
GEMEENTE vrlEERT

Overeenkomst tussen de gemeente WeeÉ en Bouwinvest Dutch Institutional Reta
Fund N.V. inzake de aan- en verkoop van gronden en opstallen in en nabij het
overdekte winkelcentrum De Munt in Weert, de verstrekking van subsidie voor de
herontwikkeling van De Munt en de aanpassing van de entree van het Munttheater

De onderøetekenden:

A. De gemeente Weert, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de concerndirecteur de
heer R. Bladder, hierna te noemen "Gemeente"

B' Bouwinvest Dutch Institutional Retail Fund N.V,, een naamloze vennootschap naar
Nederlands recht, gevestigd te 1043 DG Amsterdam, La Guardiaweg 4, ingeschreven in de
Kamer van Koophandel onder nummer 34366477, te deze vertegenwoordigd door
procuratiehouder dhr. A. van Spaandonk en de heer C. Boelhouwer, hierna te noemen
"Bouwinvest"

De Gerneente en Bouwinvest hierna gezamenlijk "Partijen" genoemd

in aenmerkínø nemende dat:
¡ Bouwinvest volgens de kadastrale registratie eigenaar is van het winkelcomplex Muntpassage

te Weert, hierna te noemen "Muntcompl€x"
. Bouwinvest het Muntcomplex heeft verkregen via een akte van levering van 3 januar¡ 2010,

waarbij de eigendomssituatie ls gebaseerd op de akte van 29 april 1975, ingeschreven in de
Openbare Registers voor registergoederen op 2 mei 1975 in register Hypotheken 4, deel
2400, nummer 49 ;¡ De Gemeente met een rechtsvoorganger van Bouwinvest is overeengekomen dat ten
behoeve van de Gemeente een of meer zakelijke rechten zouden worden gevestigd ter
verkrijging door de Gemeente van het eigendom van de volgende gebouwdelen (hierna te
noemen de "Gemeentelijke Gebouwdelen"):
a. het Munttheater;
b. de huisvesting van het Regionaal Instituut voor Cultuur en Kunsteducatie (RICK); en
c. het ontmoetlngscentrum voor ouderen "De Roos" (Roos);

. Bij de akte van levering van 29 april 1975 beoogd is dit zakelijke recht ten behoeve van de
Ge meentelij ke Gebouwdelen juridisch te effectueren;

. De gewenste juridische eigendomsverhouding daarmee echter niet tot stand is gekomen;

. De rechtsvoorganger van Bouwinvest en later Bouwinvest en de gemeente zich sinds 29 april
1975 altijd ten opzichte van elkaar gedragen hebben als ware dit zakelijke recht ten behoeve
van de Gemeente gevestigd;

¡ De Gemeente daardoor slnds 29 april 1975 economisch eigenaar is van de Gemeentelijke
Gebouwdelen;

. Bouwlnvest als herstel van de omissie voortvloeiende uit de akte van 29 april 1975 aan de
Gemeente Opstalrechten wil verlenen voor de Gemeentelijke Gebouwdelen;. Bouwinvest voornemens is het Muntcomplex te laten herontwikkelen naar de eisen van deze
tijd en hiervoor een overeenkomst heeft gesloten met een externe ontwikkelaar;. Het door de externe ontwikkelaar opgestelde plan voor herontwikkeling onder andere de
vernieuwing van de gevels aan de zijde van de Nieuwe Markt, de vernieuwing van enkele
gevels in de Muntpassage, de vernieuwing van de vloeren van de Muntpðssage, de
vernieuwing van de puikaders van de winkels in de Muntpassage en het vernieuwen van de
brandveiligheídsinstallatie in het Muntcomplex behelst;

. De gemeente bereid is haar medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het Munt-
complex;

¡ Bouwinvest voor deze herontwikkeling onderdelen van de Gemeentelijke Gebouwdelen,
alsmede enkele in openbaar gebied gelegen grondstroken van de gemeente wil verwerven;
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. Bouwinvest de Gemeentelijke Gebouwdelen (en meer in het bijzonder de gevels aan de
Nieuwe Marktzijde van de Gemeentelijke Gebouwdelen) als integraal onderdeel van de
herontwlkkeling van het Muntcomplex wil laten renoveren;

. De Gemeente bereid is een subsidie te verstrekken aan Bouwinvest voor de herontwikkeling
van het Muntcomplex, vanuit het tussen de provincie Limburg en de Gemeente gesloten
convenant voor versterking van het stadshart;

. Bouwinvest bereid is een winkelunit te verkopen aan de Gemeente ten behoeve van de
uitbreiding van de entree van het Munttheater, alsmede voor risico van de gemeente de
ontwikkel- en bouwactiviteiten te laten verrlchten ten behoeve van de realisatie van de
nieuwe entree van het Munttheater;

¡ Bouwinvest de gronden die door de herontwikkeling niet meer nodig zijn voor het Munt-
complex, wil verkopen aan de Gemeente ten behoeve van de openbare ruimte;

. De Gemeente de Gemeentel¡jke Gebouwdelen, behoudens het Munttheater, wil verkopen aan
derden ten behoeve van de realisatie van functies passend binnen het vigerende
bestemmingsplan;

. Deze overeenkomst daarmee betrekking heeft op vier componenten, te weten:
o de eigendomsverkrijging en vestiging van opstalrechten ten behoeve van de Gemeente-

lUke Gebouwdelen (Hoofdstuk 2);
o een grondruil ten behoeve van de herontwikkeling van het Muntcomplex door Bouwinvest

(Hoofdstuk 3);
o de bereidheid van de Gemeente om een subsidie te verstrekken aan Bouwinvest ten

behoeve van de herontwikkel¡ng van het Muntcomplex (Hoofdstuk 4);
o afspraken ter zake van de planonwikkeling (Hoofdstuk 5).

verder In aanmerkins nemend dat:
. het Bouwlnvest bekend is dat vooralsnog sprake is van een concept-overeenkomst;
. in deze concept-overeenkomst uitsluitend de resultaten zijn omschreven van het door partijen

gevoerde overleg, waarover echter nog bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden;
. de concept-overeenkomst na ondertekening door Bouwinvest ter goedkeuring aan het college

van Burgemeester en Wethouders van Weert wordt voorgelegd;
. in een aantal gevallen, wðarin het sluiten van een overeenkomst ingrijpende gevolgen voor de

