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'ffi 3q menwerkin gsovereen komst
Sqmenwerking Grensgebied De Kempen

Dr ondorgctekendenj
I I Gemeente Cronendonck, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F.F.M. von der Wiel

(wethouder) hondelende ler uítvoering von het besluft von burgemeester en wethouders d.d.
l9 september 2017, hierno le noemen: ,,Gemeente 

Cronendonck,,;
2l Gemeenle Weerf, rechtsgeldig vertegenwooidigd door de heer G.J.W. Gobriêls (wethouder)

hondelende ler uituoering von hel besluit von burgemeester en wethouders d.d. 30 ionuori
2O18, hierno le noemen; ',Gemeente Weerl,,;

3) De provincie Noord-Brobont, rechlsgeldig verregenwoordigd door de heerJ, von den Hout
{gedeputeerde}, doortoe gemochtigd door de Commissoris von de Koning ld.d, T november
20171, hondelende ter uitvoering von het besluit von Gedeputeerde Stoten d.d. 7 november
2017, hierno le noemen: "Provincie Noord-Brobont,,;

4l De Provincie limburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heerJ.M.T. Teunissen,
gemochtigd door de Commissoris von de Koning (d.d. O februori 20l gl, hondelende ter
uitvoering von het besluit von Gedepuleerde Stoten d.d. ó februori 2018, hierno te noemen:
"Provincie Limburg";

5l Stod Homont-Achel, rechtsgeldíg vertegenwoordÍgd door de heer T. Schuurmons
(burgemeester) en de heer T. Veyfeyken (stodssecretorisf, hondelende ter uituoering von het
bcsluit von de gemeenlerood d.d. l g december 2017, híerno te noemen ,,Gemeente

Homont-Achel";

él Gemeente Bocholt, rechtsgeldig verlegenwoordigd door de heer S. Vqn Boelen
(burgemeester) en de heer E. Brebels (gemeentesecretorisf, hondelende ter uifvoering von het
besluit von de gemeenterood d.d. 23 novembe r 2Q17, hierno te noemen "Gemeente
Bocholt";

7l Provincie Belgisch limburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L. Vondenhove
(gedeputeerdef en mevrouw R. Comps (griffíerf, hqndelende ter uituoering von het besluil von
het College von Gedeputeerde Stoten d.d. l4 december 2017, hierno t"-no"r"n ,,Belgisch

limburg".

Hierno gezomenli¡k oon le duiden ols: "Portiien", don wel ieder ofzonderliik ols ,,portii,,;

ln asnmcrking ncmcndc dcf

Portiien op23 oktober 2015 een intentieverkloríng inzoke somenwerking hebben geslofen
lezomen met een oontol ondere, thons niet oon deze overeenkomsl deetnemende porlíien,
genoomd 'lntenlieverkforing inzoke somenwerking Gebiedsontwikkeling Cronendonck-Wccrt-
Kempen-Broek Noluur en economie grensoverschriidend verbonden'.
Portiien mef het oongoon von een intentÍeverkloring beogen een gebiedsonMikkeling tot stond
te-brengen woorin oPgoven met behekking tot notuur, wotsr, ¡ndu*r¡ele ontwikkelin;
infroslrucîuur en vriietiidseconomie lot verdere ontplooiing komen. Tevens beoogt de'
intenlieverkloring tot een gebiedsvisie le komen die breed wordt gedrogen dooi olle
deelnemende Portiien.
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a Podiien in da intenlieverkloring hebben toegezegd zich moximool in te sponnen om de integrole
gebiedsontwikkeling Cronendonck-Weert-Kempen-Broek le reoliseren en doortoe een
somenwerkingsovereenkomsl oon te willen goon woorin ofsproken over onder meer oonsfuring,
orgonisolie en uifuoeríng noder worden uirgewerkr en vostgefegd.
Portiien bii h9! sluilen von de intentieverkloring reeds een viertol moieure proiecten hebben
benoemd welke ter hond ziin genomen nl. l.) reolisotie vqn Duurzoom lndustríepork
Cronendonck, 2) Trimodole hoven nobii Nyrstor, 3) brugverbinding Zu¡d Wille;svoort,4)
optimoliseren von routenétwerken.
Portiien deze proieclen verder wensen oon te vullen met projecten ín het progrommogebied en
possend bij de vost tE sfellen gebiedsvisie,
Portíien de proiecfen, possend in de integrole gebiedsonrrrikkeling Cronendonck-Weert-
Kempen-Broek hebben vostgelegd of zullen vostleggen ín een uituoeringsprogrommo.
Portíien een somenwerkíngsoverednkomst w€nsen oon te goon om a" gÃila*isíe somen
gestolte te geven en de ofsproken mel befekking rot de uivoering von de proiecten, ols
opgenomen in het uifuoeringsprogrommo noder uit te werken en uit te voêren.
vorenbedoeld uiÌvoeringsprogrornmo onverkod deel uífmookt von onderhovige
so menwerkingsovereenkomst.

