OVEREEÍII(OHST WARI|TEVOORZIETTITG Sern¡û¡c floord

L,

DEPUIUEKRECHTELI'KEREC}ITSPERSOONGEHEEÍTTE
PURIIEREñD,
kradrtens de
kantoorhoudende aan de Purmersteenweg 42, 1441 DM
budgethouders 20021 rechtsgeldig veftegenwoordigd door de
hoedanigheid van projectmanager Baan*ee Noord.
( lanmerk
besluit van het college van burgemeester en wethorders
1351363), hiema te noemen'De Gemeente'

2.

SVP Dflstributie cn Lcverine l.v.
stahrtair gevestigd en kentoorhoudend aan de
Nieuwe Gouw
t442 LE te Purmerend, ten deze rechtsgeldig veftegenwoordigd door de
te noemen "Het Warmtebedrijf'.

,

De Gemeente en het WanntebedriJf hierna tevens afzonderlljk aan te duiden als'Partij'en
gezarnenlijk als'Partijen',
OVERWEGENDE DAT:
1

De Gemeente zich beãghoudt met de ontwikkeling van bedrijventerein Baanstee l,¡oord,
h¡erna te noemen'de Locatie'.

2.

De Gemeente in haar duuzaamheid- en mllieubeleid heeft vastgesteld uit te gaan van de
Trias Energetica en het " warmte tenzij principe". Nieuwe gebouwen worden op basis van
dit princ¡pe aangesloten op een warmtenet indien dit economisch rendabel is,

3.

De Gereente het Warmtebedrijf heeft gevraagd de voorwaarden waaronder de Locatie kan
worden aangesloten op de Warmtevoorziening aan haar kenbaar te maken.

4.

PartiJen overeenstemming hebben bereikt over alle blnnen deze overeenkomst vigerende
onderuerpen, hetgeen zij thans wensen vast te leggen in deze schr¡ftelijke overeenkomst

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN

1.

DEFTÍ{TTIES

Aansluiting

De leidingen van het Warmtebedrijf die de Binneninstallatie
middels de Afleverset met daarin opgenomen een Meetinrichting
met de hoofdleidingen verbindt, met inbegrip van alle andere door
ol'vanwege het Warmtebedrijf in of aan de leidingen aangebrachte
apparatuur.

Aansluitvoorwaarden

Voorwaarden en eisen van het Warmtebedrijf op basis waarvan
Aansluiting voor de Levering ten behoeve van de Verbruikers
worden gerealiseerd. De Aansluitvoorwaarden bestaan uit de
Technische A¿nsl uitvoorwaarden Warmte GrooWerbruikers, de
Technische Aansluitvoorwaarde Kleinverbruikers,
Aansluitvoorwaarden Stadsverwarm¡ng,de Algemene Voorwaarden
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Kleinverbruikers en de Algemene Voorwaarden GrooWerbruikers
(versie 2014). Genoemde voorwaarden worden speclflek in de
Overeenko¡nst genoemd daar waar deze afzonderlijk van
toepas$ng ãjn.
Afleverset

Het samengesteld geheel van onderandere de Meetinrichtíng en
warmtewisselaar, waarmee de Binneninstallatie wordt verbonden
met de leidirÌgen

BAK

Bijdrage Aansluitkosten, zijnde een éénmalige bijdrage in de kosten
voor het aansluiten van Won¡rgen en Eedrijßgebouwen op de

Warmteinfrastuctuur.
Bedrijfsgebouw

@bouw bestemd voor bedrijßdoeleinden, niet zljnde een Woning.

Index

Waarde, uitgedrukt in een percentage waarmee de bedragen
genoemd in aÉikel 4.2.1, kunnen worden geìhdo<eerd. Het
percentage komt tot Sand door het versch¡l h¡ssen de in het
Beslult Warmte van de Autoriteit Conzument en Markt (AC"l) op
enig Far n-1 vastgestelde eenmalige aanduitbillrage voor een
onvooziene aansluiting op een bestaand warmtenet en de op jaar
n vasþestelde eenmalige aansluitbijdnge voor een onvoorziene
aansluiting op een b€staand warmtenet, Het Beduit van de
Autorite¡t Consument en Marlc wordt vasþesteld op grond van
artikel 5, eercte lid, artikel 6, eerste lid en artikel 8, vijfde lid, van
de Warmtewet

Binneninstallatie

Het geheel van leidingen en apparatuur, zich bevindende achter
het LeveringspunÇ ten behoeve van Ruimteverwarming ¡n het
Bedrijlsgebouw.

Biowarmtecentrale

Biomassa(hout)gestookte centrale "De Purmer" gestooK op schone
houtsnippers afkomstig uit regulier onderhoud van landschappen.

