit of handeling van de Provincie wordt
verlangd, is het daartoe bevoegde orgaan het college van Gedeputeerde Staten, behoudens
andersluidende wettelijke bepalingen of afwijkende regelingen in of krachtens deze NOFA deel
I zelf.

11.3

Bijlagen
De Bijlagen maken deel uit van deze NOFA deel I. Bij eventuele discrepantie tussen de
bijlagen en de NOFA deel I, prevaleert de tekst van de NOFA deel I.

Bij deze NOFA deel I horen onverbrekelijk de volgende bijlagen:
Bijlage 1:
Bestuursovereenkomst
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Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4a:
Bijlage 4b:
Bijlage 5:

Projectenlijst
Financieel Overzicht
Kostenraming en kostendekking aansluiting A9 en bijbehorende
toevoerwegen
Kaart behorende bij kostenraming en kostendekking A9 en bijbehorende
toevoerwegen
Tijdschema

Aldus in viervoud overeengekomen te Haarlem op ______________________
Gemeente Alkmaar

Gemeente Castricum

Gemeente Heiloo

Provincie Noord-Holland

-----------------------------PM
burgemeester

----------------------------PM
burgemeester

-------------------------PM
burgemeester

-------------------------------PM
commissaris der koningin
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lij a
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NOFA bijlage 1

a
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b

e
g

1

lij a

N

NOFA bijlage 1

a
f
o

b

e
g

1

lij a

N

NOFA bijlage 1

Plangebied

Bestuursovereenkomst 16 december 2005

a
f
o

Besluitnummer 2005-57892

b
e
g
lij a
1

N

NOFA bijlage 1

Bijlage 2

Woningbouw

Bestuursovereenkomst 16 december 2005

Westflank

N
Zandzoom

Limmen

Heiloo

Oostflank

Besluitnummer 2005-57892

Zuiderloo

a
f
o
b
Limmen

e
g
lij a

In het kader van ‘ruimte
voor ruimte’

Vóór zekerstelling van de
aansluiting op de A9 - max. 30 woningen
topsegment
Ná zekerstelling van de
aansluiting op de A9
- overige woningen

Ná zekerstelling
van de aansluiting op
de A9 - substantieel

Vóór zekerstelling van
de aansluiting op de A9
- substantieel

NOFA bijlage 1

Bijlage 3

Groene geledingszone

1

Bestuursovereenkomst 16 december 2005

Besluitnummer 2005-57892

Bijlage 5

Organigram / projectorganisatie ‘Wonen in het Groen ( WihG )’

Gemeenten

Provincie

Gemeenteraad Castricum

+

e
g
lij a

Gemeenteraad Heiloo

beleidsvorming, planontwikkeling,
management en coördinatie

besluitvorming

B&W Castricum

+
B&W Heiloo

a
f
o

N

1

Provinciale Staten Noord-Holland

Gedeputeerde Staten Noord-Holland

b

Stuurgroep

projectleider

Regiegroep

NOFA bijlage 1

Bestuursovereenkomst 16 december 2005

Besluitnummer 2005-57892

Stuurgroep

Bijlage 5

De Stuurgroep is verantwoordelijk voor concrete invulling van het Planconcept ‘Wonen in het Groen
Heiloo / Limmen’ en de voortgang van het Project. De Stuurgroep stelt zich daarmee tot taak de
projectdoelstellingen te realiseren.
In de Stuurgroep neemt ieder der Partijen deel met minimaal één vertegenwoordiger, die deel moet
uitmaken van het dagelijks bestuur van ieder der Partijen. Ieder der partijen draagt er zorg voor dat haar
vertegenwoordiger in de Stuurgroep over een adequaat mandaat beschikt om besluiten te kunnen nemen
en anderszins handelingen te kunnen verrichten.
De Stuurgroep bestaat uit:
• namens de provincie Noord-Holland:
• namens de gemeente Heiloo:
•

namens de gemeente Castricum:

T. Hooijmaijers (gedeputeerde)
J. Daas (wethouder)
R. Opdam (wethouder)
P. Voulon (wethouder)

e
g
lij a

1

De Stuurgroep wordt voorgezeten door de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.
De provincie Noord-Holland zorgt voor secretariële ondersteuning.
Vergaderfrequentie: 1x per maand

Bij afwezigheid van één der Partijen kan de Stuurgroep geen doorgang vinden en wordt een nieuwe
vergadering gepland.
Op uitnodiging kunnen leden van de Regiegroep en extern deskundigen worden uitgenodigd (zo dit nodig
wordt geacht door de Stuurgroep). Aanwezigheid van de leden van de Regiegroep verdient aanbeveling.