De Gemeenten Bocholt en Homont-Achel en de provincie Belgisch timburg tevens ols portii
goon declnemen oon onderhovige somenwerkingsovereenkomst met nome in verbond met de
invulling en uitvoering von de grensoverschriidende proiecren.
Portiien door middel von het oongoon von deze sqmenwerkíngsovereenkomst zich moximool
willen insponnen om bi¡te drogen oon de integrole gebi"dronìwikkeling CronendonckWeert-
Kempen-Broek, zools vo$gelegd in de gebiedsvisie en het uifuoerìngsprogrommo.
Portiien de integrole gebíedsontwikkelíng Cronendonck-Weert-Kemp"n t 

A rã"k in deze
overeenkomst verder zullen oonduiden ols 'somenwerkíng Grensgeb¡ed De Kempen,.
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Komcn oYGr.Gn olr volgf

Artikcl I lcgriprbopolingcn
ln deze overeenkomst wordl verstoon onder:

o. Somenwerking Grensgeb¡ed De Kempen: de infegrole gebiedsontwikkeling
cronendon ck-weert-Kem.pen-Broek, zoors noder vostgelegd i n her
u itvoeri ngsprogrqmmo.

b. Uítvoeringsprogrommo: het progrommo woorin olle binnen het progrommogebied ui¡e
voeren proiecten ziin beschreven en vostgelegd, welke ols biiloge 3 deel uitmookf von
deze overeenkomsl.

c. Progrommogebied: hel noder op koortbiiloge 2 oongeduide gebied, behorende tot het
grondgebied vqn de Gemeenten Weerl, Cronendonck, HomJnrAchel en Bocholt
woorbinnen de in het uifuoeringsprogrommo voslgelegde proiecten zullen worden
gereoliseerd.

d. Gebiedsvisie: door Portiien gezomenliik vostgestelde visie op de duurzome ontwikkeling
von het Progrommogebied ten oonzien von notuur, toerisme en recreotÍe, economie en
sociqol'mqolschoppeliike vitolíteit, welke ols bi¡loge I oqn deze overeenkomst is
gehecht.
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Arrikcl 2 Doel overeenkomsf
Doel von onderhovige overeenkomsl is om de somenwerking tussen Portíien nqder invulling te geven
woorbi¡wordt gestreefd noor een duurzome integrole gebiedsontwikkeling {'duurzome u"ibinding uon
noluur, woler, recreolie en economie') zools neergelegd in de gebiedsvisie en het
uitvoeringsprogrommo te verwezenliiken.

Arrikcl3 Vcrplichtingcnycn porriien
3'1. Portiien ziln gehouden 'noor beste kunnen' medewerking te geven oon de uitvoering von het
vostgestelde uitvoeringsprogrommo, zools oon deze overeenkomsl gehecht, don welzools deze luidt
no ioorliikse octuolisotie ols voorzien in oÉikel5.2.

