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Gemeente Delft
INTENTIEOVEREENKOMST

PARTIJEN:
GEMEENTE DELFT
EN

WVO THEATER PRODUCTIE B.V.

Locatie: Thijsseweg te Delft Campus Zuid
versie d.d. 28 oktober 2019
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Ondergetekenden:

I.

de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE DELFT,
zetelende te Delft, onder meer kantoorhoudende aan het
Stationsplein 1 (2611 BV), ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374588,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Gemeentedirecteur Ruimte
en Economie, de heer G.A ten Dolle, handelend ter uitvoering van
het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders met
het kenmerk BVF3987372 d.d. 9 juli 2019, hierna te noemen: "de
Gemeente";

II.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Willem Van Oranje Theater Productie B.V., gevestigd en
kantoorhoudend aan de Danzigerkade 3D, 1013 AP
Amsterdam, KvK 63913798, en rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer P. Karsten, statutair directeur en de heer R.
Engelkes statutair directeur , hierna te noemen:
"lnitiatiefnemer";

en

Partijen I. en II. hierna ieder afzonderlijk en tezamen te noemen: "Partij(en)".

Overwegende dat:
a.

lnitiatiefnemer voornemens is om voor eigen rekening en risica een
musicalproductie te produceren vanaf maart 2021 en daarvoor een tijdelijk
theater wil realiseren met een bijzondere presentatievorm;

b.

lnitiatiefnemer de Gemeente heeft benaderd, omdat Delft een potentiële
vestigingslocatie voor de musicalproductie is;

c.

Het initiatief meerdere kansen creëert voor Delft in de zin van
werkgelegenheid, economische spin-off, toeristisch bezoek en imago;

d.

De Gemeente om genoemde redenen graag haar medewerking aan deze
musicalproductie wil verlenen door middel van de verhuur vaneen locatie in
Delft;

e.

Tussen lnitiatiefnemer en de Gemeente de afgelopen weken overleg is
gevoerd en daarbij door de Gemeente een locatie in Delft Campus Zuid,
plaatselijk bekend als Thijsseweg te Delft Campus Zuid (hierna: ::c~e,

Paraaf Gemeente

\!ï

Paraaf lnitiatiefnemer

Z::::,,

~
2

'\V

zie afbeelding bijlage 1 ), is aangeboden. Een gedeelte van genoemde locatie

in eigendom van de TU Delft is en de Gemeente voornemens is om dit
gedeelte van de TU Delft te huren en vervolgens als de TU Delft instemt zal
onderverhuren aan lnitiatiefnemer;
f.

Mede op basis van die locatie lnitiatiefnemer heeft aangegeven dat Delft de
voorkeur heeft ten opzichte van andere steden;

g.

Partijen gesprekken hebben gevoerd en in onderhandeling zijn getreden
omtrent de mogelijke huur van deze locatie;

h.

Partijen thans een aantal uitgangspunten bij en afspraken in verband met
deze onderhandelingen en de daaruit eventueel voort te vloeien tijdelijke
huurovereenkomst "Onbebouwde Grond" wensen vast te leggen in de
onderhavige intentieovereenkomst.

komen het navolgende overeen:
Artikel 1
a. Partijen zullen onder de voorwaarden zoals overeengekomen in de onderhavige
intentieovereenkomst gezamenlijk de mogelijkheden nader onderzoeken om tot
overeenstemming te komen over een overeenkomst inzake de tijdelijke huur van
onbebouwde grond voor de locatie plaatselijk bekend als Thijsseweg te Delft Campus Zuid,
kadastraal bekend als sectie L, nummers (gedeeltelijk) 141, 1473, 1415 en 1465, groot circa
20.285 m, zoals aangegeven op afbeelding L09-60-10 (hierna: de locatie, bijlage 1 ).
b. Een gedeelte van de locatie groot 18.083 m? zal beschikbaar zijn voor lnitiatiefnemer na
verlening van de door lnitiatiefnemer aangevraagde omgevingsvergunning en een gedeelte
groot 2.202 m zal uiterlijk 1 juli 2020 (te weten na ingebruikname van de zogenoemde
"Tailtrack") beschikbaar zijn, zie bijlage 1.
c. De Gemeente zal zieh inspannen om tot een huurovereenkomst te komen met de TU Delft
voor het gedeelte van de locatie, groot 6.184 m?, dat in eigendom van de TU Delft is, en
vervolgens, indien de TU Delft hiermee instemt, onder te verhuren aan lnitiatiefnemer onder
dezelfde voorwaarden als de beoogde huurovereenkomst tussen de Gemeente en de TU
Delft voor betreffende locatie.
d. lnitiatiefnemer zal voor eigen rekening en risico de werkzaamheden ten behoeve van het
bouwrijp maken, de terreininrichting, de bouwwerkzaamheden, de exploitatie, beheer en
onderhoud en sloop verrichten op betreffende locatie.
Artikel 2
Indien Partijen tot overeenstemming komen inzake de tijdelijke huur van onbebouwde grond,
zal de beoogde huurovereenkomst in ieder geval een uitwerking van de hierna te noemen
punten dienen te omvatten:
a.

b.