Regiegroep

b

De Regiegroep draagt zorg voor de algehele coördinatie van het Project. Daaronder vallen de
daadwerkelijke voortgang van de werkzaamheden, het tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke
producten, de voortgangsplanning en de budgetbewaking.

a
f
o

De Regiegroep draagt zorg voor het rapporteren aan de Stuurgroep én de aansturing van de Stuurgroep.
De regiegroep bereidt de stuurgroepvergadering daartoe voor en zorgt dat daarin de nodige
besluitvorming kan plaatsvinden. De Regiegroep heeft geen beslissingsbevoegdheid maar dient de
Stuurgroep van advies.

N

De Regiegroep stuurt de noodzakelijke werkzaamheden aan, ofwel door zelfwerkzaamheid, ofwel door
opdrachten te verstrekken aan extern deskundigen.
In de Regiegroep hebben vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie zitting.
De Regiegroep bestaat uit:
• namens de provincie Noord-Holland:
• namens de gemeente Heiloo:
• namens de gemeente Castricum:

R. Wezenberg (voorzitter)
M. Stijkel
M. Tromp
J. van Boven (plaatsvervangend)

De Regiegroep wordt voorgezeten door de ambtelijk vertegenwoordiger van de provincie.
De provincie Noord-Holland zorgt voor secretariële ondersteuning.
Vergaderfrequentie: 1x per 2 weken
Bij afwezigheid van één der Partijen kan de Regiegroep geen doorgang vinden en wordt een nieuwe
vergadering gepland.
Op uitnodiging kunnen extern deskundigen worden uitgenodigd.
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5.

4.

3.

2.

1.

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2012

2007

2008

Jaar van uitvoering

2011 + 2013

gemeente C (trekker)

initiatiefnemer

12.000

4.490.000

40%

50%
0%
0%
0%
50%

30.000 gemeente C

8.980.000 DLG - provincie
3.150.000 DLG - provincie

2.900.000 provincie

450.000 HHNK

2.100.000 provincie/Prorail

23.000 gemeente C

51.300 provincie

270.000 provincie

2011

k. archeologie

l. waterkwaliteit: kwelwaterbenutting castricum, flexibel peilbeheer groot-Limmerpolder

420.000 DLG - provincie

2009

2011

h. sanering Bleumerweg 12 dmv ruimte voor ruimte

90.000 gemeente/HHNK

2016

n. aanpassing beplanting, bomenrijen op kruising N513-N203 en langs N513

o. verbreding waterlopen

6.775.000 DLG

783.000 DLG

1.860.000 HHNK

342.000 provincie

640.000 HHNK

111.000 gemeente H

2018
2018
2016
2017
2020

b. omzetting naar weiland (52.4 ha) + beheer

c. inrichting piekbering (18.6 ha)

d. agrarisch natuurbeheer (50 ha)

e. waterberging door verbreding

f. fietspad Kanaalweg- Plan Oost

342.000 gemeente/provincie
192.000 gemeente

2019
2014
2014

c. agrarisch natuurbeheer (50 ha)

d. fietspaden

e. aanleg en beheer boerenlandpaden

NOFA bijlage 2

Zowel de projecten, als het jaar van uitvoering en de kosten in deze bijlage zijn nog indicatief

prijspeil 01.01.2004

alle kosten inclusief planvoorbereiding (m.u.v. SihG), toezicht e.d., exclusief projectleiding

TOTAAL

70.000 gemeente/HHNK

2014

b. verbreding waterlopen

37.372.497

32.250 gemeente/provincie

1.800.000 gemeente/provincie

2014

gemeente H (trekker)

13.947 gemeente H

a. archeologie

Project Vennewaterpolder (uitvoering afstemmen met Westflank)

g. aanleg en beheer boerenlandpad Boekelermeer(dijk)-zuid

a. verwerving 71 ha bollengrond

2015 + 2016 + 2017

provincie (trekker)

20.000 provincie

2015
2010

m. ontsnippering Heerenweg en N513/N203/Rijksstraatweg

Project Oosterzijpolder (uitvoering afstemmen met aansluiting A9)

250.000 HHNK

1.900.000 provincie

2011

40%

50%

0%

100%

100%

40%

50%

50%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

17.291.479

12.900

96.000

70.000

1.800.000

5.579

55.500

320.000

783.000

6.775.000

90.000

20.000

60%

50%

100%

0%

0%

60%

50%

50%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

125.000
950.000

50%
950.000

125.000

50%

50%

50%

51.300
270.000

100%

0%

342.000

8.368

55.500

320.000

342.000

1.860.000

420.000
100%

23.000
2.100.000

100%

0%

3.150.000

100%

225.000

4.490.000

50%
100%

2.900.000

18.000

60%

50%

300.000

50%

100%

25.000
200.000

50%
50%

0%

225.000

300.000

50%

600.000 gemeente C

provincie (trekker)