3.2. Portiien verplichten zich voor de invulling von de gebiedsvisie olsmede oonsturing on monitoring
von het uitvoeríngsprogrommo, noor evenredigheid von ieders rolen/of belong, copãciteit beschikboor
te stellen voor het progrommoteom, ols bedoeld in ortikel4.Z.

3.3. Portíien verkloren in le slemmen met de trekkersrol die krochtens het uifuoeríngsprogrommo oon hen
is loegekend en slreven er noor dooroon moximole invulling te geven.

3.4' Portiien sPonnen zích in om, voor zover het hun (publiekrechteli¡kef bevoegdheden betreft,
vergunningenprocedures en ondere onder hun compelentie vollende procedures zo voorlvorend en
optimool mogeliik te loten verlopon.

3.5, Het bepoolde ín deze overeenkomst lqot de uitoefening von olle publiekrechteli¡ke bevoegdheden
von de betrokken bestuursorgonen, onder meer met betrekking tot het verlenen von vergunningen,
plonologische en ondere publiekrechtelijke procedures en oongelegenheden onverlet.

3'ó Portilen sponnen zich in om voor de uitvoering von de iot het uituoeringsprogrommo behorende
proiecten olle mogeli¡ke geldstromen te benutten, woorbij prímoir wordt gedocht oon bestoonde
subsidiemogeliikheden op elk overheidsniveou (provinciool, notionool en Europees). Tevens slreven
Portiien ernoor finonciëfe ondersteuning te verwerven vonuit het bedriifsleven en/of vonuit porticuliere
initioiieven en doortoe nodere ofsproken te moken met betrokken deelnemers. Portiien ziin gehouden de
finonciële biidrogen te lobelen oon de specifieke prolecten ols vermeld in het uítuoeringspro-grommo.

3.2' Portiien kunnen, voor zover onderhovige overeenkomst doorín niet voorziet defoílofsproken moken
met betrekking lot de uilvoering von de specífieke proieclen ols vermeld in het uitvoeringsprogrommo en
zulks desgewenst noder vostleggen in een uitvoeringsovereenkomst per proiect.
Deze uitvoeringsovereenkomst wordt gefekend door de bii het proiect betokken portiien. De overige
pofiien uit onderhovige overeenkomst, die de uitvoeringsovereenkomst niet medeondertekenen, dienen
von de inhoud op de hoogte te ziin en doorvon op enigerlei wijze doen bliiken. De
verontwoordeliikheid om de niet deelnemende portiien hiervon op de hoogte te brengen, berust bii de
portiien d;e bi¡ de uituoeringsovereenkomst behokken ziin.

3.8. Portiien ziin gehouden hun kennis, expertise en relofienetwerk optimool beschikboor te stellen ten
behoeve von de nodere invulling en de uilvoering von de proiecren, deel uitmokende von het
uitvoeringspro€trommo, olsmede ten behoeve vsn een goede stroomliining von de vereíste
werkzqomheden d¡enoongoonde.
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Artikcl4 CDrgcnirotie¡fructuur
4' l ' Voor de uituoering von de tol het uitvoeringsprogrommo behorende proiecten wordt een be$uurliik
overleg ingesteld, bestoonde uit bestuurliike vertegenwoordigers von Portiien. GetoJsmotíg zijn olle
Portiien op geliike wiize vertegenwoordigd

4'2' Het bestuurliik overleg kiest uít hoor midden een voorzitter voor een periode von 2 joor. No ofloop
von genoemde periode kiest het bestuurliik overleg een nieuwe voorzítter. De voorziüe,. i, no ofloop von
de tweeiorige termiin niet herkiesboor, lenzii het besruurlíik overleg unoníem ondeis mocht besluiten.

4'3. Hel bestuurliik overleg kon bii gewone meerderheid von stemmen besluÍten ondere orgonisoties
en/of instonties qls odviseur, helzii incidenteel, don wel permonent, uit te nodigen het overleg bi¡ te
wonen en desgevroogd von odvies te voorzien. Zii hebben geen stemrecht.