De duur van de tijdelijke verhuur van de locatie, zijnde eerst voor 5 jaar met een
eventuele verlenging tot maximaal 1 O jaar (totale !engte van de duur van de tijdelijke
huur, verlenging na 1 O jaar is niet mogelijk). Een eventuele verlenging na 5 jaar is
eerst mogelijk na een evaluatie met de Gemeente en de TU Delft;
Een beoogde marktconforme huurprijs van de locatie ad € 213.000,- euro per jaar
excl. BTW, die jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd op basis van CPI alle
huishoudens doch minimaal 2%; voor het eerst per 1 januari 2021;

Paraaf Gemeente

)

Paraaf lnitiatiefnemer

t

3

c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.
j.
k.

I.

lnitiatiefnemer huurt de locatie "as is" dus in de staat waarin het zieh bevindt op
moment van verkrijging van de benodigde omgevingsvergunning;
Het gedeelte van de locatie dat in eigendom van de Gemeente is, wordt gebruikt voor
de realisatie van een tijdelijk parkeerterrein voor circa 300 auto's en een tijdelijk
theatergebouw met circa 1200 stoelen, inclusief logistieke functies. Tevens zal er een
backstage gedeelte worden gerealiseerd ten behoeve van cast en crew;
Het gedeelte van de locatie dat in eigendom is van de TU Delft, zal worden gebruikt
als de entree voor voetgangers, fietsers en het autoverkeer en ten behoeve van circa
100 parkeerplaatsen in een groene setting. Ook de aanrijroute voor bussen,
touringcars, taxi's en K&R zal hier worden aangelegd. Dit gedeelte zal in
samenwerking met en onder goedkeuring van initiatiefnemer, in opdracht en voor
rekening van en ter bepaling van de Gemeente duurzaam en groen worden ingericht
en onderhouden, vooruitlopend op de toekomstige publieke functie van dit terrein;
lnitiatiefnemer zal voor haar rekening de locatie bouwrijp maken conform artikel 3 sub
e, en een ontsluitingsweg en een inrichting van het (openbare) buitenterrein
realiseren. Voor zover van toepassing neemt lnitiatiefnemer bij de verlening van
opdrachten voor de in sub f. bedoelde werkzaamheden de
aanbestedingsverplichtingen van een aanbestedende dienst uit hoofde van het
vigerende aanbestedingsrecht, waaronder de Aanbestedingswet 2012, in acht.
lnitiatiefnemer zal de Gemeente tijdig en vooraf een voorstel doen op welke wijze hij
de hiervoor genoemde regelgeving in het algemeen, en in concrete gevallen, zal
naleven;
De Gemeente zaleen bedrag van maximaal € 350.000,- exclusief BTW, reserveren
als voorziening voor het bouwrijp maken en de aanleg van voorzieningen die na
afloop van de huur aangewend kunnen worden voor het openbare nut. Hieronder
vallen het verrichten van grondwerken met inbegrip van het egaliseren, ophogen en
afgraven; de aanleg van wegen, trottoirs, voet- en rijwielpaden en bruggen die
toegang geven tot de kavel; de riolering en afwateringen van deze toegangswegen;
de aanleg van groenvoorzieningen en meubilair; de aanleg van verlichting en
brandkranen met de nodige aansluitingen en andere nutsvoorzieningen. Dit bedrag
zal in nader overeen te kamen fases, na schriftelijke onderbouwing van initiatiefnemer
en schriftelijke goedkeuring van Gemeente worden uitgekeerd aan initiatiefnemer;
Het voorlopige ontwerp van de gehele inrichting van de locatie, de ontsluitingsweg en
het buitenterrein wordt door lnitiatiefnemer in overleg met de Gemeente en de TU
Delft opgesteld en uiteindelijk voor het afsluiten van de beoogde huurovereenkomst
ter goedkeuring aan deze partijen voorgelegd. lnitiatiefnemer is voor eigen rekening
en risica verantwoordelijk voor het (tijdig) aanleveren van de benodigde onderzoeken,
documentatie etc. ter beoordeling van het voorlopig ontwerp van het buitenterrein
door de Gemeente en de TU Delft. lnitiatiefnemer zal ernaar streven om het theater
zo goed mogelijk in te passen in de omgeving in relatie tot de toekomstambities voor
de ontwikkeling van Campus Zuid (zie het concept stedenbouwkundig plan Campus
Zuid van PosadMaxwan d.d. 14 mei 2019). Pas nadat de Gemeente en TU Delft
hebben ingestemd met het gehele voorlopig ontwerp van het buitenterrein, mag
lnitiatiefnemer dit verder uitwerken en kamt zij in aanmerking voor de bijdrage als
bedoeld onder sub g met inachtneming van het bepaalde in sub g;
Het ontwerp van de buitenkant van het gebouw wordt voor advies voorgelegd aan het
Bouwmeesteroverleg van de TU;
lnitiatiefnemer is verantwoordelijk voor de aanleg en aanvragen nutsaansluitingen en
de aansluiting op het openbaar gebied,
de locatie is onderdeel van parkmanagement TU Campus, waaraan lnitiatiefnemer
een financiële bijdrage is verschuldigd;
lnitiatiefnemer en de Gemeente zijn gebaat bij het zo veel mogelijk betrekken van de
(bewoners en ondernemers van de) stad bij het initiatief, zodat de economie en de
bevolking zo veel mogelijk hiervan profiteren, en Partijen willen zieh gezamenlijk
hiervoor inzetten en zullen hierover nadere afspraken maken,
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Een overlegstructuur tussen Partijen en jaarlijkse evaluatie van afspraken;
Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is lnitiatiefnemer bij het einde
van het tijdelijke gebruik verplicht om alle op, in, aan of boven het perceel aanwezige
bebouwing inclusief fundering en andere werken (waaronder mede begrepen kabels,
leidingen, riolering e.d.) op haar kosten te doen verwijderen en de locatie bij het einde
van het tijdelijke gebruik, ten genoegen van de Gemeente, geheel ontruimd te vrijer
beschikking van de Gemeente te stellen. Hiervan zijn uitgezonderd de onder sub g
genoemde door lnitiatiefnemer gerealiseerde nutsvoorzieningenvoorzieningen die na
afloop van de huur aangewend kunnen worden voor het openbare nut en de onder
sub e groenvoorzieningen, welke door lnitiatiefnemer kosteloos aan de Gemeente
zullen worden overgedragen bij het einde van de huurovereenkomst(en).