25.000
200.000

50%
50%

400.000 HHNK

50.000 gemeente C

gemeente C (trekker)

116.000

0%
100%

0%

116.000 provincie

287.000

100%

287.000 provincie

236.000
1.025.000

50%

0%

100%

236.000

50%

472.000 HHNK
1.025.000 provincie

45.000
146.500

50%

146.500

50%

50%

293.000 gemeente C

40.000

50%

40.000
45.000

50%
50%

41.000
141.000

50%

bedrag

50%

%

van derden

80.000 LNH

41.000
141.000

50%

bedrag

50%

%

uit exploitatie

NOFA BIJLAGE 2

90.000 gemeente C

282.000 gemeente H

82.000 gemeente C + H

totale kosten

i. beheer boerenlandpaden door agrariers

g. inrichting en beheer 200 ha Kust tot Kust

2010

2012

e. onderdoorgang spoorlijn (passage voor wandelen en fauna)

f. aanpassing watersysteem Bakkum

2007

2009 + 2013

b. verwerving 80 ha los land

c. Wandelverbinding "Rondje Bakkum"

2008 + 2014

a. verplaatsing 2 agrarische bedrijven, opstallen incl. 120 ha land

Project Bakkum-Limmen (incl. kust tot kust)

d. wandelpad, aanleg en beheer

c. gecombineerde fauna- en kanopassages Uitgeesterweg

b. inrichting natuurvriendelijke oevers

a. kanoroute

Project Ontwikkeling Schulpvaart

j. beheer boerenlandpaden door agrariers

i. archeologie (2 gebieden)

h. agrarisch natuurbeheer (150 ha)

g. waterberging door verbredingen waterlopen

f. fietsverbinding Akersloot-Limmen

e. wandelverbinding Akersloot - Kleine Polder - Dusseldorpvaart - Limmen

c. vogelspotterrein

b. fietsverbinding langs Limmertocht

a. kanoroute

Project Limmerpolder/Limmer Die (excl. Kleine Polder )

Projectgebied en project

Indicatieve projectenlijst Wonen in het Groen (opgesteld o.b.v. RPLG)

N
o
a
f
b
lij a
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g

20.081.018

19.350

96.000
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€ 7,65 mln Heiloo
€ 2,34 mln Castricum
€ 8,01 mln Alkmaar

€ 2,00 mln Heiloo
€ 0,70 mln Castricum

€ 0,29 mln Heiloo
€ 2,34 mln Alkmaar

€ 16,60 mln provincie

€ 18,00 mln

€ 2,70 mln

€ 2,63 mln

€ 16,60 mln

€ 33,20 mln
€ 23,33 mln

€ 56,53 mln

A9: aanlsuiting

A9: ontsluiting west

A9: ontsluiting oost

Groenprojecten periode 2

Groenprojecten totaal
A9 totaal

Totaal

Door

€ 16,60 mln provincie

kosten

Betalen
Van

(*) betreft een inspanningsverplichting van de provincie

€ 56,53 mln

Aan

€ 7,53 mln Heiloo
provincie
€ 4,07 mln Castricum provincie

€ 5,00 mln

€ 4,75 mln Heiloo
provincie
€ 0,25 mln Castricum provincie

Afdracht

Betalen

rode, cursieve velden zijn de parameters

€ 16,60 mln

Kosten

25-10-2007

Groenprojecten periode 1

Projecten
Wonen in het Groen

DHV Investment Services

N
a
f
o
€ 11,60 mln

b
Verdeelsleutel
aansluiting A9
Zandzoom
Zuiderloo
Castricum
Boekelermeer
Totaal

1.1.2014
1.1.2014

Moment

€ 16,60 mln

e
g
lij a

5,5%
42,5%

23,0%
14,0%

€ 2,34 mln

€ 8,01 mln

Alkmaar

44,5%
44,5%

Alkmaar

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Totaal

23,0%
14,0%
13,0%
50,0%
100,0%

Totaal

€ 7,36 mln € 10,35 mln

€ 4,32 mln
€ 3,04 mln € 10,35 mln

€ 4,07 mln

€ 0,70 mln

€ 2,34 mln

€ 0,25 mln

Castricum

Verdeelsleutel
Heiloo
Castricum
Alkmaar
projecten
bijdrage groenprojecten
74,0%
26,0%
A9: aansluiting
42,5%
13,0%
44,5%
A9: ontsluiting west
74,0%
26,0%
A9: ontsluiting oost
11%
89%

