ZNSTD
BEHEEROVEREENKOMST GROND

Versie: 19januari 2021

De ondergetekenden:

1.

Stichting Groen Waterrijk, gevestigd Poldermeester 5 te Assendeift, ingeschreven bij de KvK

onder nummer 77450663, in deze vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw S. Hille,
hierna te noemen “beheerder”;

en
II.

de Gemeente Zaanstad, ten deze vertegenwoordigd door het hoofd van de afdeling

Grondzaken van Domein Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zaanstad,
mevrouw M. Bruijn, hiertoe in die hoedanigheid aangewezen krachtens het
‘Ondermandaatbesluit Domein Stedelijke Ontwikkeling’, op grond waarvan de door de
gemeente aan het slot van deze overeenkomst aangebrachte datum als datum van het besluit
van burgemeester en wethouders geldt,
hierna te noemen “gemeente”;
overwegende dat:

• Beheerder verzocht heeft een op dit moment braakliggend perceel grond van de gemeente aan
de Omweg te Assendeift tijdelijk te mogen gebruiken als openbaar toegankelijk park waar
ontmoeten, sporten, bloemen en insecten en ontspannen voor de buurtbewoners centraal staat;
• De gemeente hiermee in kan stemmen, mits de gemeente geen kosten hoeft te maken aan het
geschikt maken of inrichten van het perceel voor het beoogde gebruik;
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1. Voorwerp van de overeenkomst

1

Gemeente geeft aan beheerder in beheer een perceel grond, ter grootte van circa 11433 m2
(middenterrein) en 2200 m2 (naast moskee), plaatselijk bekend als de Omweg, kadastraal
bekend gemeente Assendelft, sectie N, nummer 6230 (gedeeltelijk), zoals gearceerd is
aangegeven op de aan deze overeenkomst gehechte tekening, hierna te noemen “het perceel”.
Indien de verkoop van het perceel dat met afwijkende arcering is opgenomen niet doorgaat
gedurende de looptijd van deze overeenkomst zal het perceel onder dezelfde voorwaarden
toegevoegd worden aan de beheerovereenkomst.

2.

Beheerder aanvaardt het perceel in de toestand waarin het zich bij het ingaan van deze
beheerovereenkomst bevindt.

3.

Het perceel mag uitsluitend gebruikt worden als openbaar toegankelijk park, waar
buurtbewoners samen kunnen komen, alsmede om (lokale) evenementen te organiseren, mits
hiervoor de benodigde vergunningen zijn afgegeven.
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4.

Mocht er sprake zijn van een vervuiling die aan het beoogde gebruik als park in de weg zou
staan en tot een verplichting tot sanering leidt dan wel tot het nemen van andere maatregelen
ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak als gevolg van het
beoogde gebruik, dan dient beheerder het perceel ter beschikking te stellen aan de gemeente
en zal de beheerovereenkomst beëindigd worden.

2. Duur van de overeen komst

1.

De beheerovereenkomst wordt aangegaan voor 5 jaar, ingaande op 1januari 2021 en eindigend
op 31 december 2025, zonder dat een nadere opzegging benodigd is. Er is geen sprake van
stilzwijgende verlenging.

2.

Bij het einde van de overeenkomst is beheerder verplicht het perceel leeg en ontruimd, ontdaan
van opstallen, straatmeubilair en speeltoestellen ter beschikking van de gemeente te stellen.

3.

Indien beheerder in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft
aangevraagd of indien sprake is van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen uit deze overeenkomst door beheerder, kan de overeenkomst door de gemeente
opgezegd worden.

4.

Beëindiging van de overeenkomst geeft beheerder geen recht op vergoeding van schade of
kosten uit welke hoofde en/of in welke vorm dan ook, noch op vervangende grond.

5.

Partijen zullen halfjaarlijks evalueren of voortzetting van de beheerovereenkomst zinvol is, gelet
op het doel waarvoor de beheerovereenkomst is gesloten. Een halfjaar voor het einde van de
looptijd van de overeenkomst zullen partijen een eindevaluatie houden.

3. Verplichtingen van de beheerder

1.

Het perceel dient gebruikt te worden overeenkomstig het gebruik zoals aangegeven in de
overeenkomst, met inachtneming van geldende wet- en regelgeving.

2.

Het perceel dient door beheerder in goede staat van onderhoud gehouden te worden, wat
inhoudt dat de beheerder verantwoordelijk is voor het dagelijks onderhoud van het terrein en
de door haar aangebrachte inrichting. De gemeente zal de in bijlage 2 genoemde
werkzaamheden uitvoeren ter ondersteuning.

3.

Het perceel mag alleen ingericht worden met elementen, welke makkelijk en zonder
noemenswaardige kosten verwijderd en/of verplaatst kunnen worden, zoals speeltoestellen,
straatmeubilair, een ondiepe schaatsvijver. Het is beheerder niet toegestaan om bestaande
verhardingen te verplaatsen of te verwijderen of het planten van bomen in de volle grond.

4.

Het is de beheerder niet toegestaan het perceel zonder toestemming van de gemeente aan
een ander in gebruik, huur of onderhuur te geven op welke wijze ook. Dat geldt niet voor het
organiseren van (lokale) evenementen.

Het is de beheerder niet toegestaan het perceel zodanig te gebruiken dat ten gevolge van dit
gebruik dan wel het verrichten of nalaten van werkzaamheden of handelingen, gevaar, schade
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of hinder aan c.q. voor het perceel of derden wordt veroorzaakt, dan wel aantasting van
volksgezondheid of milieu wordt veroorzaakt.
6.

Alle schade die desalniettemin door handelen of nalaten door de beheerder ontstaat is voor
rekening van de beheerder.

7.

De beheerder vrjwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden op
vergoeding van schade die ontstaat door het gebruik, gebrek aan onderhoud of door
verontreiniging door de beheerder van het perceel.

4. Tekortkoming in de nakoming of niet-na koming van verplichtingen
1.

Bij elk toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van één of meerdere verplichtingen uit
hoofde van deze overeenkomst, verbeurt de beheerder, na ingebrekestelling en na verloop
van de daarin gestelde termijn, ten behoeve van de gemeente een direct opeisbare boete van
€ 100,= per dag dat het tekortschieten in de nakoming voortduurt, tenzij de tekortkoming de
beheerder niet kan worden aangerekend.

2.

De boete is verschuldigd onverminderd het recht van de gemeente op nakoming van de
overeenkomst en/of ontbinding en/of het vorderen van een aanvullende schadevergoeding.
De kosten van het invorderen van de boete zijn voor rekening van de beheerder.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Zaandam, d.d. 19januari 2021

Namens Groen
S. Hille

-

-

Namens de burgemeester van Zaanstad,
hoofd afdeling Grondzaken
M. Bruijn

tekening d.d. 16 december 2020
Werkafspraken 2020
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Behoort bij overeenkomstd.d.
Inzake in bruikleen uit te geven aan Stichting Groen Waterrijk
met een grootte van ongeveer 11433 en 2200 m2
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