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Ondergetekenden: 

1. Rejoko Beheer BV, statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te Sonsbeekweg 
1, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.R. Trooster, directeur, hierna: 
"Trooster" 

2. JOIN Ontwikkeling BV, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te 
Wilhelminakade 300, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Ummels, 
directeur, hierna: "JOIN" 

3. Triodos Nieuwbouw BV, dochteronderneming van Triodos Bank NV, in haar rol van 
beoogde koper van landgoed de Reehorst, statutair gevestigd te Zeist en 
kantoorhoudende Nieuweroordweg 1, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

Schut, als gevolmachtigde van haar bestuurder Triodos Bank NV, hierna: "Triodos" 
4. Provincie Utrecht, gevestigd Pythagoraslaan 101 te Utrecht, te dezen op grond van 

artikel 176 Provinciewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.W.R van Lunteren, 
Gedeputeerde, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 
11 oktober 2011, hierna: "provincie Utrecht" 

5. Gemeente Utrechtse Heuvelrug, gevestigd Kerkplein 2 te Doorn, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer B. Homan, wethouder, handelend ter uitvoering van 
het besluit van het College van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2011, 
hierna: "gemeente Utrechtse Heuvelrug" 

6. Gemeente Zeist, gevestigd Het Rond 1 te Zeist, te dezen op grond van artikel 160 lid 1 
onder e en artikel 171 lid 1 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. 
Verbeek-Nijhof, wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het College 
van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, hierna: "gemeente Zeist" 

Hierna gezamenlijk te noemen: (de) Partijen 

De provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug en gemeente Zeist hierna 
gezamenlijk te noemen: (de) Regionale Partners 

Trooster, JOIN en Triodos hierna gezamenlijk te noemen: (de) Private Partijen 

In aanmerking nemende dat: 
A. de Regionale Partners nauw samenwerken betreffende de herinrichting van het 

Stationsgebied Driebergen-Zeist; 
B. de Regionale Partners een ontwerp voor de realisatie van nieuwe infrastructuur in het 

gebied in voorbereiding hebben, dat geldt als onvoorwaardelijk vertrekpunt van 
voorliggend initiatief; 

C. onderdeel van het voornoemde infraproject het realiseren van een openbare 
parkeervoorziening (P&R) met minimaal 800 P&R-plaatsen aan de zuidzijde van het 
station met inachtneming van het infraproject; 

D. om de haalbaarheid van een duurzame integrale P&R oplossing te onderzoeken op 15 
juni 2011 besloten is om een aparte projectgroep op te richten; 

E. de haalbaarheidsstudie geresulteerd heeft in een viertal varianten (bijlage 1), waarbij 
betreffende de P&R voorziening het gebied Trooster-Reehorst als voorkeurslocatie 
(variant 2 of 3) is aangemerkt; 
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F. tussen Partijen verscheidene inventariserende overleggen hebben plaatsgevonden 
met het oog op de realisatie van een P&R voorziening, de (her)ontwikkeling van 
vastgoed op de locatie Trooster, de (her)ontwikkeling van vastgoed op de locatie 
Reehorst en de ontwikkeling van landgoed Reehorst als geheel ("het Project"); 

G. Trooster bereid is zijn bestaande vastgoed op de locatie te a moveren ten behoeve van 
het Project tegen een vergoeding; 

H. partijen een aantal uitgangspunten (bijlage 1) hebben geformuleerd ten aanzien van 
de voorkeursvariant en waaronder Partijen bereid zijn medewerking te verlenen aan 
het Project; 

I. Partijen de intentie hebben samen te werken met het oog op het Project en zij deze 
intentie willen vastleggen in onderhavige overeenkomst; 

J. Gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist werken aan een integrale gebiedsvisie 
waarin ruimtelijke en programmatische spelregels en kaders voor het stationsgebied 
worden opgesteld. 

Komen overeen als volgt: 

Artikel 1: doel en reikwijdte 
1. De onderhavige overeenkomst geeft de intenties tussen Partijen weer en zal in 

geval van consensus tussen Partijen over onderwerpen deze 
intentieovereenkomst betreffende worden gevolgd door een nadere schriftelijke 
(samenwerkings)overeenkomst. 