Gemeente k¡n hebben, het college van Burgemeester en Wethouders eerst een besluit neemt
nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft kunnen maken;

. in voorkomend geval binnen drie maanden na de datum van ondertekening door Bouwinvest
deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad;

. na een positief besluit van het college van Burgemeester en Wethouders de overeenkomst
namens de gemeente Weert wordt ondertekend en aan Bouwinvest wordt toegezonden en dat
alsdan eerst sprake is van wilsovereenstemming en van een door partijen gesloten
overeenkomst;

. het Bouwinvest bekend is dat een rechtsgeldige overeenkomst wordt pas geacht te z¡jn tot
stand gekomen wanneer de overeenkomst (na besluitvorming door of namens het college van
Burgemeester en Wethouders) door de Gemeente wordt gedateerd en ondertekend,
voorafgegaan door datering en ondertekening door Bouwinvest; bij gebreke van een positief
beslult van het college van Burgemeester en Wethouders is geen sprake van
wilsovereenstemming; in dat geval is de overeenkomst n¡et tot stand is gekomen en kunnen
partijen aan het niet tot stand komen van de overeenkomst geen rechten ontlenen en zijn
partijen jegens elkaar niet gehouden tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

komen avercen els volot¡

HOOFDSTUK 1 . ALGEMEEN

Artikel 1. Omschrijving plan herontwikkeling Muntcomplex
1. Bouw¡nvest laat het Muntcomplex verbouwen volgens het plan dat als bijlage 3 bij deze

overeenkomst is gevoegd. Het plan behelst onder andere de vernieuwing van de gevels
aan de zijde van de Nieuwe Markt, de vernieuwing van enkele gevels in de
Muntpassage, de vernieuwing van de vloeren van de Muntpassage, de vernieuwing van
de puikaders van de winkels in de Muntpassage -inclusief het puikader van de nieuw te
realiseren entree van het Munttheater-, casco aanpassingen aan de huidige entree van
het Munttheater en aan het bouwdeel waarmee de entree van het Munttheater wordt
uitgebreid alsmede het vernleuwen van de brandveiligheidsinstallatie in het
Muntcomplex zodat deze voldoet aan de huidige e¡sen. De vernieuwing van enkele
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gevels raakt ook Gemeentelijke Gebouwdelen. Þe Gemeente verleent via deze
overeenkomst toestemm¡ng aan Bouwinvest om ook deze Gemeentel¡jke Gebouwdelen
te laten herontwikkelen, onder de voorwaarde dat voor de gemeente bruikbare ruimtes
resteren. De herontwikkeling van het Muntcomplex inclusief de genoemde
Gemeentelijke Gebouwdelen vindt volledig plaats in opdracht van Bouwinvest. De
gemeente draagt geen risico voor de herontwikkeling van het Muntcomplex (en dus ook
niet voor de gemeentel'tjke bouwdelen behoudens de eventuele meerkosten voor de
aanpassingen van de entree van het Munttheaterals bedoeld in artikel 20). Indien en
voor zover Bouwinvest gebruikmaakt van een of meer derden, ontslaat dat haar nimmer
van haar verplichtingen jegens de gemeente. Met uitzondering van de subsidie voor de
vernieuwing van enkele gevels (zie hierna Hoofdstuk 4) en de eventuele meerkosten
voor de casco aanpassingen van de entree van het Munttheater is de Gemeente geen
vergoeding verschuldigd aan Bouwinvest. Vóór aanvang van de werkzaamheden wordt
door Bouwinvest een uitgewerkt plan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente.

2' De gronden gelegen aan de Nieuwe Markt die door Bouwinvest worden verkocht aan de
Gemeente, worden in opdracht van Bouwinvest, ingericht als openbare ruimte passend
bij de aangrenzende openbare ruimte. Vóór aanvang van deze werkzaamheden wordt
door Bouwinvest een uitgewerkt plan ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeente.

3. Eventueel noodzakelijke verleggingen van kabels en leidíngen van nutsbedr¡jven ¡n
verband met de herontwikkeling van het Muntcomplex zullen in opdracht van
Bouwinvest worden uitgevoerd.

4. Indíen de gemeente of opvolgende eigenaren van de verdiepingen van het Muntcomplex
de gevet van het Muntcomplex aan de zijde van de Beekstraat wensen te vernieuwen,
verleent Bouwinvest daaraan zijn medewerking, mits de vernieuwing het functioneren
dan wel de commerciële uitstraling van het winkelcentrum niet negatief beïnvloedt.

HOOFDSTUK 2 - VESTIGING OPSTALRECHTEN EN
EIGENDOMSVERKRIJGING ENTREES

Artikel 2. Vestiging opstalrechten en eigendomsverkrijging entrees
1. Bouwinvest en de Gemeente hebben een gezamenlijk besluit genomen over de

gewenste nieuwe eigendomsverhoudingen binnen het Muntcomplex. Na onderzoek naar
de voor- en nadelen van bijvoorbeeld splitsing in appartementsrechten (met al of niet
een ondersplitsing), de vestiging van opstalrechten of een combinatie hiervan is
besloten tot vestiging van opstalrechten die eventueel in een later stadium nog gesplitst
kunnen worden in appartementsrechten.

2. Bouwinvest en de Gemeente hebben overeenstemming bereikt over het feit dat
Bouwinvest ten behoeve van de Gemeente vestigt en de Gemeente aanvaardt:
a. een recht van opstal tot het hebben van een zelfstandig bouwdeel gelegen boven

de winkels in het winkelgebied Muntpassage bestaande uit het Munttheater met
entree, foyer, trappen, liften, nooduitgangen, technische ruimten, schachten,
kabels, leidingen en al hetgeen daartoe verder behoort;

b. een recht van opstal tot het hebben van een zelfstandig bouwdeel gelegen boven
de winkels in het winkelgebied Muntpassage aan de zijde van de Beekstraat,
bestaande uit De Roos en het RICK, inclusíef concertzaalge met entree, gevels,
daken, trappen, liften, technische ruimten, nooduitgangen, schachten, kabels,
leidingen en al hetgeen daartoe verder behoort;

c. een recht van opstal tot het hebben van een zelfstandig bouwdeel gelegen boven
de winkels in het winkelgebied Muntpassage aan de zijde van het Collegeplein en de
Nieuwe Markt, bestaande uit de huisvesting van het RICK, met entree, trappen,
liften, technische ruimten, nooduitgangen, schachten, kabels, leidingen en al
hetgeen daartoe verder behoort;

aan al welke percelen een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend (de
opstallen genoemd onder a tot en met c. worden hierna en hiervoor gezamenlijk
aangeduid als de "Opstalrechten").