Eouwrijp

Het gesch¡K zijn van grorrden roor de verdere inrichting en
bebouwing van de Warmte-infrastructuur. De gronden zullen waar
nodig worden opgehoogd met zand. Voorts zullen de gronden
bereikbaar zijn vanaf het openbare gebied en vrij van feitelíjke
belemmeringen die de bouw en/of de ingebruikneming verhinderen
of beperken op een wijze die níet in redeliikheid voor rekening van
het Warmtebedrijf behoort te komen.

CW-klasse

Een label, ontwikkeld door de Stichting Energie Prestatie Keur'
waarmee basiseisen als tapdrempel, wachttijd, gelijkmatigheid van
temærðfuur en rendement kunnen worden verqeleken.

Wa

rmte-infrastructuur

Een stelsel van leidingen en installaties, incf usief Opstallen, bedoeld
voor de opwekking, het transport en de disFibutie van Warmte als
onderdeel van de Warmtevoorz¡en¡ng, waarop de B¡nneninstallaties
van Verbruikers kunnen worden aangesloten,
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lfiarmtevoorziening

Het geheel van voozíeningen, waaronder de opwekking van
Warmte, Warmte-infrastructr.¡ur en Aansluiting van
Bedrfltsgebouwen, en organisafie ten behoeve van de Levering op
de Locatie van Warmte aan verbruikers inclusief het deel van de
installatie op een perceel dat door het warmtebedrijf wordt
beheerd met inbegrip van Meetinrichting en dergelijke, Het betreft
een systeem voor stadsvenruarming en -koeling dat voldoet aan de
in de punten 4l en 42 van artikel 2 van Richüijn 20t2/27/8U
gegevefl definltie van e€n efficièht systeem voor sÞdwerwarming
en - koeling waarop aftikel 46 van de AGV van toepassing is.

Erc

Energ¡eprestatiecoëff¡ciëne maat voor de energetische
eigenschappen van een gebouw ofeen gedeelte daarvan berekend
volgens de vigerende Energieprestatienorm (EPN; NEN 5128).

Gas

Aardgas.

Gemeente

De Gemeente Purmerend

Hulpwarmtecentrale

Pieklast- en back-upvooniening voor opwekking van warmte.

Gestapelde bouw

Gebouw met minimaal 2 Leveringspunten boven elkaar

Koper

Partij d¡e een perceel/kavel in eigendom of erþacht verkrijgt

Kru¡pruimte

Een ruimte onder het Bedrijfsgebouw met een hoogte van
minimaal 50 cm, waarin de leidingen van de Warmte'infrastructuur
worden aangelegd en die via kuipluiken met een afmeting van ten
minste 600 x 400 mm bereikbaar zijn.

Levering

De terbeschikkingstelling van Warmte ten behoeve van

.

Rulmteverwarming aan een of meerdere Verbruikers.
Leveringspunt

Het punt waar de feitelijke Levering plaãtsvindt, zijnde direct na de
afleverset.

Locatie

Nieuwbouwlocatie bedrijventenein Baanstee Noord mllende onder
de Gemeente Purmerend. zoals omschreven in artikel 2,1,

Meetinrichting

De apparatuur van het Warmtebedrijf, deel uitmakend van de
Aansluiting en bestemd voor het vaststellen van de omvang van de
levering ten behoeve vän de atrekening door het Warmtebedrijf en
voor de controle van cle Lever¡ng , behorende tot het
Leveringspunt.

Koopovereenkomst

Koopovereenkomsten tussen Koper en Gemeente

Nutsoverleg

Overleg voor de coördinatie van de aanleg van løbels en feidingen
op de Locatie. Doel van dit overleg is om bt een zo goed mogelijke
inpassing van de Warmtevooziening op de Locatie en afstemming
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tussen aanleggende parüJen te komen.
Oplevering

Het moment waarop het Bedriifsgebouw overeenkomstig het
bepaalde in de Uniforme Adminiskatiwe Voorwaarden (UAV) 1989
is opgeleverd.

Opstal

Gebouw, werk of beplanting.

Ruimteverwarming

l'let bestemmen ìr¿n Warmte voor het op de gewenste temperatuur
brengen en houden van ruimtes in Bedrijþebouwen.

Verbruiker

Degene dle met het Warmtebedrijf een overeenkomst voor

Levering heeft afgesloten.

Warmte

Energíe voor Ru¡mteverwarming en eì/entueel prcceswarmte op
Laag Temperatuur (max. 65 9r C.)

Warmtevraag

Totale behoefre aan warmte voor Ruimteveruarming van alle
Verbruikers op de Locatie.