2. Partijen hebben ten doel om de herontwikkeling van het plangebied gezamenlijk 
aan te pakken. Hierdoor kan op effectieve en efficiënte wijze vorm worden 
gegeven aan een integrale aanpak van de (her)ontwikkeling, waarbij de 
individuele doelstellingen van Partijen zoveel mogelijk gerealiseerd zullen 
worden. Het plangebied bestaat grofweg uit de huidige terreinen van Trooster en 
De Reehorst, waarvoor in de uitwerkingsfase een kadastrale kaart zal worden 
gemaakt. 

3. Partijen zullen zich inspannen om te komen tot een gezamenlijk gedragen en 
kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en flexibel plan voor de realisatie van het 
Project, wat past binnen de visie op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid voor 
de herontwikkeling van het stationsgebied Driebergen-Zeist als geheel inclusief 
de realisatie van nieuwe infrastructuur; 

4. Partijen zullen op voortvarende wijze overleg voeren, deskundigheid aanwenden 
en over en weet al datgene doen dat in de macht van Partijen ligt en 
redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ten einde het in dit artikel 
beschreven resultaat te behalen. 

S. Partijen zullen zich inspannen om de intentieovereenkomst door NS-Poort te 
laten onderschrijven gelet op rol, taak en grondpositie in het stationsgebied 
Driebergen-Zeist. 

Artikel 2: uitgangspunten nadere overeenkomst 
Onderstaande uitgangspunten en wensen zijn door Partijen verzameld met het doel deze 
te gebruiken als individuele input voor de nadere verkenning, nadere uitwerking en 
vervolgens vastlegging in een (samenwerking)overeenkomst: 
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1. Functionele en technische beschrijving: 
In bijlage 1 zijn indicatieve technische en functionele uitgangspunten opgenomen 
welk de basis vormen voor de P&R voorziening. 

2. medewerking Private Partijen: 
a. medewerking van Trooster en Triodos is gebaseerd op het toekennen 

van een bredere herbestemming aan (delen van) de locatie Trooster-
Reehorst, zoals bestemmingen 'kantoor' en `gemengcr; 

b. de wensen van Trooster behelzen een toewijzing van een contingent van 
maximaal 22.500m2 opgebouwd uit 17.000m2 kantoorfunctie, 5.500 m2 
winkelfunctie en overige functies. Dit betekent een uitbreiding van 
11.000m2 ten opzichte van het huidige aantal vierkante meters. Trooster 
wenst hiervoor te komen tot aanpassing van de toegestane bouwhoogte. 

c. de wensen van Triodos behelzen een toewijzing van een contingent van 
maximaal 17.500m2 opgebouwd uit 12.500m2 kantoorfunctie en 
5.000m2 voor functies congres, onderwijs, onderzoek, kantoor, kunsten, 
cultuur, woon/zorg en/of overige maatschappelijke voorzieningen. Dit 
betekent op de locatie Reehorst een uitbreiding van 12.500 m2 ten 
opzichte van het huidige aantal vierkante meters. 

d. De wensen van Trooster, Triodos en regionale partners gezamenlijk 
inzake het realiseren van parkeerplaatsen in een gebouwde voorziening 
betreffen 1100 plaatsen (afhankelijk van aantoonbare marktvraag), 
waaronder 800 plaatsen voor P&R. 

e. Triodos biedt bij de ontwikkeling van landgoed de Reehorst onder nader 
overeen te komen voorwaarden ruimte voor (natuur) compensatie voor 
de gewenste toevoeging van vastgoed, in samenhang met de EHS-
compensatie voortvloeiend uit het Infraproject. Partijen zijn zich ervan 
bewust dat de natuurcompensatie verband houdt met de Ecologische 
Hoofd Structuur en dat het Project moet voldoen aan de eisen en 
voorwaarden zoals die vanuit het beleid rondom de Ecologische Hoofd 
Structuur worden gesteld. 