4.4. Het secretoriool von het bestuurlíik overleg {ogendo, noluleren en olle overige werkzoomheden}
berust bii het progrommoteom ols bedoeld in ortikel 4.2.

4'5. Hel bestuurliik overleg komt lenmínsle twee keer per joor bileen of zoveel voker ôls de voorzitter,
don weltenmínsle drie leden von het overleg zulks noodzokeli¡k ochten. Besluitvormíng víndt ploots bi¡
meerderheid von stemmen.

4.6. Het bestuurlijk overleg heeft onder meer tot took:
* het initiëren, oonsturen en bewoken von de Somenwerking Grensgebied De Kempen en het doortoe
behorende uifuoeringsprogrommo, het ioorliiks voslstellen en octuoliseren von het
uilvoeringsprogrommo, hel nemen von de voor de uitvoering benodigde en vereísfe besluiten, het noder
bepolen von de príoritering in de uilvoering, het initiëren von n¡euwe proiectinitiotieven, het zorgdrogen
'voor Possende finoncieringsmogeliikheden, het loorliiks voststellen vqn het werkbudget ols bedoeld in
ortikel ó. I en 6'2 en het goedkeuren von de finonciële verontwoording dienoongoJnd", olsmede de
voststelling en/ol goedkeuring von ioorverslogen en voortgongsropportoges;* de oonsluring von het progrommoteom/werkorgonisotie en het gêven von odviezen en oonwijzingen
oon het progÍommoteom mel behekking tòt de uitvoering en orgonisotie von de werkzoomheden rond
het uitvoeríngsprogrommo in de meest ruime zín (incl, de oon teìrogen en benodigde vergunningen en
ondere te volgen publiekrechtelijke proceduresf;
* oonsturen en monitoren von de gebiedsvisie, het uítvoeringsprogromrno en de onderlínge relotie
tussen de projecten behorende tot het uifuoeríngsprogrommo;
* uifuoering te geven oon olle in deze overeenkomst oon hoor opgedrogen token en toezícht te houden
op een correcte noleving von onderhovige overeenkomsl.

4'7. Yoor de uitvoering von de dogelijkse gong von zoken met betrekking tot de uituoering von deze
overeenkomst en de Somenwerking Grensgebied De Kempen zorgen Portiien g"rom"nli¡Èvoor de
vorrning En somenstelling von een progrommoleom, woorín Portiien noo, 

"u"n*digheid 
von ieders rol

en/of belong vertegenwoordigd zullen ziin, tenzii uitdrukkeliik onders wordt on"r"ãngekomen.

4.8' Hel progrqmmoteom is belost met de dogeliikse gong vqn zoken met behekking tot de
Somenwerking Grensgebied De Kempen en de doorloe behorende projecten, zoolr-opgenomen in het
uitvoeringsprogrommo. De orgonisolorische en functionele oonsturing von het progrommoteom wordt bii
toerbeurt ioorliiks ingevuld, noder te bepolen door het progrommoteàm zetf 

"n 
g*a ¡" keuren door het

bestuurlilk overleg, ols bedoeld in ortikel 4.1 . en volgende.
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4.9. Het progrommoteqm kon besluiten lol het ínstetlen von proiectteoms, die onder
verontwoordeliikheid von hef progrommoteom zorgdrogên voor de uitvoering von de tot het
uifuoeringsprogrommo behorende proieclen. Hef progrommoteom Ís gehouden om tot het instellen von
proiectteoms over te goon, indien en voor zover niet olle Portiien belong hebben bi¡, don wel betrokken
ziin bii hel betreffende deelproiect. Het proiectleom is befost met ds dogetiikse en reguliere gong von
zoken lerzoke von de uítvoering von het befeffende deelproiect,

4.10. Het progrommoleom legt over hoor dogeli¡kse en reguliere werkzoomheden met behekkíng tot de
Somenwerking Grensgeb¡ed De Kempen verontwoording of oon het bestuurliik overleg, onverkort de
bestoonde hiërqrchische en orbeidsrechteliike verhoudingen von de lndlvidueie progrJrroteomleden
bii de betreffende portii woor zii werkzoom zíjn.
Het progrommoleom ínformeert levens het besfuurlijk overleg fijdig over de voortgong von de
uitvoering, olsmede over iniliotieven en ontwikkelingen tiidens de Somenwerking Grensgebied De
Kempen.