AGV

verordening (EU) nr. 65L120t4 vqn de Commissie van 17 iuni 2014
waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107
en 108 van het Verdrag met de ínterne markt verenigbaar worden
verklaard, PbEU 2014, 1187 (26 juni 2014), zoals gewijzigd door

Verordening (EU) 20121084 van de Commissie 14 juni 2017, tot
w¡Jzig¡ng van Verordening (EU) nr. 65L/2A14 wat betreft steun
voor haven- en ludlthaven infrastructuur, aanmeldingsdre mpels
voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed en voor
ste un voor sportinfrastructuur e n m ultifu nctionele recreatieve
infrastructuur, en regelingen inzake regionale explo¡tat¡esteun voor
ultra perifere gebieden, en tot wiiziging van Verordening (EU) nr.
702/20L4 wat beteft de berekening van de in aanmerking
komende kosten Pb EU 2017, L 156.

2.

AtGETt{EEil

Z7

Kcnmtr*en van de Locatlo
oppenulak van het lotale plângebied
besfaat circa 80 hectare. In bijlage 1 is een kaart van de Locatie opgenomen.

2,1.1 De Locatie is het gebied dat grenst aan de N244. Het

is door de Gemeente op 3 maaft 2008 een bestemmingsplan Baanstee
Noord door de gemeenteraad vastgesteld (bijlage 9). Tezamen met het op 23 maaft 2011
vastgesteld beeldkwaliteitsplan 'Baanstee Noord'en het proñelenboek vormt d¡t het
ru¡mtelijk kader voor de ontwikkeling.

2.1.2 Voor de Locatie

2.2

Bedrijfsgebouwen
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2.2.1 Indien Koper voornemens is dan wel overeenstemming heeft bereiK over de aansluiting
van bedrijfsgebouw op het warmtenetdan gelden de in deze paragraafgenoemde
kenmerken en r¡oorwaarden.

2.2.2 De Gemeente neemt in de Koopovereenkomst op dat Koper in over{eg met het
Warmtebedrijf ru¡mte reserveert ten behoeve van de toevoer- en afuoerle¡dlngen voor het
transporteren van Warmte, zoals weergegerren in de Tedrnisdre AansluiWoorwaarden
(incl usief Addendum Aansluitvoorwaarden Baanstee NoordXbiilage 8)'

2,2.3 De Gemeente neemt in de Koopovereenkomst op dat Koper b{j het ontwerpen van de
Bedrijtsgebouwen de Techn¡sche Aansluitvoorwaarden (indusief Addendum Baanstee
ttoorC) voor de Warmtevootziening ln acht neemt en gewenste aftvijkingen tijdig bespreekt
met het Warmtebedrijl'.

2.2.4 De Gemeente neemt in de Koopovereenkomst op dat Koper in de Bedriifsgebouwen voor
eigen rekening op basis van door het Warmtebedrijf aan te leveren specificaties en in
van de afleverset en de
Meet¡nrichting ten behoeve van Ruimteverwarming, volçns de richtlijnen zoals opgenomen
in de Technische Aansluiwoorwaarden(indusief Addendum Baanstee Noord, bijlage 8).

o*tleg met het Warmtebedrijl', ruimte reserveeft ten behoeve

2.2.5 De Gemeente neemt in de Koopovereenkomst op dat Koper voor de Warmtevooziening de
berndigde bouwkundige maatregelen aan de Bedrijfsgebouwen, zoals vloer- en
muurdOOruOeringen, sparingen en sparingsbussen, op gespecif¡aeerd vezoek van het
Warmtebedrijf om niet realiseeft en aan het Warmtebedrijf ter beschikking stelt.

2,2,6 De Gemeente doet geen u¡tspraak over de hoogte van de energievraag en geeft geen
garantie af voor de hoogte en de cont¡nuiteit van de energievraag.

2.3

lodom

2.3.1 De door de Gemeente ten behoeve van de Warmtevoorziening te leveren grond voldoet
aan de wettelijke bodem- en grondwaterkwaliteitseisen zodanig dat de beoogde
bestemming ten behoeve vån de WarmtevooEiening gereallseerd kan worden.

2.3.2 De Locatie wordt bouwrijp gemaakt door de æmeente. Voor een overzicht van de locatie
wordt verwezen naar de kaart in biilage

1.

3.

KEÑ]IIERKEN VAN DE WAR,IIITEYOORZIEÍ{I1{G

3.1.

Het Warmtebedrijf realiseert gedurende de contractduur, voor eigen rekening en risico,
met inachtneming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, de aanleg, aansluiting'
beheer en onderhoud (preventief en correctiel incl. materialen en loonkosten en
vervanging) van de Warmtevoorziening voor de gehele Locatie.