3. publiekrechtelijke medewerking: 
a. De gemeenten en Provincie verlenen binnen het wettelijke kader de 

benodigde medewerking aan de uitvoering van het Project ten einde de 
realisatie van de P&R voorziening, het infraproject en de 
(her)ontwikkeling van de locatie Trooster-Reehorst planologisch mogelijk 
te maken. Deze medewerking laat onverlet de publiekrechtelijke 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeenten en 
Provincie. 

b. De gemeenten verkennen de mogelijkheden en randvoorwaarden voor 
parkeerbeleid in het stationsgebied Driebergen-Zeist als geheel. 

c. De gemeenten en Provincie willen met de voorgestelde kantoor- en 
parkeerontwikkeling een hoogwaardige gebiedskwaliteit ontwikkelen, 
hetgeen impliceert dat de onderhavige projectontwikkeling in 
samenhang dient te geschieden met het Infraproject en aanpalende 
ontwikkelingen in het Stationsgebied, waarbij aanvullende kantoor-
en/of woningbouw tot de mogelijkheden behoort. De voorgestelde 
kantoor- en parkeerontwikkeling maakt onderdeel uit van de integrale 
gebiedsvisie stationsgebied Driebergen-Zeist waar door beide 
gemeenten aan gewerkt wordt. 

4. Kosten: 
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a. Partijen hanteren het principe dat Private Partijen door de Regionale 
Partners worden gecompenseerd voor het amoveren, de 
boekwaardevernietiging en de huurderving ten gevolge van de realisatie 
van het Project, waarbij (toekomstige) exploitatievoordelen van private 
partijen als gevolg van het Project op deze compensatie in mindering 
worden gebracht; 

b. de Regionale Partners hebben betreffende het onderdeel P&R van het 
Project een maximaal investeringsbudget beschikbaar, waarvan de 
omvang concreet dient te worden opgenomen in de beoogde 
samenwerkingsovereenkomst; 

c. de hoogte van eventuele compensaties aan private partijen wordt mede 
gebaseerd op onafhankelijke taxatierapporten, welke taxaties worden 
uitgevoerd onder nader uit te werken voorwaarden. Een en ander in 
overeenstemming met de vigerende regels waaronder staatssteun. 

d. De kosten van de verkenning van mogelijkheden voor parkeerbeleid in 
het stationsgebied komen voor rekening van de regionale partners 
(budget Infra project). 

S. Realisatie, eigendom en exploitatie P&R voorziening: 
a. Partijen onderzoeken de mogelijkheid van realiseren van de P&R 

voorziening door Trooster als gedelegeerd opdrachtnemer namens de 
regio, waarbij Trooster, eventueel middels een derde partij, de realisatie 
van de P&R voorziening zal aanbesteden onder nader te noemen 
voorwaarden. 

b. Na oplevering van de onder het voorgaande lid genoemde P&R 
voorziening komt de P&R voorziening in principe onder voorwaarden in 
eigendom en exploitatie van Trooster. Partijen gaan nader na of dit in 
overeenstemming is met het aanbestedingsrecht en hebben de intentie 
om hierover nadere afspraken te maken met NS-Poort. 

c. Partijen onderzoeken nader of in dat geval Trooster gezien de 
staatssteunregels gecompenseerd kan worden met betrekking tot de 
onrendabele top van de exploitatie van de parkeergarage. 

d. Partijen maken in nauw overleg en afstemming met NS-Poort langjarige 
afspraken ten aanzien van het gebruik, openstelling en tariefstelling (o.a. 
maximale dagprijzen voor reizigers) van de P&R voorziening. 

e. Rekening wordt gehouden met het realiseren van elektrische 
laadpunten. De ondergrens hiervoor wordt in een later stadium 
vastgelegd. 

6. Openbare ruimte, bereikbaarheid, ontsluiting: 
a. Partijen maken nadere afspraken over de vergoeding en overdracht van 

de binnen het Project te realiseren openbare ruimte. 
b. Partijen zullen nader onderzoek verrichten naar een permanente 

parallelle ontsluiting (openbare weg) aan de zuidzijde van landgoed de 
Reehorst tussen Hoofdstraat en Odijkerweg (deels parallel aan Al2, 
deels langs locatie Reehorst) indien dit een significante verbetering van 
de verkeerskundige situatie (bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming) 
in het stationsgebied tot gevolg heeft en ecologisch en cultuurhistorisch 
inpasbaar is. Private Partijen zijn bereid onder nadere voorwaarden 
gronden voor de aanleg van een dergelijke ontsluiting beschikbaar te 
stellen. Over de dekking van de aanlegkosten voor een nieuwe openbare 
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weg maken partijen nadere afspraken in de 
samenwerkingsovereenkomst. 