3. Partijen hebben overeenstemming over de eigendomsverkrijging van diverse entrees
door de gemeente,

4. De genoemde eigendomsverkrijging en vestlg¡ng van de Opstalrechten ten behoeve van
de Gemeente zal om niet plaatsvinden.

5. Partijen hebben overeenstemming bereikt over de overige voorwaarden waaronder de
Opstalrechten ten behoeve van de Gemeente worden gevestigd en de overdracht van
eigendom (diverse entrees) plaatsvindt aan de Gemeente, welke overeenstemming
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wordt vastgelegd in een nader uit te werken conceptakte Vestiging Opstalrechten
Muntcomplex te Weert.

6. De conceptakte Vestiging Apstalrechten Muntcomplex te Weert wordt ter besluitvorming
voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders van Weert uiterlijk 4
weken na het sluiten van deze overeenkomst.

7, Bouwinvest is verplicht om de conceptakte tot elgendomsverkrlJglng en vestiglng van de

opstalrechten uiterlijk 3 weken na goedkeuring van deze akte door het college van
Burgemeester en Wethouders van Weert te laten passeren bij Van der Stap Notarissen.
Dit behoudens de entrees zoals genoemd onder F en G in hoofdstuk 3, waarvan de akte
wordt gepasseerd zoals aangegeven in hoofdstuk 3, De kosten die zijn gemoeid met dit
notarieel transport worden gelijk verdeeld tussen partijen.

HOOFDSTUK 3 . GRONDOVER.DRACHTEN

KOOPOVER,EENKOMST EN LEVERING 1
De Gemeente verkoopt aan Bouwinvest, die koopt:

TEN BEHOEVE VAN DE HERONTWIKKELING VAN HET MUNTCOMPLEX
enkple pçrcelen orqnd, geleoen aan de Nieuwe Markt. onbebouwd' bestaande uit:

A. twee oedeelten van het oerceel, kadastraal bekend oemeente Weert, sectie O.
nummer 2418.

ter gezamenlijke grootte van ongeveer 46 m2, of ter zodanige grootte als na kadastrale
inmeting zal blijken,

zoals in gele kleur is aangegeven op bijgevoegde tekening (biilage l), en onder.de
specifieke voorwaarden en bedingen zoals in de artlkelen van de onderhavige overeenkomst
nader zijn bepaald.

Een deel van het Muntcomplex waartoe de Gemeente economisch eioenaar is krachtens akte
uit 1975. oelèoen aan de Muntpassaoe op de le verdieoiho, bestaande uit:

B. een oedeelte van het oerceel, kadastraal bekend oemeente Weert, sectie O,
nummer 2365,

ter gezamenlijke grootte van ongeveer 11 m

zoals in gele kleur is aangegeven op bijgevoegde tekening (bijlage 2), en onder de
specifieke voorwaarden en bedingen zoals in de artikelen van de onderhavige overeenkomst
nader zijn bepaald.

Hierna tezamen ook te noemen: Verkochte 1",

Ten aanzien van het gebruik van het Verkochte t heeft de Gemeente meegedeeld dat het
haar, met inachtneming van het bepaalde in artikel t9 van deze overeenkomst, niet bekend
is dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelUke gronden niet is toegestaan.

KOOPPRLIS 1
De verkoop en koop van het Verkochte 1 geschiedt voor een koopprijs van € 20,732,-
exclusief overd rachtsbelasting/BTW.

KOOPOVER,EËNKOMST EN LEVERING 2
Bouwinvest verkoopt aan de Gemeente, die koopt

TEN BEHOEVE VAN DE VOORGËNOMEN VERKOOP VAN DE VERDIEPINGEN VAN HET
MUNTCOMPLEX DOOR DE GEI,IEENTE AAN DERDEN EN TEN BEHOEVE VAN DE
AANKOOP VAN DE BESTAANDE EN DE NIEUWE ENTREE VAl{ HET MUNTTHEATER,
DOOR DE GEMEENTE
enkele bebouwde percelen grond. oeleoen aan de Nieuwe Markt. en grond met bebouwino,
oeleoen oo de le verdieoino en bega¡e orond van het Muntcomplex
bestaande ult:

C. een oedeelte van het oerceel, kadastraal bekend qemeente Weert, sectie O,
nummer 2419:

ter grootte van ongeveer 2 m2, of ter zodanige grootte als na kadastrale inmeting zal blijken,
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D, een oedeelte van het oerceel, kadastraal bekend oemeente Weert. sectie O.
nummer 2365;

ter grootte van ongeveer 1.40 m2, of ter zodanige grootte als na kadastrale inmeting zal
blijken;

E. vier pedeelten van de percelen, kadastraal bekend. sectie O, nummers 2365, 2344,
2345,2346t

ter grootte van ongeveer 246 m2;

F. twee gedeelten van de percelen, kadastraal bekend, sectie O, nummers 2032 en
2365;

ter grootte van ongeveer 75 m2 of ter zodanige grootte als na kadastrale inmeting zal blijken
en in deze overeenkomst ook aangeduid als de nieuwe entree van het Munttheater;

G. twee gedeelten van de percelen, kadastraal bekend,. sectie O, nummer 2343 en O
2344;

ter grootte van ongeveer 130 m2 of ter zodanige grootte als na kadastrale inmeting zal
blüken en in deze overeenkomst ook aangeduid als de bestaande entree van het
Munttheater;

zoals indicatief blauw gekleurd is aangegeven op bijgevoegde tekeningen (bijlagen I en 2),
hierna ook te noemen het Verkochte 2".

Ten aanzien van het gebruik van het Verkochte 2 heeft Bouwinvest meegedeeld dat het haar
niet bekend is dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke gronden niet is toegestaan.

KOOPPRIJS 2
Partijen, handelend als gemeld, verklaren dat deze verkoop en koop geschiedt voor een
koopprijs van € 20.732,- excl. overdrachtsbelasting.