3.2

Warmtcopwekkíng

3,2,1 Warmteopwekking voor Rulmteverwarming vindt op moment van ondeftekening van deze
overeenkomst plaats met;

r

Biowarmtecentrale > BasislasÇ ¿N4MWth
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Hulpwarmtecenûale 1 > PieklasÇ goMwth' ge$ooK op Gas.
HulFrarmtecentrale 2 > Pieklast, 35MÌÂlü, gestookt op @s.

80o/o van de warmtebehOefte.
Hulpwarmtecentrale I en 2 zijn píeklastkeþls en zorgen voor de resterende 20o/o op
jaarbas¡s. Daarnaast heeft warmtebedrijf de beschikking over warmtebufiers.

3.2.2 De Biowarmtecentrale vooziet op iaarbasis in zoh

3.3

W¡nntt-¡nfiatEl¡ctr¡ur

3.3.1 De situering van Warmte-infrastr¡¡ctuur wordt met inachtneming van de Demarcatiefijn
(bijlage 2) na overleg door De Gemeente bepaald'

3.3.2 Het Warmtebedrijf is en¡oor verantwoordelijk dat de leidingen die onderdeel uitmaken van
de ìrVarmtevoorziening bestðnd zijn @en de omgeving waarin ze l¡ggen, waaronder
begrepm tUdelijk niet-droge kuipruimten.

3.3.3 Het Warrntebedr¡jf spant zidl in om de energieverliezen in de Warmte'infrastructuur te
minimaliseren.

3.3.4 Het Warmtebedriif stemt de aanleg van de leidingen en overige opstallen ten behoetre van
de Warmtevoorzien¡ng af in een NuEoverleg waarin de Gemeente en overige aanleggers
c.q. beheerders van nutsvooaieningen voor de Locaüe deelnemen en waarin de Gemeente
de regie voert en uiteindelijk bepaalt. Als l(abels en leidingen die onderdeel uitmaken van
de Wãrmtevoorziening kuisen met opperulaktewater, wegen of spoorwegen dan draagt
het Warmtebedrijf ervoor zorg dat de kabels en leidingen ondergronds worden aangelegd'

3.3.5 Het Warmtebedriit draagt eruoor zorg dat de Warmtevoorziening het gebruik van de grond

voor andere kabels en leidingen en andere bestemmingen zo min mogelijk belemmert. Het
Warmtebedr¡jf gaat hierbij uit van de eisen die de Gemeente hieraan stelt. Ten tijde van
ondertekening van deze overeenkomst is in ieder geval het Handboek Kabels en Leidinçn
van de Gemeente, zoals vastgesteld door het college van B&W op 19 maart 2013 (biifage
3) van toepassing.

3.a

Aanrluitin¡nn ven dc Bcdriilbgcbouwcn

3.4.1 Het Warmtebedruf sluit elk Bedrijfsgebouw op de Locatie, waarvoor een aanvraag door

Koper bij het Waimtebedrijf is ingedierd, ten minste twee weken voor oplevering van het
BedrUfsgebouw aan op de Warmtevæziening, mits Koper aan de daarvoor relevante
Technische Aansluitvoorwaarden Grootverbruikers voldoet en tijdige betaling van de BAK
volgens artkel 4 heeft plaatsgevonden"

3.4.2 Het Warmtebedrijf leven, insballeert, beheert en onderhoudt de afleverset indusief de
Meetinrichting in het Bedrijfsgebouw conform het bepaalde in de (Technische)
Voorwaarden (indusief Addendum Baanstee Noord) (bijlagen 4,5,6,7,81. Het WarmtebedrlJf
plaatst bij alle BedriJfsgebouwen een afleverset inclusief Meetinrichting op basis uraaruan
individuele verrekening van de energiekosten mogelljk is.

3,4,3 De Warmte wordt op het Leveringspunt geleverd vofgens de specificaties zoals genoemd
de Algemene Voorwaarden Warmte (versie 2014, bijlage 4), de Technísche Voorwaarden
Kleinverbruikers (bijlage 5), de Algemene Voorwaarden GrooWerbruikers (biJlage 6) de
Tech niscfre Aansl uitvooruvaarden GrooWerbruikers (biJlagen 7)
Ove¡eenkomst Warmtevoorziening 8aånstee Noord, def¡nit¡ef
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3.5 tqcl¡trdor
3.5,1 HetWanntsbedrif realise€rt overeenkomstig de Demarcaüdi¡n (billage 2) in orcrleg met
de Gemeente

benod¡gde

risico de voor de

reCel*atioÌts

zijn voor kosÞn van het
waarbÍj het WarmÞbedrljf e/entueel met de GemeenÞ in orærleg kan
treden oær uitvoerlng van de uerlsaamheden,

3.5.2

De s¡tucrlrg van de regelstaüons r¡r¡odt na overleg tussen Partijen, door de Gemeenh

bepaald"

3.5.3 De regelstations hebben afmetírgen van maximaal 12 x
hoogþ), excluslef ñndaHe'

3,5.4

De

I

x 3 meter (lerEte, breedte,

çlulds- en b:[flngnlveaus van de technisctre ru¡mtes voldoen aan de çldende wet- en

r€SCSerlrE.