c. Regionale Partners spannen zich in om de bereikbaarheid van de locatie 
Trooster-Reehorst veilig te stellen tijdens de realisatie van nieuwe 
infrastructuur in het stationsgebied Driebergen-Zeist. 

d. Regionale Partners spannen zich binnen de kaders en mogelijkheden van 
het Infra project in om het nieuwe stationsplein en het nieuw te 
ontwikkelen vastgoed inclusief P&R voorziening ruimtelijk optimaal op 
elkaar te laten aansluiten en elkaar functioneel te laten versterken.. 

7. Fasering: 
Het is de intentie van Partijen het Project gefaseerd uit te voeren. De fasering is 
onder meer afhankelijk van de gekozen variant. Vooralsnog is het uitgangspunt 
de realisatie van de P&R voorziening gelijk te laten lopen met de overige 
ontwikkelingen op de locatie Trooster-Reehorst. 

8. Tijdelijke P&R voorziening 
a. Regionale partners hebben vanuit hun publiekrechtelijke rol en binnen 

de wettelijke mogelijkheden de intentie onder voorwaarden 
medewerking te verlenen aan een tijdelijke parkeervoorziening voor P&R 
op de locatie Trooster. 

b. Partijen maken nadere afspraken over de wijze van invulling van de 
tijdelijke parkeervoorziening in samenhang met het parkeerbeleid in het 
stationsgebied als geheel. 

c. Indien noodzakelijk worden afspraken over voorbereiding, realisatie en 
exploitatie van de tijdelijke parkeervoorziening en het parkeerbeleid 
vastgelegd in een separate samenwerkingsovereenkomst. 

Artikel 3: Overeenstemming wetgeving: 

Gezien de complexiteit van het Project dient nader onderzocht te worden wat de invloed 
van wet- en regelgeving is op de samenwerking en het Project, met name aangaande de 
wet- en regelgeving inzake aanbesteding, de GREX-wet en de staatssteunregels. Partijen 
zullen alle zorgvuldigheid betrachten en volledig handelen in in overeenstemming met 
wet- en regelgeving. Partijen realiseren zich dat de toepassing van wet- en regelgeving 
kan leiden tot een belemmering van de haalbaarheid van het Project, zie hiertoe ook 
artikel 5 lid b. 

Artikel 4: Kostenverdeling intentiefase 

1. De terzake de uitvoering van deze overeenkomst gemaakte en te maken interne 
kosten komen ten laste van de partij die ze maakt, tenzij daarover andere 
afspraken zijn gemaakt. 

2. De kosten terzake het uitwerken van de integrale oplossing aangaande de 
(her)ontwikkeling en P&R-voorziening op de locatie Trooster-Reehorst zijn voor 
rekening en risico van de Private Partijen. 

3. De terzake de uitvoering van deze overeenkomst te maken externe kosten 
komen, indien de daarmee verbonden opdracht door Partijen gezamenlijk is 
goedgekeurd, voor 50% ten laste van de Private Partijen en voor 50% ten laste 
van de regionale partijen. 
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4. De externe kosten van de regionale partijen worden gedekt uit het budget van 
het Infra project. 

Artikel 5: Inwerkingtreding, looptijd en beëindiging 

1. Deze intentieovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag van 
ondertekening door betreffende Partijen. 

2. Deze intentieovereenkomst eindigt: 
a. Zodra Partijen de nadere samenwerkingsovereenkomst, als bedoeld in 

artikel 1 lid 1, hebben gesloten ter vervanging van deze 
intentieovereenkomst; 

b. Indien één der partijen schriftelijk aan de andere partijen bericht van 
mening te zijn dat uit het nader onderzoek bedoeld in artikel 3 volgt dat 
het Project, zoals vormgegeven op basis van deze intentieovereenkomst, 
niet uitvoerbaar c.q. haalbaar is binnen de bestaande wet- en 
regelgeving; 

c. Indien één der partijen schriftelijk aan de andere partijen bericht van 
mening te zijn dat er redelijkerwijs geen overeenstemming kan c.q. zal 
worden bereikt over de samenwerkingsovereenkomst bedoeld in artikel 
1 lid 1, 

d. indien één der Partijen in staat van faillissement of surséance van 
betaling verkeert. 

e. uiterlijk 1 juli 2012. 
3. In geval de onder lid 2b, 2c of 2d genoemde situatie zich voordoet leggen Partijen 

dit gezamenlijk schriftelijk vast en zijn Partijen niet tot enige verdere 
samenwerking gehouden, noch tot vergoeding van kosten of schade. 