Artikel 3
a. De beoogde theaterfunctie past niet in het vigerende bestemmingsplan. De Gemeente is
in beginsel bereid om - met behoud van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid publiekrechtelijke medewerking aan de Bestemmingsplanwijziging te verlenen.
b. De looptijd van de beoogde huurovereenkomst tussen Partijen zal pas ingaan nadat er
een omgevingsvergunning is verleend aan lnitiatiefnemer voor het tijdelijke theater en
Partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de beoogde
huurovereenkomst.
c. Weigering, schorsing en/of vernietiging van (onderdelen van) het bestemmingsplan,
(omgevings)vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, goedkeuringen van overheidswege
en/of andere publiekrechtelijke besluiten, alsmede vertragingen dienaangaande, als gevolg
van rechtsmiddelen c.q. (rechts)handelingen van derden, beslissingen van hogere of andere
overheden of rechterlijk ingrijpen in publiekrechtelijke procedures, leveren nimmer een
tekortkoming op van de Gemeente of een grondslag voor compensatie en/of
schadevergoeding.
d. lnitiatiefnemer is (voor eigen rekening en risico) verantwoordelijk voor het (tijdig)
aanvragen en verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, goedkeuringen van
overheidswege en/of andere publiekrechtelijke besluiten. lnitiatiefnemer voldoet aan de
Gemeente de leges zoals deze zullen worden vastgesteld op de voet van de vigerende
legesverordening.
e. Onder bouwrijp wordt verstaan: de locatie is ontdaan van opstallen, funderingen
puinresten, kabels en leidingen, alles tot één meter onder het maaiveld. Mochten er nog
zaken als voormeld aanwezig zijn in de bodem die dieper liggen dan één meter onder het
maaiveld, dan blijven die zaken achter, tenzij de Gemeente en lnitiatiefnemer hieromtrent bij
de beoogde huurovereenkomst andere afspraken hebben gemaakt. Voorts is de locatie
ontdaan van bomen, een en ander zodanig dat de locatie geschikt is voor de voorgenomen
tijdelijke bebouwing door lnitiatiefnemer en kan worden aangesloten aan openbare
nutsvoorzieningen.
f. Pas na afgifte van de benodigde omgevingsvergunning voor het tijdelijke theater, zal
lnitiatiefnemer starten met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het perceel als
bedoeld onder sub e.
g. Het is lnitiatiefnemer niet toegestaan een commerciële P&R (Park & Ride) te exploiteren.
Het parkeerterrein wordt enkel gebruikt ten behoeve van personeel en bezoekers van het
tijdelijk theater. Onderverhuur van het parkeerterrein is uitsluitend mogelijk in overleg met de
TU en de Gemeente en met schriftelijke goedkeuring van de TU en de Gemeente.
h. lnitiatiefnemer is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het (tijdig) aanleveren
van de benodigde onderzoeken, documentatie etc. ter beoordeling van het BLVC-plan als
bedoeld in artikel 4 en de punten genoemd in artikel 5 van deze intentieovereenkomst.
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Artikel 4