..

ECOTOilA¡CHEAStËCTEil

4.1 De in deue overeenkornstgenoemde bedragen zijn excluslef8TW en volgens prijspell 2016.
a.2 Oær Wrmrtrödrif In rrft¡nin¡ b bltngm kottãr H, KoÍ.r
4,2.r ÍÞ
bedreg
van
maximale
waarde van ,neer dan 40 kWth en

(8AK) voor aansluitingen bedraagt eeî eenmal¡g
Bêdrufsgebouw tot cen Aanslult¡ng mct een
een beclrijfsgebouw flìet cen aansluiting met een
wordt de standaard

kwth, g€rekend vanaf40

Voor aansluitingen boven
gehantecrd gebasecrd op het "Nlct mecr dan
anders" principç. Voor dle in dit artikel çnoemde BlJdrage aanslultkosten (8AK) gddt ecn
aânsluitlengte vðn måximðal 25 rneter gereker¡d vanaf de perceelgrens. Overleîgte wordt
ln rel(enlng gebracht bij Koper op basis van de werkellJke kosten

4.2,2 Ae Bijdrage aanslultkosten (BAK) voor aansluitingen tot 40kWüì, de vermeerdering van de
B¡jdrãge ãansluitkosten per kWth voor aenslu¡üngen boven .10 kwth tot 100 kwthr zoals
vástgestetO in arükel 4.i.1, kunnen vanaf de Oplevering jaarlijls worden geÏndoteerd
volgens de vastgestelde Index

4.2.3 Het WarmtebedriJf brengt de Bß vooraf conþrm de Aansluitvoorwaården in rekenlng bl,
Koper,
BAK en de eventuele kosten voor ovedengte brengt het Warmtebedrijf, voor het
realiseren van een Aansluíting, geen andere kosten in rekening bij de Koper van het
bedriJfsgebouw.

4,2.4 Buiten de
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BAK wordt gerelateerd aan de dah¡m waarop Koper een mlrcnoepelijke
aanvraag doet b¡j het tVarmtebedriff voor aansluiting van de Bedrijßgebouwen op de

4.2.5 De te venekgîen

warmtevoozlen¡ng.

+3

Koônvoorlúr¡bru*crs

4.3.1 llet betrekking tot de hrieven geldt voor alle Aansluitingen een tarießtuctrur zoals
voorgesdtranen door de Warmtewet en bfbehorend Warmtebeslult.

4.3,2

De tarlsen per Aansluiting voor Leverlng van warmte \roor Rulmtevenrvarming voor
100 kWth zijn vastgelegd in het Tarievenblad
aansluftingen met een aansluitwaarde
van het lVarmtebedriJf. Het Tarþvenblad is blþevoqd als B$age 10. Het Warmtebedrijf
maakt de tarieven Farlfks bek$d op haar website en publiceert deze in de plaabelijke
persuitingen. Voor aanslultlngen boven 100 kwth worden er maatwerlqtarieven gehanteerd
gebaseerd op het "Niet meer dan anderso principe.

bt

4.3.3 Na ondertekening van deze overeenkomst is het Warmtebedr¡jf verantwoordelijk voor de
beantwoordíng van vragen en de behandeling van geschillen over de Warmtevoonien¡ng
en tarleven rlchting de Verbruiker-

4.3.4 Eventueel van kr¿cht wordende wetgeving die via gerechtelijke procedures worden
afgedwongen, die van invloed is op de exploitatie van de Warmtevooaiening van het
Warmtebedrijf, bidt niet tot aanpassing van de in 4.2.1, vastgestelde BAK, nodl kunnen
hieruit volgende consequenties voor de exploitatie van de Warmtevooziening door het
Warmtebedrijf anderszins met de Gemeente of Verbruikers worden verekend,
onverminderd hetgeen is bepaald ln ârtikel 7.6.2.

{.¡l

Korücn yoor

h.t Wrrmtröodrijf

4.4.t

Het Warmtebedriif realíseert gedurende de in artikel 7.10, l. genoemde
contractduur voor eigen rekening en risico de aanleg, aansluiting, beheer en onderhoud
van de Warmtevooziening voor de gehele Locatie, De @meente draagt bij in de kosten

van de Europese Commissie)
maar
van een
direct na een daartoe strekkend vetzoek van de Gemeente inzicht verschaffen in alle
(analoge en digitale) bescheiden en verklaringen die de Gemeente nodig acfit om te
controleren op welke wijze haar bfdraç is aangewend.