VERKOCHTE I
Artikel 3. Toestand en staat van aflevering
1. De Gemeente is verplicht aan Bouwinvest het Verkochte 1 te leveren dat:

a. vrij van beslagen en/of hypotheken of met ¡nschrijvingen daarvan;
b. niet bezwaard met kwalitatieve verplichtingen, beperkte zakelijke rechten,
behoudens erfdlenstbaarheid en - índien die zouden bestaan andere lasten en
beperkingen uit overeenkomst anders dan hierna vermeld.

2. Het Verkochte 1 wordt aanvaard in huidige staat, toestand en hoogteligging, geheel
ontruimd, vrij van huur of ander gebruiksrecht behoudens rechten van nutsbedrijven,
ten tijde van het verlijden van de akte van levering. Vanaf dat tijdst¡p komen de baten
Bouwinvest ten goede en draagt zij het risico van het Verkochte 1.

3. Het voortgezet gebruik van de Gemeente als zorgvuldig schuldenaar na het tot stand
komen van deze overeenkomst tot aan het tijdstip van de feitelUke levering (aflevering)
wordt geacht geen wijziging te brengen in de staat van het Verkochte 1.

Artikel 4. Over- en ondermaat
Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals in deze overeenkomst is
aangegeven, geeft voor beide partíjen geen aanleiding tot verreken¡ng.

Artikel 5. Overdracht en aanvaarding
1. De akte van levering wordt zo spoedíg mogelijk gepasseerd nadat deze overeenkomst

tot stand is gekomen,
2. De akte van levering wordt verleden voor een van de notarissen verbonden aan Van der

Stap Notarissen te Rotterdam.

Artikel 6. Lasten en belastingen
1, Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de verkoop, en levering van het

Verkochte 1, waaronder ook begrepen de kosten van de akte van levering en de
kadastrale meting, zijn voor rekening van Bouwinvest.

2. Alle lasten en belastingen, welke van het Verkochte 1 worden geheven, komen met
íngang van 1 januari van het jaar volgend op de datum van overdracht voor rekening
van Bouwinvest.
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Art¡kel 7. Aanduiding grenzen
Voor de datum van overdracht van Verkochte I worden de grenzen door de Gemeente in het
terrein aangeduid en aan Bouw¡nvest op haar veaoek aangewezen. Daarnaast zullen de
grenzen bij wege van voorlopige kadastrale grenzen worden vastgelegd.

Artikel 8. Betal¡ng koopsom
Op de dag van het passeren van de akte van levering dient de volledige koopsom, de
eventuele verschuldigde rente en/of boete evenals de verschuldigde belasting door
Bouwinvest te worden voldaan,

Artikel 9. Milieu / aantasting onroerende zaak
Bodgmonderzoek
1. Er heeft in opdracht van Bouw¡nvest onderzoek plaatsgevonden naar eventuele

bodemverontreiniging ter plaatse van de twee stroken grond (deel A) aan de Nieuwe
Markt. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in rapport met nummer
R1704009-01 d,d. 3 juli 2018. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van
de aanwezigheid van verontreinigde grond.

Besl uit bodemkwaliteit
2. Het is Bouwinvest bekend dat het Beslult bodemkwaliteit van toepassing is bij eventueel

hergebruik van grond die van het Verkochte 1 wordt afgevoerd.
3, De bestemming van de af te voeren grond is bepalend voor de normen waaraan de af te

voeren grond dan moet voldoen. Bij hergebruik van de grond kan het u¡tvoeren van een
aanvullend kwaliteitsonderzoek noodzakelijk zijn.

4. Alle kosten verband houdende met eventueel hergebruik van de af te voeren grond van
het Verkochte 1 en eventueel noodzakelijk aanvullend kwaliteitsonderzoek zijn voor
rekenlng van Bouw¡nvest.

Asbest
5. Er heeft in opdracht van de Gemeente onderzoek plaatsgevonden naar de eventuele

aanwezigheid van asbest in het bouwdeel (deel B) gelegen op de le verdieping' De
resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in de rapporten met de nummers 2016-
049,2OI6-049a en 2017-185V1. Uit deze onderzoeken ls gebleken dat er geen sprake
ls van de aanwezigheid van asbest in dit bouwdeel.

6. Er heeft in opdracht van Bouwinvest onderzoek plaatsgevonden naar de eventuele
aanwezigheid van asbest in de gevel van het bouwdeel (deel B) gelegen op de 1ê

verdieping. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport met
projectnummer 20181071 d.d. 2L augustus 2018. Uit dit onderzoek is gebleken dat er
geen sprake is van de aanwezigheid van asbest.

7. Indien tijdens de verbouwwerkzaamheden toch de aanwezigheid van asbest mocht
blijken, is de Gemeente verantwoordelijk voor de sanering.

VERKOCHTE 2
Artikel 1O. Toestand en steet van aflevering
1. Bouwinvest is verplicht aan de Gemeente het Verkochte 2 te leveren:

a. vrij van beslagen enlof hypotheken of met inschrijvingen daarvan;
b. niet bezwaard met kwalitatleve verplichtingen, beperkte zakelijke rechten,
behoudens erfdienstbaarheid en - lndien die zouden bestaan andere lasten en
beperkingen uit overeenkomst anders dan hierna vermeld,

2. Het Verkochte 2 wordt aanvaard door de gemeente in de staat waar¡n het zich na
herontwikkel¡ng van het Muntcomplex bevindt, conform de daaraan gestelde eisen, de in
artikel 1 lid 1 en artikel 20 vastgestelde plannen, geheel ontruimd, vrij van huur of
ander gebruiksrecht behoudens rechten van nutsbedrijven, ten tiJde van het verlijden
van de akte van levering. Vanaf levering komen de baten de Gemeente ten goede en
draagt zij het risico van het Verkochte 2.

3, Het voortgezet gebruik van Bouwinvest als zorgvuldig schuldenaar na het tot stand
komen van deze overeenkomst tot aan het tijdstip van de feitelijke leverlng (aflevering)
wordt geacht geen wijziging te brengen in de staat van het Verkochte 2,

Artikcl 11. Over- en ondermaat
Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals die in deze overeenkomst is

aangegeven, geeft voor partuen geen aanleiding tot verrekening.
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paraaf gemeente: paraaf Bouwinvest:



Artikel 12. Overdracht en aanvaarding
1. De akte van levering wordt zo spoedlg mogelijk gepasseerd nadat de realisatie van de

n¡euwe puikaders, de casco aanpassingen en de nieuwe inrichtíng van de entree van het
Munttheater is afgerond, maar uiterlijk op 1 oktober 2019.

