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Geachte heer, mevrouw, 

Op 25 september 2012 hebben wij u geïnformeerd over het starten van een mediatientraject 

tussen de heer Beusenberg en de gemeente. Thans informeren wij u dat de mediation is 

beëindigd en dat beide partijen gezamenlijk tot bijgaande verklaring zijn gekomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

oogachtend, 
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PAF<TIJEN: 

Dhr. ML. Beusenber9, bijqestaan door dhr. rnr. 1-LI.M. V<:ln Schio 

en 

De Gemeente Haarlemmermeer, verte9enwoordigcl door dhr .• J. f\lobnl, bijge8t.aan door mw. mr. 

A.M. van de Laar 

I. Partijen zijn medio januari 2013 door mediatien rw:l oespml~ rnet elkaar aangegaan in het kader 

van een procedure bij het Hof Amsterdam; 

!1. In deze meellation zijn over en weer de verschillende gedachten over· het conflict uitgewisseld; 

111. Deze gedaolitewisseling in dn mecliationgesprol\l<en heeft tot inzicht in ell<aars standpunten en 

belangen geleid; 

IV. Door dillnzîcht: lijn partijen tot een gedeeltelijl<e oplossmg van hun conflict gekomen; 

V. Die gedeeltelijke oplossing houdt in dat de Gemeente in beginsel bereid is medewerking te 

verlenen aan de ontwil<l\eling van een plan van dhr. Beusenberg voor de City4LovH op rJe locatie 

àan de Bennebroel~erweg te Hoofcldmp (zoals verwoord in de brief van de Gerneente aan dhr. 

Beusenberg van 14 maart 20'13); 

Vl. De Gemeente komt binnfJiî twee weken met een brief over de termijn die dhr. Beusenberg gegund 

wordt voor de opzet en de financiering van zijn plan voor· de Ci\y4Lovc; 

Vil. Partijen zetten de gosprel\ken over de ontwikkeling van het plan voor do Ci!}i!.ilove aan de 

Bennebroel\erweg tt1 Hoofddorp, buiten de rnecliationtofel met ell{aar voort; 

VIII. Voor het overige wordt liet oordeel van het Hof en do Rechlbmil< gevraagd in (Je lopende 

procedures die iJetrei<l<ing hebtJen op het conflict; 

IK Partijen houden zich, ook na afloop van de 1nediation, aan do met elkaar afgesproken 

geheimhouding van hetgeen vertrouwelfjl< in het kader van dH mediatien met elkaar en rnet de 

mediators is uitgewisseld. DH communicatie naar buiten is d21armee beperkt tot deze verklaring. 

Overoengekomen op 20 maort 2013 te Amsterdam. 

mw. lllî. 1\.M. Van c!e Laar 

www.llernrnedialion.ni 