13,0%

13,0%

Castricum

€ 22,22 mln

€ 16,60 mln

Heiloo

€ 12,28 mln
€ 9,94 mln

€ 7,53 mln

€ 0,29 mln

€ 2,00 mln

€ 7,65 mln

€ 4,75 mln

€ 16,60 mln

€ 16,60 mln
-/- € 7,53 mln
-/- € 4,07 mln

€ 16,60 mln
-/- € 4,75 mln
-/- € 0,25 mln

Provincie (*) Heiloo

Saldo van betaalde kosten en afdrachten
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NOFA bijlage 4a:
Kostenraming en kostendekking aansluiting A9 en bijbehorende toevoerwegen
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trace A9/Kennemerstraatweg
grondverwerving

rotonde Kennemerstraarweg

parallelweg oostzijde A9
grondverwerving

aanpassing Kanaalweg
grondverwerving

c
d

e

f
g

h
i

Prijspeil 1 januari 2004

aansluiting A9
grondverwerving

a
b

Object

977.550
57.750
23.329.300

1.333.000
261.000

850.000

1.250.000
600.000

16.000.000
2.000.000

A
bedrag

46

46
46

23
23

391.000

575.000
276.000

3.680.000
460.000

Heiloo Zandzoom
B
%
bedrag

28

28
28

14
14

3.276.000

238.000

350.000
168.000

2.240.000
280.000

Heiloo Zuiderloo
C
%
bedrag

5.382.000

325.000
156.000
221.000

26
26
26

3.042.000

2.080.000
260.000

Castricum
D
bedrag

13
13

%

Wonen in het Groen Heiloo/Limmen

BIJLAGE 4a Kostenraming en dekking aansluitingen en toevoerwegen

N

a
f
o
b
lij a

e
g
4
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880.000
110.000

146.630
28.710
107.531
6.353
1.279.223

5,5
5,5

11,0
11,0
11,0
11,0

%

Heiloo
E
bedrag

89,0
89,0

89,0
89,0

44,5
44,5

%

870.020
51.398
10.350.077

1.186.370
232.290

7.120.000
890.000

Alkmaar
F
bedrag

Bedrijventerrein Boekelermeer
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NOFA bijlage 4b:
Kaart behorende bij kostenraming en kostendekking A9 en bijbehorende
toevoerwegen

NOFA Deel I
Paraaf partijen

Provincie Noord-Holland, gemeenten Heiloo, Castricum, Alkmaar

versie 8

18 augustus 2008

Wonen in het Groen

e

c,d

N.B.: Bij strijdigheid van deze visualisatie met de tekst is de tekst
bindend

Heiloo 74% + Castricum 26%

Ontsluitingsweg west € 2,7 mio

Heiloo 37% + Castricum 13%

Aansluiting A9: 50,0%

a,b

Alkmaar 89% + Heiloo 11%

Ontsluitingsweg oost € 2,63 mio

h,i

Alkmaar 44,5% + Heiloo 5,5%

Aansluiting A9: 50,0%

Boekelermeer

- boven €10 mio: WihG 50%, Boekelermeer 50%

- tot €10 mio: Provincie 50% (max € 5 mio**), Boekelermeer 50%

Mogelijke meerkosten te verdelen (art. 4.7) :

te verdelen (art. 4.6): WihG 50%, Boekelermeer 50%

Kostenraming aansluiting A9: € 18 mio*)

Aansluiting A9

f,g

Bijlage 4b: Kostenverdeling aansluiting A9

Spitsstroken A9

N

a
f
o
b
e
g
lij a

NOFA bijlage 4

**) zie art 4.7: vast bedrag

*) zie art. 1.3: prijspeil 1-1-2004, geïndexeerd
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NOFA bijlage 5:Tijdschema

NOFA Deel I
Paraaf partijen

Provincie Noord-Holland, gemeenten Heiloo, Castricum, Alkmaar

versie 8

18 augustus 2008

NOFA I

Januari 2010
Sluiten NOFA II

Tot 31 december 2013
Periode 1 Groenprojecten

N

NOFA bijlage 5

Indicatief; afhankelijk van
zekerheid aansluiting.

Projectgroep
Aansluiting A9

SOK met MinV&W.RWS

30-12-2013
Betaling bijdrage door H&C

Start realisatie

Voorbereiden realisatie

Januari 2010
Zekerheid aansluiting A9

Maken afspraken over keuze groenprojecten,
realisatie, eigendom en beheer van groenprojecten

Tot 31-12-2013
Groenprojecten periode 1

Evaluatie en voorbereiding NOFA II

a
f
o

b

lij a
e
g
Realisatie

Bepalen meerkosten
aansluiting A9 + verdeling

1-1-2014 - 31-12-2020
Groenprojecten periode 2

1-1-2014 - 31-12-2020
Periode 2 Groenprojecten
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