2. De akte wordt verleden voor een van de notarissen verbonden aan Van der Stap
Notarissen te Rotterdam.

Artikel 13. Lasten en belastingen
1. Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de verkoop, en levering,

waaronder ook begrepen de kosten van de voor de akte van levering en de kadastrale
meting, zijn voor rekening van de Gemeente.

2, Alle lasten en belastingen, welke van het Verkochte 2 worden geheven, komen met
ingang van 1 januari van het Jaar volgend op de datum van overdracht voor rekening
van de Gemeente.

Artikel 14. Aanduiding grenzen
Voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van het Verkochte 2 worden de grenzen
door de Gemeente aangeduid en aan Bouwinvest op haar ver¿oek aangewezen. Daarnaast
zullen de grenzen bij wege van voorlopige kadastrale grenzen worden vastgelegd.

Artikel 15. Betalang koopsom
Op de dag van het passeren van de akte van levering dient de voltedige koopsom, de
eventuele verschuldigde rente en/of boete evenals de verschuldigde belasting door de
Gemeente te worden voldaan.

Artikel 16. Milieu / aantasting onroerende zaak
Bodemondenoek
1, Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar eventuele bodemverontreinigíng van het

Verkochte 2,
2. Het staat de Gemeente derhalve vrij om na sloop van de aanwezige vloeren een

bodemonderzoek te laten uitvoeren volgens de NEN 5740 methode.
3. Mocht uít genoemd onderzoek blijken dat het perceel zodanig verontreinigd is dat

aanvullende sanering noodzakelflk is, dan komen de kosten van deze sanering voor
rekening van Bouwinvest.

Besl u it bodemkwa I iteÍt
4. l'let is Bouwinvest bekend dat het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is bij eventueel

hergebruik van grond die van het Verkochte 2 wordt afgevoerd.
5. De bestemming van de af te voeren grond is bepalend voor de normen waaraan de af te

voeren grond dan moet voldoen. Bij hergebruik van de grond kan het uitvoeren van een
aa nvul lend kwa liteitsond er¿oek noodza kelij k zij n,

6. Alle kosten verband houdende met eventueel hergebruik van de af te voeren grond van
het Verkochte 2 en eventueel noodzakelijk aanvullend kwaliteitsonderzoek zün voor
rekening van Bouwinvest.

Asbest
7. Er heeft in opdracht van de Gemeente onderzoek plaatsgevonden naar de eventuele

aanwezigheid van asbest in het bouwdeel (deel E) gelegen op de le verdieping. De
resultaten van dít onderzoek zijn vastgelegd in de rapporten met de nummers 2016-
049,20t6'049a en 2Ot7't85V1. U¡t deze onderzoeken is gebleken dat er geen sprake
is van de aanwezigheid van asbest in dit bouwdeel.

8. Er heeft in opdracht van Bouwinvest onderzoek plaatsgevonden naar de eventuele
aanwezigheid van asbest in het bouwdeel (deel F) gelegen op de begane grond. De
resultaten van dit ondezoek zijn vastgelegd in het rapport met nummer 2016 d.d, 23
november 2016, Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van de
aanwezigheid van asbest.

9. Indien tijdens de verbouwwerþaamheden toch de aanwezigheid van asbest mocht
blijken, is Bouwinvest verantwoordelijk voor de sanering. TenziJ de gemeente reeds
economisch e¡genaar is van het betreffende bouwdeel, zoals bouwdeel E, In dat geval is
de gemeente uitsluitend verantwoordelijk voor sanering van het bouwdeel waarvan zij
economisch eigenaar is.
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HOOFDSTUK 4 . PLANONTWIKKELING

Artikel 17. Bestemmingsplan, planologische procedures en vergunningen
1. Bouwinvest kiest er voor een herontwikkel¡ng van het Muntcomplex te laten ultvoeren die

niet past binnen het vigerende bestemmingsplan Binnenstad 2009.
2. De Gemeente draagt zorg voor het mogelijk maken van de herontwikkel¡ng b¡nnen het

nieuwe bestemmingsplan Binnenstad met inachtneming van lid 7 van dit artikel.
3. Bouwlnvest is verplicht alle benodigde bescheiden voor de omgevingsvergunning aan te

leveren binnen twee maanden na het sluiten van deze overeenkomst.
4. De Gemeente zal, nadat deze overeenkomst door partijen is getekend en nadat alle

gegevens zijn ingediend voor het doorlopen van de procedure om te komen tot een
omgevingsvergunning, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de noodzakelijke procedure
inzetten nadat deze gegevens zijn getoetst;

5. Een negatieve toets/beoordeling houdt in dat het college van Burgemeester en Wethouders
niet akkoord gaat met de ingediende gegevens. Bouwinvest moet zorgdragen voor
aanpass¡ng c.q. aanvulling van deze gegevens, zodat het college van Burgemeester en
Wethouders hiermee akkoord kan gaan. Het is aan het college van Burgemeester en
Wethouders als bevoegd bestuursorgaan om binnen het wettelijke kader van de te
verlenen omgevlngsvergunnlng aan Bouwinvest te verzoeken om aanvullende plannen,
vooronderzoeken en onderzoeken. Wanneer Bouwinvest niet in voldoende mate aan het
vei'zoek van hei eoiiege van Burgemeester en Wethouders om aanvulling c,q. aanpassing
van de gegevens tegemoet komt, kan dit leiden tot het buiten behandeling laten van de
aanvraag van de omgevingsvergunning.

6. Bouwinvest is zich bewust van de noodzaak van de vergunningsprocedure, de
behandeling van mogelijk ingekomen zienswijzen en de afhandeling van
beroepsprocedures en stelt derhalve de Gemeente niet aansprakelijk voor de gevolgen
van eventuele vertragingen in de planontwikkeling of het niet tot ontwikkeling kunnen
brengen van de plannen;

7. Indien het publiekrechtelijke traject leidt tot wijzigingen dan komen de eventuele
consequenties geheel voor risico en rekening van Bouwinvest. Dergelijke wijzigingen
vormen geen reden voor ontbinding van de onderhavige overeenkomst. Partijen zullen
alsdan in onderling overleg trachten de plannen zodanig aan te passen dat de vereiste
goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders alsnog wordt verkregen.