4.1 l. Portiien stemmen ermee in dot een bestuurliik vertegenwoordiger von het grenspork
Kempen-Broek ols odviserend lid het progrommoteom biistoot en gevroogd 

"ntng""roogd 
odvies

uitbrengt.

4.12. Onverminderd hef ges?elde in ortikel4.S heeft het progrommoteom de novolgende token:
l. het proieclmonogement mel betrekking tot hel uilvoeringsprogrommo en de proieãen nodrukkeli¡k
doorvoor oongewezen in het uitvoeringsprogrommo, don wel noder bepoold en óon hel
uitvoeringsprogrommo loe te voogen of loegevoegd door het bestuurliik ovefleg;
ll. hel odviseren oon en voorbereiden von besluiten door het bestuurliik overlejmot betrekking tot de
Somenwarking Grensgeb¡ed De Kempen;
lll. hd inhoudeliik voorbereiden en/oÍ beoordelen von olle voor de uituoering vereÍste documenten;
lV. het concreel invullen en zorgdrogen voor de finonciële geldstromen (oonwogen subsidies e.d.), de
finqnciële odministrotie von het uilvoeringsprogrommo, tenzii uitdrukkeliik wordtãvereengekomen deze
neer le leggen bii de trekker von het betreffende proiect, ols vermeld in het uituoeríngsprogrommo;
V' hel monitoren von de tiidsplonníng en de voortgong met behekking tot de f¡noncieríng en de
reolisolie vqn de Somenwerking Grensgebied De Kempon;
Vl. hel zorgdrogân voor olle nief noder genoemde en (nog) overeen te komen octiviteiten, vollende
onder de dogeliikse inhoudeliike proiectleiding direct verbonden oon de Somenwerking Grensgebied
De Kempen, voorzover niet overgedrogen oon de ín te stellen deelprojecfteoms;
Vll. het zorgdrcgen voor een veronlwoorde wiize von de communícolie mel en in de regio, ondere
uilvoerende portijen en stokeholders.

4.13 Hel oongoon von (privootrechteliikel rechtshondelingen volt buiten de cornpetentie von het
bestuurliik overleg en/of progrommofeom, moor is en bli¡ft de uitsluitende bevoegdheid von de
individuele Porfiien en/of de trekkers von de specifieke (deel-f proiecten uir het uÑoeringsprogrommo.
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Arfikcl 5 Uítvoeringsofsprcken, miilpqtcn
5' l ' Portiien verkloren, door middel von ondertekening von deze overeenkomsl, mee te werken oon de

verwezenli¡king von de in hef uitvoeringsprogrommo, zools voslgelegd in biiloge 3, genoemde
proiecten.

5'2' Portiien stemmen errnee in hel uífuoeringsprogrommo ioorliiks le octuoliseren, voor het eerst per I
ionuori 2A19.ln het bestuurliik overleg wordl het geoctuoliseerde uitvoeríngsprogrommo
vostgesteld.

5'3' Onder octuolisotie von hel uifuoeringsprogrommo wordtversloon hel doorholen von uitgevoerde
en/of ofgeronde proiecfen, don weinìerhoolbore proiecten, het wiizigen von lopende proiecten
en/of hel toevoegen von nieuwe proieclen, voor zover te reoliseren binn"n de Ëopfiid von' onderhovige overeenkomst. Tevens vindf nodere oonvulling en invulling ploots von
verontwoordeliikheden en finonciering voor zover voor de uituoering von het proiect noodzokeliik
en von overíge tot het uifuoeringsprogrommo behorende onderdelen.

5'4' ln hel uítvoeringsprogrommo, ohhons bíi de octuolisotíe doorvon, wordt tevens bepoold de wiize
von verontwoording en ropporteren oon het bestuurlijk overleg.

Arrikol ó Fincnciëlo ofrprokon
ó' l ' Portiien verkloren ín te stemmen mef een werkbudgel voor het progrommomonogement voor 2Ol g

ler grootle von € 130.000,-, wooroon Portiien volgens de novolgende verdeelsleutel zullen
bijdrogen;

Gemeente Crqnendonck € 25.OOO,-
Gemeente Weert € 2S.OOO,_

ProvincíeNoord-Brobont €25.000,_' 
Provincie Limburg € 25.OOO,_

Gemeente Homont-Achel € lO.OOO,_
Gerneenre Bocholt € lO.00O,-
Belgisch limburg € IO.OO0,_

ó'2' Portiien stieven ernoor om ín goed overleg de in orfikeló.1 vermelde bijdrogen oqn het
werkbudget en de oldoor geduide verdeelsleutel ioorliiks te continueien. portiien nemen hierin
levens mee de prognose voor hel komend ioor en de bestedíngen ín voorgoonde ioren, voor het
eersl per I ionuori 2019. Voststelling von hef werkbudget geschiedr bi¡ besluir von het besfuurlilk
overleg tenminste 2 moqnden voor oonvong von het niãuwe kolenderiåor. portijen zijn gehouden
om voorofgoond oqn voornoemd bestuurliik overleg intern te hebben ofgestemj omtred de
biidrogen oon bedoeld werkbudget.

ó'3' Tot het in oilikeló.1 genoemde werkbudget behoren odministrotiekosten, kontoorko$en, kosten
von inhuur, exlerne odvisering en/of ondersteuning, kosten communicotie en pR.

6'4' Met instemmíng von olle biidrogende Portiien kon worden besloren om de geldeliike biidroge
eenmolig, don wel ioorliiks te vervongen door een biidroge in noturq (bescÁikboor stellen
kontoorruimte, e'd.). Hierloe behoort niet de beschikboorstellíng von copociteit, ols omschreven in
ortikel 3.2.

ó'5 De ioorliikse biidrogen kunnen worden verrekend met de ten behoeve vqn de Somenwerking
Grensgebied De Kempen, te betolen, reeds betqolde of voorgeschoten kosten, ols bedoeld in lid 3
von dit ortíkel, mits'olle biidrogende Portiien doortoe voorof toesiemming hebben gegeven.
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ó.ó. Porfiien ziin gehouden om de overeengekomen ioorliikse bi¡drogen oon hetwerkbudgetvóór l5
lonuori von het belreffende ioor over le moken op een door de gemeente Cronendonck specifiek
voor de gebiedsontwíkkeling geopende bonkrekening, voor het eerst vóór l5 ionuori 2OI8. Deze
ofsprook lí¡dt uitzonderíng in gevollen ols bedoeld in de leden 4 en 5 von dit qrtikel.

6.7. De gemeenle Cronendonck droogt zorg, ols lid vqn hel progrommoteorn, voor de finonciêle
odministrotie von de Somenwerking Grensgebied De Kempen voor zover het het werkbudgei
befefl, tenzíi door het progrommoleom onders wordt besloten met inochtneming von het gãstelde
in ortikel 4J2 onder lV. Zii drogen tevens de zorg voor de procedure inzoke betoling uon d"
ioorliikse bijdrogen oon her werkbudget.

ó.8. Kosten betreffende de rechl$reekse uitvoering von de lot het uítvoeringsprogrommo behorende
proiecten moken geen deel uit von onderhovige ofsproken, moor zíin vostgelegd in het
uítvoeringsprogrommo of worden noder overeengekomen en vostgelegd in het besruurliik overleg
ols beschreven in ortikel 4.1.

ó.9 Voor de qonbe$eding von werkzoqmheden, proiecten enrlof proiectonderdelen uit het
uitvoeringsprogrommo geldt het oorìbestedingsbeleíd von de Portii die qJs trekker von het proiect
stoot vermeld ¡n hst uifvooringsprogromrno cn tcvens ols opdrochtgever zol optreden.

Artikcl 7 Communicotic
7.1 , De communicolie met betrekking tot de uitvoeríng von de Somenwerking Grensgebíed De Kempen
wordt verzorgd door het Progrommoteom ols vermeld in ortikel 4.7 envolgende. Bii de communicotie
zol erop worden gewezen dot hel hier een gezomenlijke uitvoering door Portiien betreft.

7.2'Porliien ziin gerechligd om (delen vonf hetuifvoeringsprogrommo ook uiile drogen vio eigen
communicotieliinen, doch moken doorbi¡te ollon tiidakenbooi, onder meer doorþCbruik von éendoor
het bestuurliik overleg vostgesteld beeldmerk, dot het hier een onderdeel von de Somenwerking
Grensgebied De Kempen betreft. Hierbii moken zil melding von het integrole korokter en von de
onderlinge somenhong von de proiecten.

Arrikcl 8 lnwet*ingtrcding duur, vcrtcnging Gn toctrcding ondcrc porriien
8. T . Deze overeenkomst lreedt in werking terstond no ondertekening door olle Portiien en eindigt 3l
december 2A22 of zoveel eerder ols de werkzoomheden vostgelegd en voorzien in het
uitvoeringsprogrommo ziin uítgevoerd, inclusief de doortoe behorende finonciële en odmínistrotieve
ofwikkelíng.

8.2. Mel schrifteliike inslemming von olle betrokken Portijen kon onderhovige overeenkomsl telkenmole
worden verlengd voor een door Portiien gezomenlijk overeen te komen termiin, doch steeds tenminsle
voor de duur von I ioor.

8'3. Het besluit lot verlenging dient tenminste drie moonden voor het einde von de overeenkomst te
worden genomen door Portilen.

8'4. Met instemming vqn olle Portiien kunnen nieuwe portiien toekeden lol deze overeenkomsl
Porlijon kunnen oon de toetreding nodere voorwoorden verbinden.
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Artikel g onvoorziene omstondigheden en wiiziging ovcÉennkomsf
9,1' Porliien zullen elkoor onverwiild schrifteliik op de hoogte srellen von elke onfwíkkeling,
onvoorziene omstondigheid of gebeurtenis die met zich brengt dot een ongewiizigde uifuoering von
deze overeenkomsi noor moolstoven von redelijkheid en billi¡kheid niet melr kon ivorden geveigd.

9'2. Onder de ín het voorgoond lid genoemde onwikkeling, omstondigheid en/of gebeurtenis volt
onder meer qon te merken:
I' het niet mef succes doorlopen von de voor de uitvoering von de díverse proiecten benodigde
plonologische procedures;

ll. hel niet verkriigen von de voor de uitvoering vqn diverse projecten benodigde vergunníngen;
lll, het niet fiidig verwerven von de voor de uitvoering von dL div"rre projecten benodigde gronden;
lV. het niel medewerken of bi¡drogen door een of meerdere Portiien oon iret ioorliikse b"noáigd"
werkbudget ols bedoeld in ortikel ó.1., ohhons het ontbreken von voldo"nd"'w"rkbudget voor een
ongestoorde uituoering von de betreffende monogemenfwerkzoomheden qls beschreve-n ín onderhovige
overeenkomst.

9.3. lndien het zích voordoen von bovenstoonde onwikkelingen, omstondigheden en/of gebeurfenissen
ertoe leidt dot ongewiizigde uituoering von (eníge bepoling von) deze overeenkomst noor mootstoven
von redeli¡kheid niet (meerf kon worden gevergd, kon dit leiden tot (gedeelteli¡ke) wiiziging donwel
subsidioir tot (gedeehelíikef ontbinding von deze ovbreenkomst.

Von een in ortikel 9'3 bedoeldE ontwikkeling, omstondigheid of gebeurtenis, is in begínsel geen sproke
indien één von de proieclen qls voorzien in het uitvoeringsprogrommo ols gevolg von-omstondigheden
vermeld in ortikel 9.2 geen doorgong mocht vinden, moor welindien het eln suLstontieel deel von de
projecten rookt.

9'4. Alvorens tol (gedeehel;¡ke) wíizíging of (gedeelteliikefontbinding (ols omschreven ín or¡kel lO)
over te goon zullen Portiien ín de sítuotie ols hiervoor beschreven met elkoor in overleg treden, woorbi¡
von Portiien wordt verwqcht dot zii primoir streven noor een gewijzigde voortzeling vãn d" bestoonde
overeenkomst.

9.5 Onverminderd vorenstoonde omstondigheden kunnen Portiien in goed onderling overleg wiiziging
von de besloonde somenwerkingsovereenkomst overeenkomen indien zulks in het bllong is von een
behoorliike en/of doelmolige uitvoering. Wiiziging of oonvulling von de overeenkomst is slechts geldig
indien deze schrifielijk is vostgelegd en door porfiien ondertekend.

Artikcl lO Onrbinding
l0.l Elke Portíi is gerechtigd onderhovige overeenkomst te ontbinden indien een der qndere portiien
hoor verplichtingen uil de overeenkomst niet, don wel niet deugdeliik nokomt en de niet-nokoming von
een zodonige oord is dot deze een ontbinding rechtvoordigt, een en qnder ols bedoeld in or¡kei 6:265
e.v. von het Burgerlíik Wetboek. De gevolgen von deze ontbinding voor Portiien worden
overeenkomstig ortikel 6:265 e.v. von het Burgerliik WeÉoek geregeld.

10.2 Het in lid 'l von dit orfikel bepoolde ís pos von toepossing indien bliikt dot een gedeelteliike
ontbinding von de overeenkomst uitsluitend iegens de Portii die nolotig is, redeli¡kerwiize niet mogeliik
bliikt te ziln.



Arfikel I I Slorbepolingen
I l.l Op onderhovige overeenkomst en de dooruit voortvloeiendc verplichtingen is Nederlonds recht

von toepossing, in het biizonder het Burgerliik Wetboek Boek ó, tenzii in deze overeenkomst doorvon
uitdrukkeliik wordÍ ofgeweken.

I 
,|.2. 

Evenluele geschillen in verbond mel de uifvoering von deze overeenkomst worden in eerste
instonlie in onderlíng overleg tussen Portijen opgelost.

I 
.l.3' 

lndien er geen oplossing in der minne kon worden bereik¡ wordt het geschíl voorgelegd oon de
rechter, doch niet nodol eerst is getrocht door middelvon olternotieve geschìlbeslechting tot een
oplossíng te komen- Portiien zullen zich tot het uiterste ínsponnen om gerechteliike tussenkomst te
voorkomen.

Geschillen zullen worden voorgelegd oon de rechtbonk Oost-Brobont te tsHeÉogenbosch.
Hel hier bepoolde liidt uitzondering indien het werkzoomheden befeft díe uitsluitãnd plootsvinden op
Belgisch grondgebied. Alsdon wordt het geschíl beheerst door Belgisch (proces{ recht.

I 1.4. Alle rechtsgevolgen die voortuloeien uit deze 'overeenkomst en die noor hun oord geochf worden
door le werken of evenfueel ontsloon no beëíndíging von deze overeenkomst, worden ofgehondeld
overeenkomstig het bepoolde in deze overeenkomst.

I 1.5 Aon deze overeenkomst ziin de novolgende bi¡logen gehecht:
l. Gebiedsvisie
2. Progrommogebied
3. Uitvoeringsprogrommo

I l.ó Voorgenoemde bi¡logen moken onderdeel uil von deze overeenkomst. lngevol von striidigheid
tussen het bepoolde in een billoge en de overeenkomst prevoleert de ovei"enkomst.
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