lnitiatiefnemer stelt voor het aangaan van de beoogde huurovereenkomst een zogenoemd
BL VG-plan in overleg met TU Delft en Gemeente op, met daarin maatregelen en afspraken
over de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie met omgeving tijdens
zowel de bouw als tijdens het gebruik van het theater. Hierbij is specifiek aandacht voor:
trillingen door heien, handhaving parkeeroverlast en geluidsoverlast tijdens gebruik,
opruimen zwerfvuil. Een door de TU Delft en Gemeente goedgekeurd BL VG-plan is een
noodzakelijke voorwaarde om een huurovereenkomst tussen de Gemeente en
lnitiatiefnemer te sluiten.
Artikel 5
a. lnitiatiefnemer zal trachten om met de TU Delft naciere afspraken te maken over de
volgende punten:
- Het gebruik van de parkeergarages in de omgeving voor personeel en theaterbezoekers en
daarmee minder parkeerplaatsen op de te verhuren kavel(s) te realiseren;
- Samenwerking ten behoeve van de toepassing van technologische kennis en innovaties.
b. lnitiatiefnemer zal zieh inspannen naciere afspraken te maken met de Gemeente over:
- Een door lnitiatiefnemer op te stellen mobiliteitsplan met als doel te komen tot
samenhangende aanpak van mobiliteit, waarin gestreefd wordt naar een zo optimaal
mogelijk gebruik van fiets en openbaar vervoer (en ander duurzame vormen van mobiliteit)
en de bestaande (parkeer) voorzieningen in de omgeving en daarmee naar een
vermindering van de automobiliteit en de te realiseren parkeerruimte;
- De bijdrage van lnitiatiefnemer aan een circulaire economie, door een naciere
onderbouwing te leveren van het te voeren beleid ten aanzien van de inkoop en het
hergebruik van duurzame, herbruikbare materialen en grondstoffen;
- De bijdrage van lnitiatiefnemer aan het behalen van sociale doelstellingen, door
Delftenaren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie werk(ervaring) te bieden;
- Maatregelen ten behoeve van een klimaatadaptieve en natuurinclusieve inrichting van
terrein en theater;
- De wijze waarop met de bewoners, ( culture le) instellingen en ondernemers van Delft
alsmede de TU Delft wordt samengewerkt, waarbij aansluiting wordt gezecht naar Delft als
hoofdstad van innovatie en techniek en Delft als Stad van Oranje.
c. De Gemeente behoudt zieh het recht voor om af te zien van het sluiten van de beoogde
huurovereenkomsten met zowel lnitiatiefnemer als TU Delft als Partijen geen dan wel
onvoldoende overeenstemming hebben bereikt over de in artikel 2 en 5 genoemde punten,
zonder enige verplichting jegens lnitiatiefnemer tot vergoeding van enige schade of
gemaakte kosten met uitzondering van de eventuele schade die ontstaat wegens schending
van artikel 8 van de onderhavige intentieovereenkomst.
d. De beoogde huurovereenkomst tussen de Gemeente en lnitiatiefnemer is onlosmakelijk
verbanden met de beoogde huurovereenkomst tussen de Gemeente en de TU Delft. Indien
één van deze huurovereenkomsten wordt opgezegd door een Partij, zal dat ook tot
beëindiging van de andere huurovereenkomst leiden. In de huurovereenkomsten zal deze
koppeling uitdrukkelijk worden opgenomen en als beêindigingsgrond worden vermeld.
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Artikel 6

