Naar een gezonde leefomgeving
Samenwerkingsovereenkomst Platteland in Ontwikkeling Weerterland
Ondergetekenden:
1. Gemeente Nedenrueert, vertegenwoordigd door de heer F.W.M. Voss (wethouder), hierna te
noemen: Gemeente Nedenryeert;

2.

Gemeente Weert, vertegenwoordigd door de heer G.J.W. Gabriels (wethouder), hierna te
noemen: Gemeente Weert;

3.

Provincie Limburg, vertegenwoordigd door de heer H.J.H. Mackus (gedeputeerde), hierna te
noemen: Provincie Limburg;

4.

Waterschap Limburg, vertegenwoordigd door mevrouw J.W. Kersten (portefeuillehouder DB),
hierna te noemen:WL;

5.

Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, vertegenwoordigd door de heer R. van
Schijndel (gebiedsmanager Kempen en Midden-Limburg), hierna te noemen: NM;

6.

Limburgse Land- en Tuinbouwbond, vertegenwoordigd door de heer P.J.W. van Melick
(bestuurder LLTB), hierna te noemen: LLTB.

Partij

I

tot en met 6 hierna gezamenlijk ook te noemen: 'partijen'

Overwegende dat:

A.

op 30 september 2016 door Provinciale Staten van Limburg het programmaplan Platteland in
Ontwikkeling (PiO) is vastgesteld, dat een gebiedsgerichte en gelntegreerde manier van
werken aan het platteland behelst;
B. in de gemeenten Weert en Neden¡veert door partijen een PiO project onder de naam "PiO
Weerterland" is opgestart;
C. gemeenten Neden¡veert en Weert zich tegenover de Provincie Limburg bereid hebben
verklaard om op te treden als trekkers van PiO Weerterland;
D. de ambitie binnen PiO Weerterland het realiseren en verbinden van (maatschappelijke)
doelen op het vlak van natuur, water, landbouw, toerisme/recreatie en monumenten is, maar
ook de samenhang met stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, duurzaamheid of andere
thema's aan de orde kan zijn;
E. het doel hierbij is om de door burgers en organisaties gewenste ontwikkelingen en de
noodzakelijke Europese, Rijks- en Provinciale ontwikkeling in het gebied op gang te brengen,
te stimuleren en te faciliteren, waarbij de in het gebied aanwezige energie een belangrijk
startpunt is;
F. op 8 maart 2017 een stuurgroep, onder voorzitterschap van de wethouder van de gemeente
Nedenveert, is ingesteld waarvan partijen lid zijn;
G. partijen op 12 september 201 7 een intentieovereenkomst hebben ondertekend , waarin zrj
hebben vastgelegd zich maximaal in te spannen om de integrale gebiedsontwikkeling PiO
Weerterland te realiseren en te komen tot een samenwerkingsovereenkomst en een
nvesteri ngsprogram ma (lees: uitvoeringsprogram ma);
H. partijen het doel hebben in gezamenlijkheid meer synergie en efficiëntie te bereiken bij het
realiseren van het Uitvoeringsprogramma PiO Weerterland (hierna: "het
uitvoeringsprogramma") en daarmee de effectiviteit van de inzet van mensen en middelen te
i

vergroten;

partijen de onderlinge samenwerking om te komen tot de realisatie van een duurzame
infanrala nahiodcnnh¡Àbkalina znale nporn¡¡lend
schrifteliik willen
"-.--. u-'.'-9-- in het uitrroerinrrsnrôrtrâmma
--""9-r.
vastleggen.

zijn overeengekomen als volgt:
Artikel
a.

b.

c.
d

e.