4.4,2

Oe Gemeente vestigt ten behoeve van het Warmtebedriif voor de duur van de
Overeenkomst om niet rechten van opstal ten behoeve van Opstallen van het

Warmtebedrijf.
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4.4.3

Kabels en Þidingen die onderdeel ziJn van de Warmtevoortening worden door het
Warmtebedrijf irúien Gemeente hiertoe verzoeK verlegd. Hiertoe gelden de bij de
Gemeente van toepas$ng ziJnde voorwaarden, zoals vastgelegd in het Handbod< Kabels en
Leidingen Purmerend (v1.0) (zie bijlage 3),

4.4.4

Kabels en leidinçn die door het Warmtetrdrijf of de door haar aan te wijzen beheerder
buiten gebruik worden gesteld, dienen in overleg met en op ærste vezoek van de
Gemeente door en voor rekening van het Warmtebedrijf te worden verwiiferd.

5.

ORGANISATORISCHEASPECTE]I

5.1

Aansluiting van de Bedrijfsgebouwen op de WarmEvoorzi:ning

5.1.1 De aanleg van de Warmtevoorziening door het Warmtebedrif mag niet tot vertraging
leiden bij de ontwlkkeling van de Locatle door De Gemeente.

1.2

llennlng

5.2.1 De Gemeente stemt plann¡ng op voor het bouwrijp maken en bouwproductie en eventuele
actualisaties af met hel Warrntebedrif via het Nutsoverleg zoals genoemcl in artikd 3.3.5
en hetgeen is bepaald ín artikel 3.3.1.. De voorbereidingstijd en aanleg voor de bouw van
de Warmtevooniening bedraagt minimaal 15 weken. De Gemeente dient deze
voorbereidingstijden in acht te nemen.
5.2.2 Vanaf de start van het project wordt door het Warmtebedrijf per proþctgedeelte een
routekaaft gemaak, Elke routekaart wordt aan de @meente ter goedkeuring voorgelegd.
Na goedkeuring door de Gemeerte wordt de routekaart definitief vastgesteld. Indien na
goedkeuring van de routekaart, door C¡emeente wijzigingen worden doorgevoerd
(tracékeuze, hoogte tracé) zün de kosten ten çvolge van deee wijziging voor rekening van
de Gemeente. Na ondertekeníng van de onderhavige overeenkomst vindt er maandelijks
overleg, of in een frequentie al naar gelang de behoefte. tussen de projecüeiders van het
WarmtebedriJf en Gemeente plaats. Van deze ovedeggen worden verslagen gemaakt,
waarin afspraken over uiWoering, kosten etc. worden opgerþmen.

6.

IIILIEU

6.1 Ëill.uprËt ti.
6.1.1 Het Warmtebedrijf legt de milieuprestatie van de Warmtevoorziening vast in de in Bijlage
11 opgenomen Kwaliteitsverklaring. Koper kan bij de aanvraag van de
omgevingsvergunning bij het vaststellen van de energieprestatie van het gebouw gebruik
maken van de Kwaliteitsverklaring,

6.1.2 Het Warmtebedrijf spant zich in eventueel mogel¡jke verbeteringen van de energieefficiency van de Warmtevoorziening door te voeren in de beheersfase, gedurende de
looptijd van de overeenkomst.
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6.1.3 Het Warmtebedrijf draagt ervoor zorg ht bij het eventueel toepassen van isolatie van de
distributideidingen gebruik gemaakt wordt van CFK-vrije rnaterialen.

7.

¡URTDISCHEASPECTE]I

7.1

Van tæpaas¡ng zijndc voomraaróen

7.1.1 Alle in deze overcenkomst en in de bij¡agen vermelde en bijgevoegde voorwaarden en
verplichtingen vorr€n één geheel met deze overeenkomst en ziJn onlosmakel[k daarmee
en met elkaar verborden. Bij tegenstrijdigheden tussen de overeenkomst en de bijlagen of
bügevoegde voorwaarden, prevaleert de overeenkomst, Indien de genoemde voorwaarden
en verplichtingen worden gewijzigd, teden Partijen in overleg om te bezien wat de
consequenties zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst.