Partijen streven naar de volgende mijlpalen / planning:
2019
•
9 juli: collegebesluit terzake intentieovereenkomst
•
28 oktober: ondertekening intentieovereenkomst
2020
•
Januari: afsluiten beoogde huurovereenkomst en aanvraag
omgevingsvergunning door initiatiefnemer
•
Maart: afgifte omgevingsvergunning, start huur en start bouw theater
•
November: oplevering gebouw en terrein door lnitiatiefnemer
•
December: inbouw techniek en inrichting door lnitiatiefnemer
2021
•

8 maart: première, opening van tijdelijk theater

Artikel 7
Elk van de Partijen verplicht zieh hierbij om te goeder trouw te onderhandelen en zieh in te
spannen om tot definitieve totstandkoming van de beoogde huurovereenkomst te kernen en
hierbij zullen partijen ender andere in overweging te nemen dat het tijdelijke theaterproductie
en vergunning betreft.
Artikel 8
Partijen zijn zieh bewust van het vertrouwelijke karakter van hun samenwerking uit hoofde
van de onderhavige intentieovereenkomst en zullen geen informatie aan niet-betrokken
derden verstrekken over het bestaan en de aard en inhoud van de onderhandelingen,
voorafgaand aan het sluiten van de beoogde huurovereenkomst of na het afbreken van de
onderhandelingen, tenzij de ene Partij daarvoor aan de andere Partij uitdrukkelijk schriftelijk
of elektronisch toestemming heeft verleend of een wettelijke verplichting een van beide
Partijen verplicht hierover mededelingen te doen en/of informatie openbaar te maken.
Artikel 9
Een huurovereenkomst komt eerst tot stand, naast de andere in deze intentieovereenkomst
genoemde voorwaarden, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
I. door het college van burgemeesters en wethouders van de Gemeente goedkeuring is
hiervoor gegeven, en
II. beide Partijen de huurovereenkomst hebben ondertekend.

Artikel 10
Indien niet uiterlijk op 1 maart 2020 definitieve overeenstemming is bereikt over de beoogde
huurovereenkomst, zal elke partij het recht hebben om de onderhandelingen af te breken, af
te zien van de voorgenomen huur, de beoogde huurovereenkomst niet aan te gaan en de
onderhavige intentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beéindigen, zonder enige
verplichting jegens de wederpartij tot vergoeding van enige schade of gemaakte kosten met
uitzondering van de eventuele schade die ontstaat wegens schending van artikel 8 van de
onderhavige intentieovereenkomst.
Artikel 11
Deze intentieovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder enige verplichting jegens de
wederpartij tot vergoeding van enige schade of gemaakte kosten met uitzondering van de
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eventuele schade die ontstaat wegens schending van artikel 8 van de onderhavige
i ntentieoveree n kom st:
a. doordat Partijen een bestuurlijk goedgekeurde huurovereenkomst hebben gesloten;
b. doordat door Partijen niet binnen de in artikel 10 genoemde termijn na bestuurlijke
goedkeuring van deze intentieovereenkomst een bestuurlijk goedgekeurde
huurovereenkomst hebben gesloten.
c. Door het in staat van faillissement verkeren van de lnitiatiefnemer of doordat surséance
van betaling is aangevraagd dan wel de rechtspersoon is geliquideerd.

Artikel 12
Het is lnitiatiefnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Gemeente de rechtsverhouding voortvloeiend uit deze intentieovereenkomst geheel of
gedeeltelijk over te dragen. De Gemeente kan aan de schriftelijk toestemming nadere
voorwaarden verbinden.
Artikel 13
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
AIie geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of
uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bij voorbeeld zij het niet
uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en
ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de rechtbank te 's-Gravenhage,
zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg
zouden staan.
Artikel 14
Indien de onderhavige intentieovereenkomst wordt beêindigd, ontbonden en/of vernietigd,
blijft artikel 8 van de onderhavige intentieovereenkomst onverminderd van toepassing.
Artikel 15
a. Deze intentieovereenkomst treedt in werking op de datum waarop deze door het college
van Burgemeester en Wethouders is goedgekeurd.
b. Gedurende de looptijd van deze intentieovereenkomst zullen Partijen geen
overeenkomsten sluiten met derden die strijd kunnen opleveren met deze overeenkomst of
de belangen van de andere partij schaden.
c. Wijzigingen in en aanvullingen op deze intentieovereenkomst binden Partijen uitsluitend
indien en zover die wijzigingen en aanvullingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn
overeengekomen en voor zover mogelijk en van toepassing onder de vermelding van het
moment waarvan de wijzigingen en/of aanvullingen zullen gelden.
d. De bij deze intentieovereenkomst behorende bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van
deze intentieovereenkomst.
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