Artikel 18. Planschade
t, Bouwinvest is verplicht de ten gevolge van de herontwikkeling van het Muntcomplex, zoals

beschreven in artikel 2 lid 1 tot en met 3, vastgestelde planschade met bijbehorende
kosten van alle verzoeken die binnen de dan geldende wettelijke term¡jn doch uiterlijk
binnen vijf jaar worden ingediend nadat het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad of de
desbetreffende omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, aan de Gemeente te
vergoeden.

2. De onderzoekskosten (indirecte kosten) die worden gemaakt in verband met de ver¿oeken
tot vaststelling vãn de planschade zijn voor rekening van Bouwinvest.

3. Omtrent een verzoek om planschade beslist het college van Burgemeester en Wethouders
op basis van de "Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
nieuwe Wro" en na ingewonnen advies van een extern deskundig bureau. Beroep tegen de
beslissing is mogelijk bij de Rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, een en ander overeenkomstig de procedure van de Algemene wet
bestuursrecht. Bouwinvest wordt over ingediende planschadever¿oeken en de
besluitvorming daarover in kennis gesteld. Bouwinvest wordt de gelegenheid geboden alles
naar voren te brengen wat voor de beoordeling van de (omvang van de) schade relevant
zou kunnen zijn. Bouwinvest wordt ln de procedures tevens als belanghebbende
aangemerkt.

HOOFDSTUK 5 -SUBSIDIE VOOR. HERONTWIKKETING

Artikel 19. Subsidie op grond van het Convenant versterking stadshart
1. De Gemeente verstrekt aan Bouwinvest een subsidie van € 440.000,-. Dit bedrag maakt

onderdeel uit van het tussen de provincie Limburg en de gemeente gesloten convenant
voor versterking van de economische en sociale structuur van het stadshart. Op deze
subsidie is de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. van toepas¡ng

W/
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2. Deze subsidie wordt door Bouwinvest besteed aan de herontwikkeling van het
Muntcomplex, in het bijzonder aan het vernieuwen van de gevels aan de zijde van de
Nieuwe Markt.

3. Ter voorkoming dat de subsidie ad € 440.000,- wordt aangemerkt als onrechtmatige
staatssteun aan Bouwinvest, doet de gemeente een beroep op de vrijstelling van de
mefdingsverplíchting zoals beschreven in artikel 56 ("Investeringssteun voor lokale
infrastructuurvoorzien¡ngen) van Verordening (EU) nr. 65I/2tL4 van de Commissie van 17
junl 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van
het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (en sindsdien gewijzigd
door de Verordening GA) 2Ot7/7A84). Bouwinvest stelt de commerciële ruimten in het
Muntcomplex ter beschikking aan belangstellende partijen op open, transparante en niet-
discriminerende basis en tegen een marktconforme prijs.

4. Bouwinvest verklaart dat jegens haar geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een
eerder besluit van de Europese Commissie waarbij door (een ¡nstant¡e van de) lidstaat
Nederland aan Bouwinvest toegekende staatssteun onrechtmatig en onverenigbaar met de
interne markt is verklaard.

5' Bouwinvest moet aan de volgende voorwaarden voldoen om aanspraak te maken op deze
subsidie en dient de naleving hiervan via het overleggen van bewiJsstukken aan te tonen:

:1. De schriftelíjke opdracht tot u¡tvoer¡ng van het werk moet uiterlijk op 31 december
2018 worden gegeven;

b. Ðe opleveríng van het werk moet uiterlíjk op 31 december 2019 plaatsvinden;
c. De financiële administratie moet zodanig worden ingericht dat inzicht bestaat in de

kosten, dekking en opbrengsten en dat alle rechtstreeks aan de bouwactiviteiten
toe te rekenen kosten daaruit kunnen worden afgelezen;

d" Als één of meer publicaties worden gedaan over het gesubsidíeerde project.
bijvoorbeeld in de vorm van bouwborden, moet het actuele logo van de provincie
Limburg worden gebruikt;

e. Bij publíeksmomenten ten aanzien van de uitvoering dient zowel het college van
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg als het college van Burgemeester
en Wethouders van Weert, tijdig op de hoogte te worden gesteld en te worden
betrokken;

f. Er dient een begroting van de verbouwing te worden overlegd vóór aanvang van de
werkzaamheden;

S. Voorafgaande aan, tljdens en na gereedkomen van de bouwwerkzaamheden dienen
foto's te worden gemaakt welke onderdeel dienen te worden van de
eíndrapportage;

6. Ten behoeve van de definitieve vaststelling van de subsídie dient Bouwinvest uiterlljk op 1
februari 2020 een e¡ndrapportage te overleggen waarin de volgende gegevens zijn
opgenomen;

a. Een bevoegdelijk ondertekend verzoek tot vaststelling van de subsidie met een
inhoudelijke en financiële eindrapportage;

b. Uit de inhoudelijke eindrapportage moet expliciet blijken in hoeverre de opgelegde
inspannings- en resultaatverplichtingen zoals genoemd in deze overeenkomst, zijn
gerealiseerd en bevat een vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde
doelstellingen en een toelichting op de verschillen;

c. Een financiële verantwoording met een overzicht van de gerealiseerde uitgaven en
gerealiseerde inkomsten. De financiële verantwoording sluit aan op de begroting
waarvoor subsidie is verleend, Verschillen tussen begroting en realisatie worden
toegelicht, tenzij deze van geringe betekenis zijn;

d. Dit overzicht dient voorzien te zijn van een goedkeurende controleverklarÍng van
een accountant als bedoeld in artikel 2t393 lid 1 BW, waaruit de getrouwheid van
deze verantwoording blijkt en tevens tot uitdrukking komt dat aan de
subsidievoorwaarden is voldaan;

e. Bewijs van het gebruik van het provinciale logo indien sprake is geweest van
publicaties.

7. Als Bouwinvest niet (geheel) en/of niet tijdig voldoet aan de eerdergenoemde
verplichtingen, kan de subsidie lagerof op nihil worden vastgesteld. Het reeds uitbetaalde
bedrag zal dan (deels) worden teruggevorderd.

8. Uitbetaling van 7Ùo/o van het subsidiebedrag van € 440.000,- vindt plaats binnen 1 maand
na het sluiten van deze overeenkomst. Uitbetaling van de resterende 30o/o vindt plaats
nadat Bouwinvest aan al zijn verplichting zoals opgenomen in deze overeenkomst heeft
voldaan.