f
g
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Begripsbepalingen
Actualisatie uitvoeringsprogramma: het doorhalen van uitgevoerde en/of afgeronde projecten,
dan wel niet-haalbare projecten, het wijzigen van lopende projecten en/of het toevoegen van
nieuwe projecten, voor zover te realiseren binnen de looptijd van onderhavige overeenkomst.
Tevens vindt nadere aanvulling en invulling plaats van verantwoordelijkheden en financiering
voor zover voor de uitvoering van het project noodzakelijk en van overige tot het
uitvoeringsprogramma behorende onderdelen.
Fase 1: fase 1 van het uitvoeringsprogramma bevat de projecten die daadwerkelijk worden
opgestart in 2019 of al in uitvoering zijn.
Fase 2: fase 2 van het uitvoeringsprogramma bevat de projecten die in de periode vanaf 2020
worden vormgegeven.
Trekker: is verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van een project. De trekker draagt
zorg voor de realisering van het project, bewaakt de voortgang en de financiële
verantwoording. De trekker informeert de ambtelijke werkgroep en verkent daarbij de kansen
tot co-creatie en eofinanciering
Projectplan: het door de trekker van het betreffende project op te stellen projectplan dat een
beschrijving omvat van de doelstelling, opgave en uitvoering van het project inclusief
financiële planning en loopt'tjd.
Projectteam: is een uitvoeringsteam voor een project. Het team wordt door de trekker
samengesteld.
Uitvoeringsprogramma: het door partijen opgestelde uitvoeringsprogramma PiO Weerterland
dat uit fase 1 en fase 2 bestaat naast de beschrijving van de doelen en ambities ook een
projectenlijst omvat en 2-jaarlijks door de stuurgroep wordt geactualiseerd.

2

Doel van dc ovcrecnkomst
Doel van onderhavige overeenkomst is:
- de samenwerking tussen partijen nader invulling te geven, waarbíjwordt gestreefd naar een
duurzame integrale gebiedsontwikkeling ('duuzame verbinding van natuur, water, landbouw,
monumenten en recreatie en economie') zoals neergelegd in het vastgestelde
uitvoeringsprogramma voor het PiO Weerterland; en

Artikel

-

het uitvoeringsprogramma te venruezenlijken.

3 Organisatiestructuur
3.1 Stuurgroep
1. Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma

Artikel

is een stuurgroep ingesteld, bestaande uit

2.

bestuurlijke vertegenwoordigers van partijen. Getalsmatig zijn alle partijen op gelijke wijze
vertegenwoordigd.
De stuurgroep wordt voorgezeten door de wethouder van de Gemeente Nederuveert. De
voorzitter van de stuurgroep treedt op als verbinder, aanjager tussen partijen zowel binnen als
buiten de stuurgroep en zet aan tot het zoeken van meerwaarde en efficiëntie in de

3.

samenwerking.
De stuurgroep komt minimaal eens per semester ter vergadering bijeen, of zoveel vaker als
partijen overeenkomen.

4.
5.

Het secretariaat van de stuurgroep (agenda, notuleren en alle overige werkzaamheden)
berust bij het gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal (Gemeenten Weert en Nederweert).
De stuurgroep heeft als taak:
. zich maximaal in te spannen om het uitvoeringsprogramma op te stellen en om de
twee jaar aan te passen c.q. brj te stellen en de voortgang van de uitvoering te
bewaken;

.

6.
7.

3.2

zotg te dragen dat de energie die in het gebied aanwezig is maximaal kan worden
ingezet bij het opstellen en het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma;
. uitdragen van de ambitie van het uitvoeringsprogramma en daarbij de verbinding
weten te maken met de streek en maatschappelijke organisaties;
. zotg te dragen voor de organisatie rondom de uitvoering.
ln een vergadering van de stuurgroep wordt in ieder geval de inhoudelijke en financiële
voortgang van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma besproken. Daarnaast komen
tussentijds nieuw ingediende projectplannen aan bod.
De stuurgroep stelt, na interne bestuurlijke instemming van alle partijen, 2-jaarlijks in
september (voor het eerst in september 2019) het geactualiseerde uitvoeringsprogramma, de
aangepaste planning en begroting, vast. De stuurgroep doet dit aan de hand van de door de
ambtelijke werkgroep opgestelde voortgangsrapportages met een beschouwing over proces,
middelen en inhoud op hoofdlijnen van de voorafgaande twee jaar. Het geactualiseerde
uitvoeringsprogramma wordt na vaststelling door de stuurgroep (voor het eerst in december
2019) toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst.