7.1.2 Het Warmtebedrijf heeft op grond van de Warmtewet zelßtandige wettelijke verplichtlngen
dfe sfrjdigheid met deze overeenkomst op kunnen leveren. De weüeliJke verpllchüngen die
voortvloeíen u¡t de Warmtewet prevaleren op hetgeen is overeenkomen ín deze
overeenkomst ofdelen van deze overeenkomst. In het geval voorgaande zich voordoet
gaan partijen met elkaar in overleg op grond van artikel 7.6

7.1.3 Het Warmtebedrijf verklaart dat jegens haar geen bevel tot terugvordering ultstaat

,

ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij door (een insbantie van
de) lidstaat Nederland toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar rnet de interne
markt is verklaard.
zi) naast de bijdrage van de gemeente nog een andere (overheids)bijdrage voor
de Warmtevooîziening ontvangç verklaart het Warmtebedrijf hierbij dat de maximaal
toegelaten steunintensiteit (conform a¡ttkel 46 AGV) en het hoog6t mogelijke steunbedrag
(zijnde EUR 20 míljoen) niet worden overschreden

7.1.4 Vær zover

7,2

Vrrgunnlngsn

7.2.L

Het. Warmtebedrijf is verantwoordelijk voor het tijdig beschikken over de benodigde
vergunningen, zodanig dat de ontwikkeling van de Locatie geen verlraging oploopt. Bij
uitvoering van werken in de openbare ruimte is het Handboek Kabels en leidingen (19
maart 2013, bülage 3) van de Gemeente vän toepassing.

7,2.2 Het Warmtebedrijf is verantwoordeliJk voor het tijdig verkriþen van
omgevingsvergunningen ten behoeve van de realisatie van de met de Warmtevooziening
samenhangende bouwwerken en installaties.

7.2.3 Het Warmtebedrijf voldoet aan de uit de vergunningen voortvloeiende eisen.

7.3

ligrndom

7.3.1 De Warmtevoorziening ís eigendom van het Warmtebedrijf

,.1

Zakelijk recht cn Kdtlngbcd¡ng
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7.4.1 Gerneente ziet er op be dat in Koopovereenkomst(en) met Kopers met betrekking tot
door hen te realiseren Eedrffigebouwen kwalitatieve verplichtirìgen opgenomen worden
ten aanzien van het dulden van de aanslu¡ting van Bedrijßgebouwen op de
Warmtevooziening.

7.4.2 Gemeente neemt in de Koopovereenkomst met Kopers voor zover van toepassing op de
specifieke kavel (biJlage 1) een zakelijk recht inclusief kettingbedíng op, ten behoeve van
het Warmtebedrijf voor haar Warmteinfr¿structuur gelegen in private grond van de l(oper.

7.t

AansprakaliJkheíd (en bocteclausulo)

7.5.1 Het Warmtebedrijf vriþaart de Gemeente tegen aanspraken van derden voor vergoeding
van schade die is ontstaan door of in verband met handelingen van het Warmtebedrijf. De
Gemeente vrijwaart het Warmtebedrijf tegen aanspraken van deden voor vergoeding van
schade die is ontstaan door of in verband met handelingen van de Gemeente.

7.6

lflijziglngcn ov¡rucnkomst

7.6.L Wijziging van de overeenkomst is uitsluitend bindend indien deze wijziging schrifrelijk door
Partíjen is overeengekomen.
7.6.2 Indien een wijziging van de ultgangspunten tiþens de duur van de overeenkomst zou
leiden tot omstand¡gheden van dien aard dat ongew¡jzigde instandhouding van de
overeenkomst naar maatstaven van redelljkheid en billijkheid niet mag of kan worden
gevergd, zullen Partijen met elkaar in overleg treden over een aanpassing van de
overeenkomst teneinde deze in overstemming te brengen met de alsdan gewijzigde
omstandigheden.
7,6,3 Indien op enig moment mocht blijken dat één of meer bepalinçn van deze overeenkomst
onverbindend mocht zijn (naar het oordeel van de rccht€rlijke instantie) dan blijven de
over¡ge bepalingen onverminderd van kracht en zullen de níet verbindende onderdelen
worden vervangen door afspraken die de strekk¡ng en bedoeling van deze overeenkomst zo
goed mogellJk benaderen.

7.7

Or¡rrdracñt aan dcrdcn

7.7.t Het Warmtebedrijf kan de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst
slecllts overdragen aan (een) derde(n), onder de voorwaarde dat die derden alle
verplichtingen overnemen en als de hunne erkennen en onder de voorwaarde dat de
Gemeente toestemming geefr. Een overdracht zoals hier bedoeld wordt vooraf schriftelijk
aan de Gemeente gemeld.
7.7.2 Het gestelde in artikel 7.7 .l is niet van toepassing voor zover de rechten en verplichtingen
van het Warmtebedrijf jegens de Gemeente door een rechtsopvolger onder algemene titel
worden verkregen door fusie als bedoeld in artikel 2:309 BW of door splitsing als bedoeld
ín artikel 2:334a BW. Het Warmtebedrijf stelt de Gemeente onverwijld schriftelijk op de
hoogte van een verkrijging door een rechtsopvolger onder algemene titel in de zin van dit
artikel. Het Warmtebedrijf garandeert dat de rechtspersoon die de rechten en
verplichtingen onder algemene titel heeft verkregen, haar verplichtingm ingevolge deze
overeenkomst strikt zal nakomen.
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7.4

Ovcrmacht

7,8.1 Indien een Partij haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht, treden
Partijen met elkaar in overleg om te komen tot nieuwe afspraken. Onder overmacht wordt
verstaan een tekoftkoming die n¡et aôn de betreffende Partij kan worden toegerekend,
indien zij niet te wijten is aan dier schuld, noch krachtens wet, rechtshandelirq of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of in síhrat¡es van internatlonale
conflicten en gewelddadige en / of gewapende acties.

7.9

Gcechillrn

7,9,L Op deze overeenkomst is Nederfands recht van toepassing.

7.9,2 Bijalle geschillen naar aanleiding van of op grond van deze overeenkomst of van andere
overeenkomsten, welke van deze overeenkomst het gevolg mochten zijn, zullen Partijen in
eerste instantie trachten in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien een
gescfril na onderling overleg niet tot een oplossing leidÇ verplichten Partijen zich het
geschil voor te leggen aan een onaftankelijke gecertificeerde mediator.

7,9.3 Indien mediation, zoals bedoeld in artikel 7.9.2. niet leldt tot een voor partijen
bevredigende oplossing, zal het geschil naar aanleiding van of op grond van deze
overeenkomst ofvan andere overeenkomsten, welke van deze overeenkomst het gevolg
mochten zun, worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank Noord Holland.

7.10 Duur van dr ovlncnkonrst
7.10.1

De contractperiode eindigt 2 jaar na oplevering van het sluiten van de laatste
Koopovereenkomst door Gemeente.

7.10,2

De overeenkomst gaat in per datum van ondertekening.

7.It

Beëindiglng van dc ovcrucnkom¡t

7 11.1 Binnen de looptijd van deze overeenkomst is het Partijen niet mogelijk de overeenkomst
op te zeggen, tenzij de overeenkomst met wedenijds goedvinden wordt beëindigd,

7.LL,Z

De Gemeente heeft in afrvijking van artikel 7.11,1 het recht de overeenkomst met
onmiddelliike ingang door middel van een aangetekende brief met handtekening retour te
beëindigen in geval aan het Warmtebedrijf voorlopige of deflnitieve surseance van
betaling wordt verleend of in geval deze in staat van faillissement is verklaard, dan wel
anderszins het beheer over haar vermogen heeft verloren.

7.12

Geheimhoudlngspllcht

7.12,1 Partijen verplichten zich alle hun uit hoofde van deze overeenkomst ter kennis gekomen
projectinformatie als veftrouwelijk te behandelen en niet zonder voorafgaande
toestemming van Partijen op enigerlei wijze ter beschikking aan derden te stellen,
onverlet de verplichtingen ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur,
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T.

BI¡I.AGEII

8.1.1

De aan dæ or/er€enkomst gehêchùE bühgen, æals genoemd in artlþl 8.1.3' dienen als
gj sÙUdlgheid
ingelast en irEaroegd te wolden ¡esc¡ouw¿ ln dcze oræreer*omsL
prevaleert hei¡epaãde in de in deae or¡ereenkomst opgenomen rtikelen bo¡en het
geshlde in de b¡Jlagpn.

8.1.2

partij€n verflaren de ln arükel 8.1.3 genoemde *r.¡kken te hebben ontvangen en kcnnis
te hebben genomen van de lnhoud.

8.1.3

Bfllagen:

1. Kaart en omschriþing

¿

3.

van de Locatie
Demarcatlel¡h
tlandboek kabels en leidingen vergþ 1.0

3a. Nadere regels AVOI F,urrnercnd 2016
4. Algemene Voorwaarden warmte SVP
5. Teônisdte aanslútvoorwaarden kleinverbruikers SVP
6. Algemene Voon¡aarden Groowerbruakers
7. Tedrnisóe Aansluitvoorwaarden Grcotverbruikers
8. Addendum AanduiWoorwaaÉen BaansÞe lrloord
9. Stedenbouwkundþplan
9a, Beeldkwaliteitsplan
10, Tarlevenblad SVP
11. Kwaliteitsverldañng
12. Sanenvatting Eudnesscase Baansùee-Noord

9.

OÍIDERTEÍITITG

Aldus overeengekomen te Purmerend de dato

.....-?.4,.t^c-l,-...2¡l $-

Distr¡butie en levering B,V
namens
SiVP
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