9. Bouwinvest zal de Gemeente (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als gevolg van een
informatieverzoek van de Europese Commissie) direct na een daartoe strekkend verzoek
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van de Gemeente inzlcht verschaffen in alle (analoge en digitale) bescheiden en
verklaringen die de Gemeente nodig acht om te controleren op welke wijze haar bijdrage is
aangewend.

Artikel 20. Entree Munttheater
1. Bouwinvest laat voor haar rekening realiseren, casco aanpassingen aan de bestaande (deel

G) en nieuwe entree (deel F) van het Munttheater zoals aangegeven op biilage 4,
bestaande uit:
. het verwijderen van de scheidingswand tussen de bestaande entree en de wlnkelruimte
. Het egaliseren van de vloer,
. Het aanpassen van de huldlge scheiding van het brandcompartiment door het nieuw

aanbrengen van een brandwerende pu¡ ter plaatse van de trapopgang van het theater
en het weghalen van de bestaande pui ter plaatse van de wínkelpassage

. Het aanbrengen van een basis sprinklernet ter plaatse van de vergrote entree op de
begane grond (met ultzondering van de ruimte bij de trapopgang en zonder
voorzieningen voor een verlaagd plafond)

r Het aanbrengen van de vereiste rook- en brandmelders ter plaatse van de nieuwe
entree op de begane grond (met uitzondering van de ruimte bij de trapopgang en
zonder voorzieningen voor een verlaagd plafond)

. Het aanbrengen van een vouwwand of rolluik ten behoeve van de afsluiting van de
vergrote entree ter plaatse van de winkelpassage

Deze aanpassingen moeten voldoen aan de wettelijke regelgeving dienaangaande, zoals
het Bouwbeslult, voor gebruik van de desbetreffende ruimte als entree, Een door de
externe ontwikkelaar uitgewerkt plan voor deze aanpasslngen wordt door Bouwinvest ter
goedkeuring aan het Munttheater/de gemeente overlegd alvorens de werkzaamheden
starten. Bouwinvest draagt zorg voor het verkrijgen van de voor deze aanpassingen
benodigde omgev¡ngsvergunning. De kosten van de in dit artikel genoemde aanpasslngen
zijn geraamd op een bedrag van € 100.000,- excl. BTW. Indien dit bedrag door
aantoonbaar onvoorziene omstandigheden wordt overschreden, komen de meerkosten voor
rekening van de gemeente.

2. De werkzaamheden worden in nauw overleg met de Gemeente afgestemd zodat overlast
voor het Munttheater tot een m¡n¡mum wordt beperkt. Daarvoor wordt door Bouwinvest
uiterlijk op 31 december 2018 een plan van aanpak gemaakt dat ter goedkeuring aan de
Gemeente wordt overlegd. De werkzaamheden die verband houden met de entree dienen
uiterlijk op 1 september 2019 door Bouwinvest te zíjn afgerond.

3. Bouwinvest betaalt een bijdrage van maximaal € 100.000,- excl. BTW aan de gemeente
voor de nleuwe inrichting van de entreeruimte van het Munttheater. Met de inrichting wordt
onder andere bedoeld vloerbedekking, verlichtingsarmaturen, balie en overig meubilair,
garderobe, wandafwerking en schilderwerk. Het Munttheater/de gemeente is opdrachtgever
voor de nieuwe inrichting van de entree van het Munttheater. Zodra deze werkzaamheden
zijn afgerond en opgeleverd is Bouwinvest de bijdrage aan de Gemeente verschuldigd,
nadat daarvoor door Bouwinvest van de Gemeente een factuur is ontvangen. Deze factuur
is gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten welke door de gemeente worden aangetoond
door middel van door haar betaalde facturen. De bijdrage van Bouwinvest is gemaximeerd
op € 100.000,- excl. BTW.

HOOFDSTUK 6 - OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 21. Vriiwaring
1, Bouwinvest is aansprakelijk voor de schade die door de uitvoering van de

bouwactiviteiten aan de Gemeente en/of derden wordt toegebracht. Bouwinvest
vrijwaart de Gemeente voor iedere aansprakelijkheid van de Gemeente jegens derden
als gevolg van werkzaamheden, handelen of nalaten van Bouwinvest en/of van door
Bouwinvest bU het project betrokken derden.

2. Voor aanvang van de werkzaamheden door Bouwinvest doen partijen een opname van
het openbaar gebied in de omgeving van de bouwlocatie, Na afloop van de
werkzaamheden doen partijen wederom een opname van dit openbaar gebied.
Bouwinvest is verplicht de gebreken welke zijn ontstaan tijdens de periode tussen deze
twee opnames, dlrect na de 2e opname voor zijn rekening te herstellen.

paraaf gemeente: paraaf Bouwinvest:



Artikel 22. Overdracht contractverplichting
Indien Bouwinvest zijn rechten uit deze overeenkomst, aan een derde wenst over te dragen,
behoeft zulks de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 6emeente. Ingeval Bouwinvest
haar contractuele positie jegens de Gemeente middels contractsoverneming aan een derde
wenst over te dragen is de Gemeente bevoegd om aan het verlenen van haar medewerking
voorwaarden te verbinden die zij nodig oordeelt voor de nakoming van de over te dragen
verplichtingen door de rechtsopvolger van Bouwinvest. De voonruaarden als bedoeld in de vorige
volzin mogen uitsluitend betrekking hebben op het veilig stellen van de positie van de gemeente
en kunnen betrekking hebben op de vereisten die de gemeente stelt aan haar contractspartijen.
De gemeente neemt in haar beoordeling de vraag mee of de aansprakelijkheid afdoende is
geregeld.

Artikel 23. Ingebrekestelling, faillissement e.d.
L, Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de

overeenkomst kan de andere part¡j haar in gebreke stellen. De ingebrekestelling
geschiedt schriftelijk per aangetekende brief, waarbij aan de eerste ingebreke gestelde
partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichting na te komen.
Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakomíng binnen deze termijn uitblijft, is de
ingebreke gestelde partij in verzu¡m.