4. Partijen komen overeen dat een eventueel te sluiten samenwerkings-
overeenkomst bedoeld in artikel 1 lid 1 van deze overeenkomst, slechts tot stand 
zal komen onder de opschortende voorwaarde dat het College van B&W van de 
gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug, alsmede gedeputeerde Staten van de 
Provincie hebben ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst. 

Artikel 6: Exclusiviteit 

1. Partijen onderhandelen betreffende het doel van onderhavige 
intentieovereenkomst uitsluitend met elkaar zolang de besprekingen voortduren. 
Het voorgaande houdt onder meer in dat Partijen zich onthouden van 
onderhandelingen met derden met betrekking tot het Project, tenzij daarvoor 
voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de overige Partijen. 
Uitzondering vormt het overleg met NS-Poort zoals bedoeld in artikel 1, lid 5. 

2. Indien tussen partijen geen nadere overeenkomst wordt gesloten en de 
onderhavige intentieovereenkomst eindigt, zal daarmee de 
exclusiviteitsverplichting komen te vervallen en staat het de afzonderlijke partijen 
vrij op welke manier dan ook onderhandelingen te voeren en werkzaamheden te 
verrichten gericht op het realiseren van een P&R voorziening. In een dergelijk 
geval kan een partij slechts dan gebruik maken van de input van een andere partij 
met diens voorafgaande schriftelijke toestemming en tegen betaling. 
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Artikel 7: Geheimhouding 

Deze overeenkomst is vertrouwelijk en zal niet aan derde partijen worden geopenbaard. 
Partijen garanderen tegenover elkaar zowel tijdens als na afloop van deze overeenkomst 
strikte geheimhouding jegens derden te betrachten ten aanzien alle aangelegenheden 
betreffende de overeenkomst. Partijen zullen deze verplichtingen tevens opleggen aan 
hun medewerkers. 

Deze verplichting tot geheimhouding zal echter niet gelden voor vertrouwelijke 
informatie: 

• die ten tijde van de mededeling reeds algemeen bekend was of daarna, 
buiten toedoen van de andere partij(en), algemeen bekend wordt; 

• waarvan de ontvangende partij aantoont dat zij reeds in haar bezit was vóórdat 
besprekingen ten aanzien van deze overeenkomst zijn aangevangen; 

• welke als niet-vertrouwelijk wordt verkregen van derden, die deze informatie niet 
direct of indirect hebben verkregen van of ontleend aan een der partijen. 

De verplichting tot geheimhouding zal voorts niet gelden indien partijen in gezamenlijk 
overleg en met wederzijds goedvinden besluiten een aantal gegevens behorend tot de 
vertrouwelijke informatie, op een door hen gezamenlijk te bepalen wijze, in de 
openbaarheid te brengen c.q. aan derden beschikbaar te stellen. 

Artikel 8: Slotbepalingen 

1. Deze intentieovereenkomst treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge en 
schriftelijke afspraken terzake tussen de gezamenlijke Regionale Partners en de 
gezamenlijke private Partijen. Onderlinge overeenkomsten tussen regionale 
partners blijven van kracht voor zover niet in strijd met deze 
intentieovereenkomst. 

2. AIle wijzigingen in de intentieovereenkomst dienen schriftelijk te worden 
overeengekomen. 

3. Het in de considerans vermelde maakt deel uit van deze intentieovereenkomst. 

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op deze intentieovereenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 
2. Indien geschillen die voortvloeien uit deze intentieovereenkomst niet in 

onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen deze worden voorgelegd aan 
de rechtbank te Utrecht. 
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Aldus in zesvoud opgemaakt en ondertekend d.d. 23 november 2011, 

Provincie Utrecht, de heer J.W.R. van Lunteren, 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, de heer B. Homan, 
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