Ambtelijke werkgroep
1. De stuurgroep wordt ondersteund door de ambtelijke werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit
medewerkers van partijen en wordt voorgezeten door het gebiedsbureau Weert - Nedeniveert
- Leudal. Getalsmatig zijn alle partijen op gelijke wijze vertegenwoordigd.
2. De ambtelijke werkgroep komt eenmaal per drie weken bij elkaar of zoveel vaker of minder
vaak als dat partijen overeenkomen.
3. De personele capaciteit zoals gesteld in lid I van artikel 3.2 wordt om niet ter beschikking
gesteld.

4.

De ambtelijke werkgroep heeft als taak:
. opstellen van adviezen aan de stuurgroep;
. faciliteren van de stuurgroep met voortgangsrapportages over tijd, middelen en
inhoud op hoofdlijnen;
. implementeren en uitvoeren van de afspraken binnen PiO Weerterland, het
uitvoeringsprogramma en de samenwerkingsovereenkomst in de eigen organisatie;
. signaleren van kansen en knelpunten in het kader van de uitvoering;
¡ coördineren van de diverse geldstromen en wijzigingen daarin;
o onderhouden van contacten met de projectleiders van de diverse projecten, over

.
.

voortgang van tijd, middelen en inhoud;
voorbereiden van nieuwe projecten door de werkgroep of derden en voorleggen aan
de stuurgroep;
organiseren en onderhouden van de contacten met de streek.

3.3 Kernteam
1. Het kernteam

bestaat uit medewerkers van de Gemeenten Weert en Nederuveert en de
Provincie Limburg en het secretariaat wordt gevormd door het gebiedsbureau Weert-

2.
3.

Nederweert-Leudal.
Het kernteam komt wekelijks bij elkaar.
De personele capaciteit zoals gesteld in voorgaand lid wordt om niet ter beschikking gesteld

4.

Het kernteam heeft als taak:
. laagdrempelig aanspreekpunt voor burgers, bedrijven en organisaties;
. verzamelen vragen van buitenaf en deze door leiden naar de juiste partij(en);
. optreden als verbinder tussen mensen en organisaties in het gebied;
. voorbereiden van de vergaderingen van de ambtelijke werkgroep;
. organiseren en onderhouden van de contacten met de streek.

Werkgroep grond

3.4

1.
2.
3.
4.

3.5

De werkgroep grond bestaat uit grondvenrvervingsspecialisten van partijen.
Er wordt niet in een vaste frequentie vergaderd.

De personele capaciteit zoals gesteld in voorgaand lid wordt om niet ter beschikking gesteld
De werkgroep heeft als taak:
. uitwisseling informatie met betrekking tot grondposities van de partijen;
o onderling afstemmen van mogelijkheden voor grondverwerving;
. elkaarondersteunen bij venruervingsmogelijkheden;
. voorkomen van onnodige concurrentie op de grondmarkt.

Projectteams

ledere partij is verantwoordelijk voor het opzetten van een afzonderlijke uitvoeringsorganisatie voor de
eigen projecten zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Veelalwordt een projectteam
samengesteld, waarin naast de projectleider uit eigen organisatie een aantal specialistische
medewerkers van deze partij zitten. lndien noodzakelijk kan een projectteam aangevuld worden met
mede.,^,,erkers van ende:'e par"tijen wenneer bij'.,oorb"",O sprake is r.r3¡ ¡331çr.rlakken nnet elkaars
projecten en er hierdoor een meenryaarde in het project kan ontstaan. De projectleider zorgt,
ondersteund door zijn of haar projectteam, voor een gedragen prolectplan, de financiële administratie
en de uitvoering.
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1.
2.

4

lnzet Partijen

De trekkers van projecten stellen per uit te voeren project een projectplan op ten behoeve van
bestuurlijke borging en voortgangsbewaking.
Elke partij is verantwoordelijk voor het om niet inzetten van voldoende personele capaciteit
voor de uitvoering van de door hen ingediende projecten en levert de gevraagde capaciteit
door de andere part¡en volgens de projectformats zoals opgenomen in het
itvoeringsprogram ma.
Partijen zoeken elkaar actief op en verlenen tijdig daar waar mogelijk medewerking aan elkaar
als het onderdelen van een project betreft waarin de partij een directe dan wel indirecte rol
vervult.
De trekkers van de projecten verkennen en verzorgen elk afzonderlijk subsidiemogelijkheden
en -aanvragen voor de betreffende projecten en verzorgen ook de eindafrekening van de
subsidie met inbegrip van de externe accountantsverklaring. De stuurgroep krijgt tijdig een
u

3.
4.

5.

6.

7.

kopie van deze correspondentie.
Partijen bundelen tle krachten ont ze aarrvullerrde firrancierirtg erl subsidiëring te verkrijgen
voor het totale uitvoeringsprogramma. Partijen gaan na hoe extra middelen kunnen worden
binnengehaald of efficiënt kunnen worden ingezet door verbindingen te leggen en
samenwerkingen te stimuleren tussen partijen en andere partners.
Partijen zetten tijdig de middelen zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma in die nodig
zijn voor de realisatie van de in het uitvoeringsprogramma genoemde projecten. ln het
uitvoeringsprogramma, althans bij de actualisatie daarvan, wordt tevens bepaald de wijze van
verantwoording en rapporteren aan de stuurgroep.
Het bepaalde in deze overeenkomst laat de uitoefening van alle publiekrechtelijke
bevoegdheden van de betrokken bestuursorganen, onder meer met betrekking tot het verlenen

van vergunningen, planologische en andere publiekrechtelijke procedures en
aangelegenheden onverlet.
Partijen kunnen, voor zover onderhavige overeenkomst daarin niet voorziet detailafspraken
maken met betrekking tot de uitvoering van de specifieke projecten als vermeld in het
uitvoeringsprogramma en zulks desgewenst nader vastleggen in een uitvoeringsovereenkomst
per project. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt getekend door de bij het project betrokken
partijen. De overige partijen uit onderhavige overeenkomst, die de uitvoeringsovereenkomst

B.

niet medeondertekenen, dienen van de inhoud op de hoogte te zijn en daarvan op enigerlei
wijze doen blijken. De verantwoordelijkheid om de niet-deelnemende partijen hiervan op de
hoogte te brengen, berust bij de partijen die bij de uitvoeringsovereenkomst betrokken zijn.

Artikel
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2.

3.

dit artikel. Tot het werkbudget behoren administratiekosten, kantoorkosten, kosten van inhuur,
externe advisering en/of ondersteuning, kosten communicatíe en PR. De besteding van deze
middelen wordt door het kernteam in de stuurgroep ter verantwoording voorgelegd.
De middelen worden beheerd door het gebiedsbureau Weert - Nederuveert - Leudal.

4.

Artikel
1

.

2.
Artikel

1.

2.

Artikel
1.

2

Financiën

Partijen hebben voorfase I van het uitvoeringsprogramma projecten gedefinieerd. De
bijdragen van partijen aan deze projecten staan opgenomen in de projectformats zoals
opgenomen in het uitvoeringsprogramma.
Partijen hebben voor fase 2 van het uitvoeringsprogramma eveneens projecten gedefinieerd,
maar voor deze projecten is op dit moment nog geen sluitende financiële dekking
beschikbaar. Partijen gaan actief op zoek naar mogelijke financiering voor deze projecten,
zoals gesteld in het vierde lid van artikel4.
Partijen verklaren in te stemmen met een bijdrage voor een gezamenlijk werkbudget ter
grootte van € 5.000,00 per partij per jaar. Het werkbudget is bedoeld voor het gezamenlijke
proces en niet voor project gerelateerde zaken zoals gesteld in het eerste en tweede lid van

1.

6

Communicatie

Communicatie over het uitvoeringsprogramm a in ztln algemeenheid vindt, na afstemming met
en instemming van de stuurgroep, plaats door de voorzitter.
Communicatie over de afzonderlijke projecten in het uitvoeringsprogramma vindt, na
onderlinge afstemming met partijen, plaats door de trekker van het betreffende project.

7

lnwerkingtreding en duur
Deze samenwerkingsovereenkomst treedt op het moment dat alle partijen de overeenkomst
hebben ondertekend in werking en eindigt 31 december 2023 of zoveel eerder of later als de
werkzaamheden vastgelegd en voorzien in het uitvoeringsprogrammaz¡n uitgevoerd, inclusief
de daartoe behorende financiële en administratieve afwikkeling.
Met schriftelijke instemming van alle betrokken partijen kan onderhavige overeenkomst
eenmaal worden verlengd voor de duur van twee jaar (tot en met 3l december 2025). Het
besluit tot verlenging van de overeenkomst dient ten minste drie maanden voor het einde van
de overeenkomst te worden genomen door partijen.

I

Onvoorziene omstand i g heden en wijzigi ng overeenkomst
Partijen zullen elkaar onveruvijld schriftelijk op de hoogte stellen van elke ontwikkeling,
onvoorziene omstandigheid of gebeurtenis die met zich brengt dat een ongewrjzigde
uitvoering van deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer
kan worden gevergd.
Onder de in het voorgaand lid genoemde ontwikkeling, omstandigheid en/of gebeurtenis
valt onder meer aan te merken:

l.

het niet met succes doorlopen van de voor de uitvoering van de diverse projecten
benodigde planologische procedures;
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vergunningen;
het niet tijdig veruverven van de voor de uitvoering van de diverse projecten
benodigde gronden;
de in de projectformats in het uitvoeringsprogramma opgenomen
projectbijdragen niet toereikend blijken te zijn voor de te realiseren doelen binnen
betreffende project.

lndien het zich voordoen van bovenstaande ontwikkelingen, omstandigheden en/of
gebeurtenissen ertoe leidt dat ongewijzigde uitvoering van (enige bepaling van) deze
overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid niet (meer) kan worden gevergd, kan dit
leiden tot (gedeeltelijke) wijziging van deze overeenkomst.
Alvorens tot (gedeeltelijke) wijziging ovcr tc gaan zullcn partijen in de situatie als hiervoor
beschreven met elkaar in overleg treden, waarbij van partijen wordt venruacht dat zij
primair streven naar een gewijzigde voortzetting van de bestaande overeenkomst.
Onverminderd vorenstaande omstandigheden kunnen partijen in goed onderling overleg
wijziging van de bestaande samenwerkingsovereenkomst overeenkomen indien zulks in
het belang is van een behoorlijke en/of doelmatige uitvoering. Wijziging of aanvulling van
de overeenkomst is slechts geldig indien deze schriftelijk is vastgelegd en door partijen

3

4

5

ondertekend.

Artikel9

Geschillen
Bij enig verschil over de uitleg dan wel toepassing van deze overeenkomst, zullen de partijen
waartussen het geschil bestaat, trachten dit geschil in der minne op te lossen. Als een der partijen
daarom verzoekt, zal het overleg dienaangaande plaatsvinden onder leiding van een mediator, welke
door de betreffende partijen waartussen het geschil bestaat wordt betaald. Partijen zullen zich tot het
uiterste inspannen om gerechtelijke tussenkomst te voorkomen,

Artikel

1.
2.
3.

10

Bijlage

Aan deze overeenkomst is de volgende bijlage gehecht:
A. Uitvoeringsprograrnrna Plal.telarrtl irr Ontwikkelirig Weetterlartd inclusief kaart nret de
indicatieve locatie van de projecten
De geactualiseerde uitvoeringsprogramma's worden na vaststelling door de stuurgroep (voor
het eerst in december 2019) toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst.
De bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. ln geval van
tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze overeenkomst en het bepaalde in de bijlage,
prevaleert de overeenkom st.

Aldus overeengekomen te Weert d.d. ...
Gemeente Nedennreert
Dhr. F.W.M. Voss
Wethouder

Nederweert
samen groots, samen doenl

Gemeente Weert
Dhr. G.J.W. Gabriëls
Wethouder

Provincie Limburg
Dhr. H.J.H. Mackus
Gedeputeerde

GEMEENTE

Limburgse Land- en
Tuinbouw Bond
Dhr. P.J.W. van Melick
Bestuurslid

vllEERT

provincie limburg

Waterschap Limburg
Mevr. J.W. Kersten
Dagelijks bestuurslid

Vereniging tot behoud
van Natuurmonumenten
Dhr. R. van Schijndel
Gebiedsmanager
Kempen en Midden Limburg
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