2. Indien Bouwinvest in staat van faillissement geraakt, besluit tot ontbinding van de
ondernem¡ng of surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien er beslag, gelegd
wordt op delen van het Muntcomplex, of op goederen van Bouwinvest die een
belemmering kunnen vormsn voor de uítvoering en nakoming van deze overeenkomst,
heeft de Gemeente het recht de overeenkomst met die partij zonder ingebrekestelling of
reehterlijke tussenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring
onmiddellijk te ontbinden, onverminderd het recht van de Gemeente om vergoeding van
kosten en schaden, in welke vorm dan ook te e¡sen.

3. Zoals in de overwegingen is opgenomen heeft deze overeenkomst betrekking op de
volgende vier componenten :

a. de eigendomsverkrijging en vestiging van opstalrechten ten behoeve van de
Gemeentelijke Gebouwdelen;

b. een grondruil ten behoeve van de herontwikkeling van het Muntcomplex door
Bouwinvest;

c. de bereidheid van de Gemeente om een subsidie te verstrekken aan Bouwinvest ten
behoeve van de herontwikkeling van het Muntcomplex;

d. afspraken ter zake van de planontwikkeling.
4. Indien de in l¡d 3. onder b, genoemde grondruil om welke reden dan ook geen doorgang

zou vinden, heeft dat geen gevolgen voor de in lid 3 onder a. genoemde eigendoms-
verkrijging en vest¡g¡ng opstalrechten, met dien verstande dat de in hoofdstuk 3 onder E
genoemde verkciop wél doorgang zal vinden.

5. Indien de in lid 3. onder c. genoemde subsidieverstrekking om welke reden dan ook
geen doorgang zou vinden of de subsidie terugbetaald zou moeten worden, heeft dat
geen gevolgen voor de in lid 3 onder a, genoemde eigendomsverkrijging en vestiging
opstalrechten

6, Indien de in l¡d 3. genoemde herontwikkeling om welke reden dan ook geen doorgang
zou vinden, heeft dat geen gevolgen voor de in lid 3 onder a. genoemde eigendoms-
verkrijging en vestiging opstalrechten.

Artikel 24. Beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst wordt als geëindigd beschouwd als alle afspraken op grond van deze
overeenkomst door partijen zijn nagekomen, Partijen zullen alsdan volledig jegens elkaar zijn
gekweten en zij zullen dan dus over en weer n¡ets meer van elkaar te vorderen hebben.

Artikel 25. Boetebepal¡ng
Indien door Bouwinvest of de Gemeente, eventueel na deugdelijk ingebreke te zijn gesteld, niet
dan wel niet t¡jd¡g aan hun verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst wordt voldaan,
heeft dit tot gevolg dat de nalatige päftij (zonder dat ingebrekestell¡ng vereist is) een direct en
zonder enige rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeurt van € 500,- per dag, tot een
maximum van € 25.000,-, onverminderd het recht van de niet-nalatige part¡j op verdere
schadevergoeding. Betaling van de hier genoemde boete ontheft de nalatige partij niet van de
verplichting tot nakoming van deze overeenkomst,
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Artikel 26. Geschillen
Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst tussen partijen of
hun rechtverkrijgenden mochten ontstaan, van welke aard en omvang dan ook, waaronder die
welke slechts door een der paftijen als zodanig worden aangemerkt, zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter.

Artikel 27. Slotbepalingen
1. Al hetgeen overwogen in de considerans maakt integraal onderdeel uit van deze

overeenkomst.
2. Alle besluiten, planbescheiden, contracten, beschrijvingen en bijlagen die in deze

overeenkomst worden vermeld, gelden als tussen partijen bekend en vormen, tenzij in
deze anders ls bepaald, een integraal onderdeel van deze overeenkomst.

3. Deze overeenkomst en alle overige privaatrechtelijke afspraken tussen partijen, laten
onverlet de publiekrechtelijke bevoegdheden van de Gemeente.

4, De Gemeente behoeft geen u¡tvoering te geven aan de bepalingen in deze
overeenkomst indien pr¡vaat- of publiekrechtelijke regelgeving en,/of beginselen van
behoorlijk bestuur en/of regelgeving van de overheid, waaronder onherroepelijk
geworden uitspraken van de rechter, zich hiertegen verzetten, dan wel conflicteren.
Publiekrechtelijk handelen van de Gemeente dan wel het nalaten van publiekrechtelijk
handelen door de Gemeente, zal dan ook nooit een tekortkoming van de Gemeente bij
de onderhavige overeenkomst kunnen vormen, behoudens voor zover de Gemeente
daartoe een inspanningsverplichting is aangegaan.

5. Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van de Gemeente wordt
verlangd, is het daartoe aangewezen orgaan het college van Burgemeester en
Wethouders, tenz¡j ¡n deze overeenkomst of bij wettelijk voorschrift uitdrukkelijk anders
is bepaald.

6. Indien deze overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend is, blijven part$en aan
het overblijvende gedeelte gebonden, onder de gehoudenheid van partijen om het
ongeldige of onverbindende gedeelte zo mogelijk te vervangen door geldige dan wel
verbindende bepalingen waaryan de inhoud en rechtsgevolgen zoveel mogelijk
overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte,

7. Er is naar het oordeel van Partijen geen sprake van een overheidsopdracht, De waarde
van de werkzaamheden aan de Gemeentelijke Gebouwdelen wordt geraamd op een
bedrag onder de Europese drempelwaarde waardoor ook in geval van een
overheidsopdracht geen spr.ake is van een Europese aanbestedingsplicht, Voor zover de
werkzaamheden aan de Gemeentelíjke Gebouwdelen zouden kwalificeren als
overheidsopdracht heeft de gemeente gemotiveerd afgeweken van haar eigen
inkoopbeleid omdat de herontwikkeling/renovatie van de Gemeentelijke Gebouwdelen
onlosmakelijk is verbonden met de integrale herontwikkeling van het Muntcomplex;

Tot deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen:
Bijlage l: tekening ruilobjecten begane grond
Bijlage 2: tekening ruilobJecten 1e verdieping
Bijlage 3: plan voor herontwikkeling van het Muntcomplex
Bijlage 4: plan voor aanpass¡ng van de entree van het Munttheater

Aldus overeengekomen te Weert op ................ 2018

Gemeente Weert Boy'winvest

De heer R. Bladder Oe heefñ¡a¡ SpaÀdonk )

Boelhouwer

lnlt
paraaf gemeente: paraaf Bouwinvest:


