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Samenwerkingsovereenkomst "Samenwerking Grensgebied De Kempen"

Voorstel
7. In te stemmen met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst.
2. Wethouder Gabriëls te machtigen namens de Burgemeester de overeenkomst te

ondeftekenen.

Inleiding

De samenwerkingsovereenkomst voor de "Samenwerking Grensgebied De Kempen" is een
logisch vervolg op de eerder ondeftekende "Intentieverklaring Gebiedsontwikkeling
Cranendonck-Weert-Kempen-Broek" d.d. 23 oktober 2015. Een belangrijk doel van de
Intentieverklaring was te komen tot een intensievere grensoverschrijdende samenwerking.
Door de onderliggende gebiedsopgaven verder uit te werken kan een integrale
gebiedsontwikkeling tot stand worden gebracht. De nadere afspraken hierover worden
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en bijbehorend uitvoeringsprogramma. De
toetreding van de Belgische gemeenten Bocholt en Hamont-Achel en Provincie Belgisch
Limburg als nieuwe ondertekenaars van deze samenwerkingsovereenkomst illustreert deze
intensievere grensoverschrijdende samenwerkin g.

Zeven overheidspartners hebben aangegeven deze samenwerkingsovereenkomst te willen
ondertekenen. Het betreft de Nederlandse gemeenten cranendonck en weert, de
Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg, de Belgische gemeenten Hamont-Achel
en Bocholt en de Belgische provincie Limburg.

Beoogd effect/doel

Doel van de samenwerkingsovereenkomst is primair om de faciliterende rol van de
betrokken overheidspartijen binnen de "Samenwerking Grensgebied De Kempen" te
concretiseren door afspraken hierover vast te leggen.
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Uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling is een gezamenlijke vastgestelde gebiedsvisie
gebaseerd op vastgestelde visies en bestaand beleid van de betrokken provincies en
gemeenten en een dynamisch uitvoeringsprogramma, die als bijlagen bij de
samenwerkingsovereen komst gevoegd zijn.
De gebiedsontwikkeling draagt bij aan belangrijke opgaven zoals ontsnippering, de PAS-
opgave, duurzaamheid, economische en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen en
versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Argumenten

Gemeente Weert continueert de ondersteuning en betrokkenheid van het sinds 2015 in
gang gezette gebiedsontwikkelingsproces en steunt zo een duurzame meerjarige
samenwerking. Door zich te binden aan de samenwerkingsovereenkomst helpt de
gemeente Weert zo ook haar eigen beleidsdoelen te realiseren samen met de
gebiedspartners.
Bovendien stimuleert de gemeente Weert zo de betrokken partners om projecten te
trekken en nieuwe partners om aan te haken bij het gebiedsproces.

Gemeenteraad
Aangezien de samenwerking is uitgebreid met 3 overheidspartijen en deze in principe
aangegaan wordt voor de komende 5 jaren willen we ook de huidige en nieuwe
gemeenteraad betrekken in deze samenwerking. De gemeente Weeft zal dan ook tekenen
onder voon¡raarde dat we de gemeenteraad nog in de gelegenheid stellen om wensen en
bedenkingen kenbaar te maken. Via een allonge op de samenwerkingsovereenkomst
willen we dit borgen waardoor het toch mogelijk is om 7 februari de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Kanttekeningen en risico's

Het risico van een uitvoeringsprogramma is dat partners zich toch op hun eigen projecten
concentreren en dat daarmee de doelen van de gemeente Weert niet gerealiseerd worden
Door de Samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, met als basis een gezamenlijke
gebieclsvisie, neerrìL rlrerr ook gezanrerrlijk de verarrtwoordelijklreid onr vooftgang te
boeken en elkaardaarin op te zoeken, te ondersteunen en aan te spreken.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de samenwerkingsovereenkomst staat opgenomen dat er door de gemeente Weert voor
2018 een bijdrage wordt geleverd van € 25.000,00 aan het gezamenlijk werkbudget. Dit
werkbudget is enerzijds bedoeld voor de financiering van algemene proceskosten zoals de
kosten voor (netwerk)bijeenkomsten, vergadertaciliteiten en communicatie. Anderzijds
kan het werkbudget ingezet worden ten behoeve van (voorbereidende) werkzaamheden
voor gezamenlijke projecten uit het uitvoeringsprogramma. De Nederlandse paftners
betalen in 2018 eveneens € 25.000,00. De Belgische partners betalen € 10.000,00 in 2018
omdat het zwaartepunt van belangen en projecten in Nederland is gelegen. Het
werkbudget wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in het bestuurlijk overleg, op basis van de
bestedingen en prognoses. In de samenwerkingsovereenkomst is voor de volgende jaren
een inspanningsverplichting opgenomen voor deze jaarlijkse bijdrage aan het werkbudget.
De gemeente Cranendonck is beheerder van het overzicht van het werkbudget en het
programmateam controleert dit, beslist over de bestedingen en informeert het bestuurlijk
overleg.

De bijdrage van de gemeente Weert ad € 25.000,- wordt gefinancierd uit begrotingspost
Econom structuur en promotie Weert, kostencategorie bijdrage samenwerking gemeenten
(3101101/6343519). De begrotingspost is voor 2018 met het bedrag van € 25.000,-
verhoogd.
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Dit voorstel heeft geen directe personele consequenties maar schept wel verwachtingen en
een inspanningsverplichting om de samenwerking ook daadwerkelijk met capaciteit te
ondersteunen.

De enige concrete resultaatsverplichting die staat opgenomen in de
samenwerkingsovereenkomst is een financiële bijdrage van € 25.000,00 aan het
werkbudget in 2018. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt
daarnaast alleen een inspanningsverplichting aangegaan.

Uitvoering/evaluatie

Op 7 februari 2018 zal de samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend
Jaarlijks zal in het bestuurlijk overleg de samenwerking worden geëvalueerd.

Commu n icatie/ participatie

Alle communicatie rondom de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt
georganiseerd en uitgevoerd door het programmateam van de "Samenwerking
Grensgebied De Kempen" in afstemming met de communicatieadviseurs van de betrokken
paftners.

Overleg gevoerd met

Intern:
Werner Mentens afd. Ruimte en Economie
Anouk Cramers afd. Ruimte en Economie
Pierre Heuts afd. Ruimte en Economie
Edward Salman afd. Financien

Extern:
Provincie Noord-Brabant
Provincie Belgisch Limburg
Provincie Limburg
Gemeente Cranendonck
Gemeente Hamont-Achel
Gemeente Bocholt
Regionaal Landschap Kempen-Broek

Bijlagen

L Samenwerkingsovereenkomst
2. Gebiedsvisie
3. Programmagebied
4. Uitvoeringsprogramma
5. Toelichting uitvoeringsprogramma
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Sa menwerki n gsovereen komst
Samenwerking Grensgebied de Kempen

De ondergetekenden:
1) Gemeente Cranendonck, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F.F.M. van der Wiel

(wethouder) handelende ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 19 september 2017,hierna te noemen:"Gemeente Cranendonck";

2) Gemeente Weert, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J.W. Gabriëls (wethouder)
handelende ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d.
hierna te noemen; "Gemeente Weert";

3) De provincie Noord-Brabant, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. van den Hout
(gedeputeerde), daartoe gemachtigd door de Commissaris van de Koning (d.d. 7 november
2017), handelende ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 7 november
2017, hierna te noemen: "Provincie Noord-Brabant";

4) De Provincie Limburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Teunissen,
gemachtigd door de Commissaris van de Koning (d.d. 5 december 2017), handelende ter
uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 5 december 2017 met nummer

, hierna te noemen:"Provincie Limburg";
5) Gemeente Hamont-Achel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T. Schuurmans

(burgemeester) en de heer Veyfeyken (gemeentesecretaris), handelende ter uitvoering van
het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 27? november 2017, hierna
te noemen "Gemeente Hamont-Achel";

6) Gemeente Bocholt, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. van Baelen
(burgemeester) en de heer E. Brebels (gemeentesecretaris), handelende ter uitvoering van
het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 23 novembe r 2017 , hierna
te noemen "Gemeente Bocholt";

7) Provincie Belgisch Limburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L. Vandenhove
(gedeputeerde), handelende ter uitvoering van het besluit van het College van
Gedeputeerde Staten d.d.22 of 30 november 2017, hierna te noemen "Belgisch Limburg".

Hierna gezamenlijk aan te duiden als: "Partijen", dan wel ieder afzonderlijk als "part¡'";

ln aanmerking nemende dat;

a Partijen op 23 oktober 2015 een intentieverklaring inzake samenwerking hebben gesloten
tezamen met een aantal andere, thans niet aan deze overeenkomst deelnemende partijen,
genaamd 'lntentieverklaring inzake samenwerking Gebiedsontwikkeling Cranendonck-Weert-
Kempen - Broek N atuu r en economie g rensoversch rijdend verbonden'.
Partijen met het aangaan van een intentieverklaring beogen een gebiedsontwikkeling tot
stand te brengen waarin opgaven met betrekking tot natuur, water, industriële ontwikkeling,
infrastructuur en vrijetijdseconomie tot verdere ontplooiing komen. Tevens beoogt de
intentieverklaring tot een gebiedsvisie te komen die breed wordt gedragen door alle
deelnemende Partijen.
Partijen in de intentieverklaring hebben toegezegd zich maximaal in te spannen om de
integrale gebiedsontwikkeling Cranendonck-Weert-Kempen-Broek te realiseren en daartoe
een samenwerkingsovereenkomst aan te willen gaan waarin afspraken over onder meer
aansturing, organisatie en uitvoering nader worden uitgewerkt en vastgelegd.

I
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a Partijen bij het sluiten van de intentieverklaring reeds een viertal majeure projecten hebben

benoemd welke ter hand zijn genomen nl. 1.) realisatie van Duurzaam lndustriepark

Cranendonck, 2) Trimodale haven nab'rj Nyrstar, 3) brugverbinding Zuid Willemsvaart,4)

optimaliseren van routenetwerken.

Partijen deze projecten verderwensen aan te vullen met projecten in het programmagebied

en passend bij de vast te stellen gebiedsvisie.

Partijen de projecten, passend in de integrale gebiedsontwikkeling Cranendonck-Weert-

Kempen-Broek hebben vastgelegd of zullen vastleggen in een uitvoeringsprogramma.

Partijen een samenwerkingsovereenkomst wensen aan te gaan om de gebiedsvisie samen

gestalte te geven en de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de projecten, als

opgenomen in het uitvoeringsprogramma nader uit te werken en uit te voeren.

Voren bed oeld u itvoeri ngsprog ra mma onverkort deel uitmaakt van onderhavi ge

samenwerki n gsovereen komst.

De Gemeenten Bocholt en Hamont-Achel en de provincie Belgisch timburg tevens als Partij

gaan deelnemen aan onderhavige samenwerkingsovereenkomst met name in verband met de

invulling en uitvoering van de grensoverschrijdende projecten.

Partijen door middel van het aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst zich maximaal

willen inspannen om bij te dragen aan de integrale gebiedsontwikkeling Cranendonck-Weert-

Kempen-Broek, zoals vastgelegd in de gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma.

Partijen de i nteg rale gebiedsontwi kkeli ng Cra nendonck-Weert- Kempen - Broek in deze

overeenkomst verder zullen aanduiden als 'Samenwerking Grensgebied De Kempen'.

a

a

a

a

a

Komen overeen als volgt;

Artikel 1 Begripsbepalingen
ln deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a. Samenwerking Grensgebied De Kempen: de integrale gebiedsontwikkeling

C ranendonck-Weert-Kempen- Broek, zoa ls nader vastgelegd in het

u itvoeri ngsprogra mma.

b. Uitvoeringsprogramma: het programma waarin alle binnen het programmagebied uit
te voeren projecten zijn beschreven en vastgelegd, welke als bijlage 3 deel uitmaakt

van deze overeenkomst.

c. Programmagebied: het nader op kaarlbijlage 2 aangeduide gebied, behorende tot het

grondgebied van de Gemeenten Weert, Cranendonck, Hamont-Achel en Bocholt

waarbinnen de in het uitvoeringsprogramma vastgelegde projecten zullen worden

gerealiseerd.

d. Gebiedsvisie: door Partijen gezamenlijk vastgestelde visie op de duurzame

ontwikkeling van het programmagebied ten aanzien van natuur, toerisme en recreatie,

economie en sociaal-maatschappelijke vitaliteit, welke als bijlage 1 aan deze

overeenkomst is gehecht.

Artikel2 Doelovereenkomst
Doel van onderhavige overeenkomst is om de samenwerking tussen Partijen nader invulling te geven

waarbij wordt gestreefd naar een duurzame integrale gebiedsontwikkeling ('duurzame verbinding van

natuur, water, recreatie en economie') zoals neergelegd in de gebiedsvisie en het

uitvoeringsprogramma te venrrezenIijken.
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Artikel 3 Verplichtingen van Partijen
3.1. Partijen zijn gehouden'naar beste kunnen'medewerking te geven aan de uitvoering van het
vastgestelde uitvoeringsprogramma, zoals aan deze overeenkomst gehecht, dan welzoals deze luidt
na jaarlijkse actualisatie als voorzien in artikel 5.2.

3.2. Partijen verplichten zich voor de invulling van de gebiedsvisie alsmede aansturing en monitoring
van het uitvoeringsprogramma, naar evenredigheid van ieders rol enlof belang, capaciteit beschikbaar
te stellen voor het programmateam, als bedoeld in artikel4.7.

3.3. Partijen verklaren in te stemmen met de trekkersrol die krachtens het uitvoeríngsprogramma aan
hen is toegekend en streven er naar daaraan maximale invulling te geven.

3.4. Partijen spannen zich in om, voor zover het hun (publiekrechtel'1jke) bevoegdheden betreft,
vergunningenprocedures en andere onder hun competentie vallende procedures zo voottvarend en
optimaal mogelijk te laten verlopen.

3.5. 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.

3.6 Partijen spannen zich in om voor de uitvoering van de tot het uitvoeringsprogramma behorende
projecten alle mogelijke geldstromen te benutten, waarbij primair wordt gedacht aan bestaande
subsidiemogelijkheden op elk overheidsniveau (provinciaal, nationaal en Europees). Tevens streven
Partijen ernaar financiële ondersteuning te venverven vanuit het bedrijfsleven enlof vanuit particuliere
initiatieven en daartoe nadere afspraken te maken met betrokken deelnemers. Partijen zijn gehouden
de financiële bijdragen te labelen aan de specifieke projecten als vermeld in het
u itvoeri ngsp rog ramma.

3.7. Partijen kunnen, voor zover onderhavige overeenkomst daarin niet vooaiet 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 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 b1j de uitvoeringsovereenkomst betrokken zíjn.

3.8. Partijen zijn gehouden hun kennis, expertise en relatienetwerk optimaal beschikbaar te stellen ten
behoeve van de nadere invulling en de uitvoering van de projecten, deel uitmakende van het
uitvoeringsprogramma, alsmede ten behoeve van een goede stroomlijning van de vereiste
werkzaamheden dienaangaande.

Artikel4 Organisatiestructuur
4.1. Voor de uitvoering van de tot het uitvoeringsprogramma behorende projecten wordt een
bestuurlijk overleg ingesteld, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van Part'1jen. Getalsmatig
zijn alle Partijen op gelijke wi1'ze vertegenwoordigd.
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4.2. Het bestuurlijk overleg kiest uit haar midden een voorzitter voor een periode van 2 jaar. Na afloop

van genoemde periode kiest het bestuurlijk overleg een nieuwe voorzitter. De voorzitter is na afloop

van de tweejarige termijn niet herkiesbaar, tenzij het bestuurl'¡'k overleg unaniem anders mocht

besluiten.

4.3. Het bestuurlijk overleg kan bij gewone meerderheid van stemmen besluiten andere organisaties

enlof instanties als adviseur, hetzij incidenteel, dan wel pcrmancnt, uit tc nodigen het overleg bij te

wonen en desgevraagd van advies te voorzien. Zij hebben geen stemrecht.

4.4. Het secretariaat van het bestuurlijk overleg (agenda, notuleren en alle overige werkzaamheden)

berust bij het programmateam als bedoeld in artikel4.7.

4.5. Het bestuurlijk overleg komt tenminste twee keer per jaar bijeen of zoveel vaker als de voorzitter,

dan wel tenminste drie leden van het overleg zulks noodzakelijk achten. Besluitvorming vindt plaats bij

meerderheid van stemmen.

4.6. Het bestuurlijk overleg heeft onder meer tot taak:
* het initiëren, aansturen en bewaken van de Samenwerking Grensgebied De Kempen en het daartoe

behorende uitvoeringsprogramma, het jaarlijks vaststellen en actualiseren van het

uitvoeringsprogramma, het nemen van de voor de uitvoering benodigde en vereiste besluiten, het

nader bepalen van de prioritering in de uitvoering, het initiëren van nieuwe projectinitiatieven, het

zorgdragen voor passende financieringsmogelijkheden, het jaarlijks vaststellen van het werkbudget als

bedoeld in artikel 6.1 en 6.2 en het goedkeuren van de financiële verantwoording dienaangaande,

alsmede de vaststellin g en/of goedkeuring van jaarverslagen en voortgangsrapportages;
* de aansturing van het programmateam/werkorganisatie en het geven van adviezen en aanwijzingen

aan het programmateam met betrekking tot de uitvoering en organisatie van de werkzaamheden

rond het uitvoeringsprogramma in de meest ruime zin (incl. de aan te vragen en benodigde

vergunningen en andere te volgen publiekrechtel'rjke procedures);
* aansturen en monitoren van de gebiedsvisie, het uitvoeringsprogramma en de onderlinge relatie

tussen de projecten behorende tot het uitvoeringsprogramma;
* uitvoering te geven aan alle in deze overeenkomst aan haar opgedragen taken en toezicht te houden

op een correcte naleving van onderhavige overeenkomst.

4.7.Voor de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken met betrekking totde uitvoering van deze

overeenkomst en de Samenwerking Grensgebied De Kempen zorgen Partijen gezamenlijk voor de

vorming en samenstelling van een programmateam, waarin Partijen naar evenredigheid van ieders rol

en/of belang vertegenwoordigd zullen zijn, tenz'rj uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

4.8. Het programmateam is belast met de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de

Samenwerking Grensgebied De Kempen en de daartoe behorende projecten, zoals opgenomen in het

uitvoeringsprogramma. De organisatorische en functionele aansturing van het programmateam wordt

bij toerbeurt jaarlijks ingevuld, nader te bepalen door het programmateam zelf en goed te keuren

door het bestuurlijk overleg, als bedoeld in artikel 4.1. en volgende.

4.9. Het programmateam kan besluiten tot het instellen van projectteams, die onder

verantwoordelijkheid van het programmateam zorgdragen voor de uitvoering van de tot het

uitvoeringsprogramma behorende projecten. Het programmateam is gehouden om tot het instellen

van projectteams over te gaan, indien en voor zover niet alle Partijen belang hebben bij, dan wel
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betrokken zijn bij het betreffende deelproject. Het projectteam is belast met de dagelijkse en reguliere
gang van zaken terzake van de uitvoering van het betreffende deelproject.

4.10. Het programmateam legt over haar dagelijkse en reguliere werkzaamheden met betrekking tot
de Samenwerking Grensgebied De Kempen verantwoording af aan het bestuurlijk overleg, onverkort
de bestaande hiërarchische en arbeidsrechteli¡'ke verhoudingen van de individuele
programmateamleden bij de betreffende partij waar zij werkzaam zijn.
Het programmateam informeert tevens het bestuurlil'k overleg tijdig over de voortgang van de
uitvoering, alsmede over initiatieven en ontwikkelingen tijdens de Samenwerking Grensgebied De

Kempen.

4.11. Partijen stemmen ermee in dat een bestuurlijk vertegenwoordiger van het grenspark
Kempen-Broek als adviserend lid het programmateam bijstaat en gevraagd en ongevraagd advies
uitbrengt.

4.12. Onverminderd het gestelde in artikel4.B heeft het programmateam de navolgende taken:
l. het projectmanagement met betrekking tot het uitvoeringsprogramma en de projecten nadrukkelijk
daarvoor aangewezen in het uitvoeringsprogramma, dan wel nader bepaald en aan het
uitvoeringsprogramma toe te voegen of toegevoegd door het bestuurlijk overleg;
ll. het adviseren aan en voorbereiden van besluiten door het bestuurlijk overleg met betrekking tot de
Samenwerking Grensgebied De Kempen;

lll. het inhoudelijk voorbereiden en/of beoordelen van alle voor de uitvoering vereiste documenten;
lV. het concreet invullen en zorgdragen voor de financiële geldstromen (aanvragen subsidies e.d.), de
financiële administratie van het uitvoeringsprogramma, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen
deze neer te leggen bij de trekker van het betreffende project, als vermeld in het
u itvoeri ngsprogramma;

V. het monitoren van de tijdsplanning en de voortgang met betrekking tot de financiering en de
realisatie van de Samenwerking Grensgebied De Kempen;
Vl. het zorgdragen voor alle niet nader genoemde en (nog) overeen te komen activiteiten, vallende
onder de dagelijkse inhoudelijke projectleiding direct verbonden aan de Samenwerking Grensgebied
De Kempen, voor zover niet overgedragen aan de in te stellen deelprojectteams;
Vll. het zorgdragen voor een verantwoorde wijze van de communicatie met en in de regio, andere
uitvoerende partijen en stakeholders.

4.13 Het aangaan van (privaatrechtelijke) rechtshandelingen valt buiten de competentie van het
bestuurlil'k overleg enlof programmateam, maar is en blijft de uitsluitende bevoegdheid van de
individuele Partijen enlof de trekkers van de specifieke (deel-)projecten uit het uitvoeringsprogramma

Artikel 5 Uitvoeringsafspraken, mijlpalen
5.1. Partijen verklaren, door middelvan ondertekening van deze overeenkomst, mee te werken aan de

venruezenlijking van de in het uitvoeringsprogramma, zoals vastgelegd in b'lilage 3, genoemde
projecten.

5.2. Partijen stemmen ermee in het uitvoeringsprogramma jaarlijks te actualiseren, voor het eerst per 1

januari 2019. ln het bestuurlijk overleg wordt het geactualiseerde uitvoeringsprogramma
vastgesteld.

5.3. Onder actualisatie van het uitvoeringsprogramma wordt verstaan het doorhalen van uitgevoerde
enlof 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
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verantwoordelijkheden en financiering voor zover voor de uitvoering van het project noodzakelijk
en van overige tot het uitvoeringsprogramma behorende onderdelen.

5.4. ln het uítvoeringsprogramma, althans bij de actualisatie daarvan, wordt tevens bepaald de wijze

van verantwoording en rapporteren aan het bestuurlijk overleg.

Artikel 6 Financiële afspraken
6.1. Partijen verklaren in te stemmen met een werkbudget voor het programmamanagement voor

2018 ter grootte van € 130.000,--, waaraan Partijen volgens de navolgende verdeelsleutel zullen

bijdragen;

Gemeente Cranendonck € 25.000,-

Gemeente Weert € 25.000,-

ProvincieNoord-Brabant €25.000,-
Provincie Limburg € 25.000,-

Gemeente Hamont-Achel € 10.000,-

Gemeente Bocholt € 10.000,-

Belgisch Limburg € 10.000,-

6.2. Part'rjen streven ernaarom in goed overleg de in artikel 6.1.vermelde bijdragen aan het
werkbudget en de aldaar geduide verdeelsleuteljaarlijks te continueren. Partijen nemen hierin

tevens mee de prognose voor het komend jaar en de bestedingen in voorgaande jaren, voor het

eerst per l januari 2019. Vaststelling van het werkbudget geschiedt bij besluit van het bestuurlijk
overleg tenminste 2 maanden voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Partijen zijn gehouden

om voorafgaand aan voornoemd bestuurlijk overleg intern te hebben afgestemd omtrent de

bijdragen aan bedoeld werkbudget.

6.3. Tot het in artikel 6.1 genoemde werkbudget behoren administratiekosten, kantoorkosten, kosten

van inhuur, externe advisering en/of ondersteuning, kosten communicatie en PR.

6.4. Met instemming van alle bijdragende Partijen kan worden besloten om de geldelijke bijdrage
eenmalig, dan weljaarlijks te vervangen door een bijdrage in natura (beschikbaar stellen

kantoorruimte, e,d.). Hiertoe behoort niet de beschikbaarstelling van capaciteit, als omschreven in

artikel 3.2.

6.5 De jaarlijkse bijdragen kunnen worden verrekend met de ten behoeve van de Samenwerking

Grensgebied De Kempen, te betalen, reeds betaalde of voorgeschoten kosten, als bedoeld in lid 3
van dit artikel, mits alle bijdragende Partijen daartoe vooraf toestemming hebben gegeven.

6.6. Par-t'rjen zijn gehouden om de overeengekomen jaarlijkse bijdragen aan het werkbudget vóór 15

januari van het betreffende jaar over te maken op een door de gemeente Cranendonck specifiek

voor de gebiedsontwikkeling geopende bankrekening, voor het eerst vóór 1 5 januari 2018. Deze

afspraak lijdt uitzondering in gevallen als bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel.

6.7. De gemeente Cranendonck draagt zorg, als lid van het programmateam, voor de financiële

administratie van de Samenwerking Grensgebied De Kempen voor zover het werkbudget betreft,
tenzij door het programmateam anders wordt besloten met inachtneming van het gestelde in

artikel 4.12 onder lV. Zij dragen tevens de zorg voor de procedure inzake betaling van de
jaarlijkse bijdragen aan het werkbudget.
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6.8. Kosten betreffende de rechtstreekse uitvoering van de tot het uitvoeringsprogramma behorende
projecten maken geen deel uit van onderhavige afspraken, maar zijn vastgelegd in het
uitvoeringsprogramma of worden nader overeengekomen en vastgelegd in het bestuurlijk
overleg als beschreven in artikel4.1.

6.9 Voor de aanbesteding van werkzaamheden, projecten en/of projectonderdelen uit het
uitvoeringsprogramma geldt het aanbestedingsbeleid van de Partij die als trekker van het project
staat vermeld in het uitvoeringsprogramma en tevens als opdrachtgever zal optreden.

ArtikelT Communicatie
7.1. De communicatie met betrekking tot de uitvoering van de Samenwerking Grensgebied De
Kempen wordt verzorgd door het programmateam als vermeld in artikel 4.7 en volgende. Bij de
communicatie zal erop worden gewezen dat het hier een gezamenlijke uitvoering door Partijen betreft.

7.2. Part'tjen zijn gerechtigd om (delen van) het uitvoeringsprogramma ook uit te dragen via eigen
communicatielijnen, doch maken daarbij te allen tijde kenbaar, onder meer door gebruik van een door
het bestuurlijk overleg vastgesteld beeldmerk, dat het hier een onderdeel van de Samenwerking
Grensgebied De Kempen betreft. Hierbij maken zij melding van het integrale karakter en van de
onderlinge samenhang van de projecten.

Artikel I Inwerkingtreding, duur, verlenging en toetreding andere partijen
8.1. Deze overeenkomst treedt in werking terstond na ondertekening door alle Partijen en eindigt 31

december 2022 of zoveel eerder als de werkzaamheden vastgelegd en voorzien in het
uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd, inclusief de daartoe behorende financiële en administratieve
afwikkeling.

8.2. Met schriftelijke instemming van alle betrokken Partijen kan onderhavige overeenkomst
telkenmale worden verlengd voor een door Partijen gezamenlijk overeen te komen termijn, doch
steeds tenminste voor de duur van 1 jaar.

8.3. Het besluit tot verlenging dient tenminste drie maanden voor het einde van de overeenkomst te
worden genomen door Partijen.

8.4. Met ¡nstemming van alle Partijen kunnen nieuwe partijen toetreden tot deze overeenkomst.
Partijen kunnen aan de toetreding nadere voonvaarden verbinden.

Artikel9 Onvoorzieneomstandighedenenwijzigingovereenkomst
9.1. Partijen zullen elkaar onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van elke ontwikkeling,
onvoorziene omstandigheid of gebeurtenis die met zich brengt dat een ongewijzigde uitvoering van
deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden gevergd.

9.2. 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;

ll. het niet verkrijgen van de voor de uitvoering van diverse projecten benodigde vergunningen;
lll. het niet tijdig verwerven van de voor de uitvoering van de diverse projecten benodigde gronden;
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lV. het niet medewerken of bijdragen dooreen of meerdere Partijen aan het jaarlijkse benodigde

werkbudget als bedoeld in artikel 6.1., althans het ontbreken van voldoende werkbudget voor een

ongestoorde uitvoering van de betreffende managementwerkzaamheden als beschreven in

onderhavige overeenkomst.

9.3. lndien het zich voordoen van bovenstaande ontwikkelingen, omstandigheden enlof
gebeurtenissen ertoe leidt dat ongewijzigde uitvoering van (enige bepaling van) deze overeenkomst

naar maatstaven van redelijkhcid nict (mccr) kan worden gevergd, kan dit leiden tot (gecleeltelijke)

wijziging dan wel subsidiair tot (gedeeltelijke) ontbinding van deze overeenkomst.

Van een in artikel 9.3 bedoelde ontwikkeling, omstandigheid of gebeurtenis, is in beginsel geen sprake

indien één van de projecten als voorzien in het uitvoeringsprogramma als gevolg van omstandigheden

vermeld in artikel 9.2 geen doorgang mocht vinden, maar wel indien het een substantieel deel van de

projecten raakt.

9.4. Alvorens tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke)ontbinding (als omschreven in artikel 10)

over te gaan zullen Partijen in de situatie als hiervoor beschreven met elkaar in overleg treden, waarbij

van Partijen wordt ven¡uacht dat zij primair streven naar een gewijzigde voortzetting van de bestaande

overeenkomst.

9.5 Onverminderd vorenstaande omstandigheden kunnen Partijen in goed onderling overleg wijziging

van de bestaande samenwerkingsovereenkomst overeenkomen indien zulks ín 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 ondertekend.

Artikel 10 Ontbinding
10.1 Elke Partij is gerechtigd onderhavige overeenkomst te ontbinden indien een der andere Partijen

haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, dan wel niet deugdelijk nakomt en de niet-nakoming

van een zodanige aard is dat deze een ontbinding rechtvaardigt, een en ander als bedoeld in artikel

6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. De gevolgen van deze ontbinding voor Partijen worden

overeenkomstig artikel 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek geregeld.

10.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is pas van toepassing indien blijkt dat een gedeeltelijke

ontbinding van de overeenkomst uitsluitend jegens de Partij die nalatig is, redelijkerwijze niet mogel'1jk

bl'rjkt te z'rjn.

Artikel 11 Slotbepalingen
11.1 Op onderhavige overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht

van toepassing, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek Boek 6, tenzij in deze overeenkomst daarvan

u itd ru kkel'rjk wordt afgeweken.

11.2. Eventuele geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst worden in eerste

instantie in onderling overleg tussen Partijen opgelost.

11.3. lndien er geen oplossing in der minne kan worden bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de

rechter, doch niet nadat eerst is getracht door middel van alternatieve geschilbeslechting tot een

oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om gerechtelijke tussenkomst te

voorkomen.
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Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch.
Het hier bepaalde lijdt uitzondering indien het werkzaamheden betreft die uitsluitend plaatsvinden op
Belgisch grondgebied. Alsdan wordt het geschil beheerst door Belgisch (proces-) recht.

1 1.4. Alle rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard geacht worden
door te werken of eventueel ontstaan na beëindiging van deze overeenkomst, worden afgehandeld
overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst.

1 1.5 Aan deze overeenkomst zijn de navolgende bijlagen gehecht:
1. Gebiedsvisie
2. Programmagebied
3. Uitvoeringsprogramma

11.6 Voorgenoemde bijlagen maken onderdeel uit van deze overeenkomst. lngeval van strijdigheid
tussen het bepaalde in een bijlage en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.

Aldus in ....voud overeengekomen op ....... te

Gemeente Cranendonck GemeenteWeert.

Provincie Limburg Provincie Noord -Brabant

Gemeente Hamont-Achel Gemeente Bocholt

Belgisch Limburg
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De gemeente Weert ondertekent de samenwerkingsovereenkomst onder het voorbehoud dat de
gemeenteraad van Weert nog haar wensen en bedenkingen kenbaar kan maken.
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lnleiding

Voor het grondgebied van de gemeenten Cranendonck,
Weert, Bocholt en Hamont-Achel hebben 12 partijen in
2015 een intentieverklaring ondertekend om maatschap-
pelijke meerwaarde in het gebied te creëren door program-
matisch samen te werken. Vier gemeenten, drie provincies,
twee lidstaten die samen nadenken over de kracht van
één gebied. Naast de gemeenten hebben de provincie
Noord-Brabant, Provincie Limburg, Belgisch Limburg, Ny-
rstar, Waterschap de Dommel, Waterschap peel en Maas-
vallei, Natu u rmonumenten, Zandwinbedrijf Kuypers-Kessel,
Regionaal Landschap Kempen en Maasland en ARK Na-
tuurontwikkeling deze intentieverklaring ondertekend. De
opleiding Urban Design aan de NHTV in Breda is gevraagd
om de bestaande kwaliteiten en kansen van het gebied
'Toscane van het Noorden' (werktitel) in beeld te brengen.
Door het afnemen van interviews met leden van het pro-
grammateam, analyse van (historisch) kaartmateriaal en
beleid is het gebied in beeld gebracht. Het gebied is in dit
document is aan de hand van beeldmateriaal en beknopte
teksten beschreven. Naast een historische analyse is the-
matisch het gebied geanalyseerd. Vervolgens zijn de ruim-
telijke en programmatische opgaven die spelen op kaart
geduid. Op basis van de analyse en de opgaven is een
vertaling gemaakt naar een visie. Een visie als stip op de
horizon. Een visie die in beeld brengt waar de kansen lig-
gen wanneer er strategisch wordt samengewerkt. Het be-
nutten van het onderliggende landschap en het oppoetsen
van de parels is wat ons betreft de identiteit en de kracht
van het gebied!

Breda, 19 april2017

ln een eerste exercitie zijn de plankaarten uit de verschil-
lende structuurvisies en structuurplannen gemonteerd.
Ondanks het verschil in de grafische verbeelding van de
kaarten laat de afbeelding zien dat het gebied veel gemeen
heeft. Zo trekt het bosgebied van de Weerter- en Bude-
lerbergen zich weinig van gemeentegrenzen aan. Ook de
opgave om beken en haar valleien te versterken speelt in
het gehele gebied.

7





Situatie 1771

r

ln de analyse is gekeken naar het ontstaan van het gebied
De kaart uit omstreeks 1771 laat zien dat het gebied deels
uit ontgonnen en woest gebied bestaat. De hoger gelegen
zandruggen zijn vruchtbaar en in beginsel in gebruik voor
de landbouw en bewoning. Het middengebied maakt on-
derdeel uit van de Vlakte van Bocholt, de noordoostrand
van het Kempisch Plateau. Het plateau lag ooit hoger,
maar is in de ijstijd verschoven waardoor het gebied lager
kwam te liggen. Vanaf de hogere zandgronden stroomt het
water via beken richting het lagere gelegen deel.
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Situatie 1850

Het kaartbeeld uit 1850 laat zien dat het merendeel van
het middengebied nog steeds een woest en ontoeganke-
lijk gebied is. De ontginning vindt met name op de hogere
zandruggen plaatst. Er was met de ontwikkeling van het
gebied een balans tussen people, profit en planet. Waar het
landschap het niet toeliet werd er niet ontwikkeld. ln deze
periode is het kanaal gegraven.
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Situatie 1900

?
\

t

ln de periode daaropvolgend kwam de industrialisatie op
gang en werd de spoorlijn aangelegd. Op de kaart uit 1900
is te zien dat ook werden delen van het middengebied
werden ontgonnen voor de landbouw en de productie van
hout. Om dit mogelijk te maken werd een añuateringska-
naal aangelegd. Het landschap laat echter nog steeds een
afwisselend beeld zien van een droger bosgebied ten noor-
den van het kanaal en natter moeras- en laagveengebied
ten zuiden van het kanaal.
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Situatie 1970

De kaart van 1970 laat zien dat de industrialisatie verder
op gang is gekomen. Door de aanwezigheid van het spoor
en het kanaal vestigt de zinkfabriek zich samen met een
fabrieksdorp (Budel-Dorplein) bedoelt voor de huisvesting
van arbeiders. People en profit nemen de overhand, waar-
bij planet, het landschap zich voegt.
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Situatie 2016

6

De ingezette ontwikkeling vanaf 19S0 heeft zich tot nu ver-
der doorgezet. ln de kaart uit 2015 is te zien dat de kernen
op de zandgronden en een aantal gehuchten in het later
ontgonnen deel zijn gegroeid. De ontwikkelingen langs het
spoor en het kanaal zijn voortgezet. ln het buitengebied
heeft schaalvergroting plaatsgevonden, het vroegere beek-
dallandschap is niet overal meer herkenbaar.
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Kenmerkend voor het huidige landschap vormen het om-
vangrijke bos- en heidegebied dat centraal in het gebied
is gelegen. Het wordt echter op een aantal plekken door
infrastructuur (spoor, snelweg en kanaal) en bebouwing
(Bedrijvigheid langs het kanaal en de huidige zinkfabriek)
doorsneden. Ten zuiden van het kanaal ligt een bosgebied
(voormalige productiebossen) en een moerasgebied. Het
onderscheid in kleinschalig en grootschalig landschap is
deels herkenbaa¡ evenals de beken. Dit gebied is voorna-
melijk in gebruik door de landbouw.
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Water

De waterstructuur kenmerkt zich door de beken en de
beekvalleien. Om het gebied voor de landbouw geschikt
te maken zijn beken deels rechtgetrokken. Op een aantal
plekken is beekherstel uitgevoerd en zijn gebieden weer
vernat (Wijfelterbroek). Daarnaast wordt gebied doorsne-
den door het kanaal dat met name voor de beroepsvaart
in gebruik is. ln het gebied ligt een aantal peelvennen
(waterpartijen ontstaan in de ijstijd), moerasvennen en
zandwinplassen.
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Cultuurhistorie
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De ontwikkeling van het gebied heeft een aantal sporen
achter gelaten in het landschap. Dit zijn cultuurhistorisch
waardevol le objecten, zoals grafheuvels, kloosters/abd ijen,
kastelen, landgoederen, ontginningsboerderijen, brouwerij-
en, teutenhuizen en watermolens. Door verschuivingen van
landgrenzen en het woeste gebied werd er veel gesmok-
keld. Budel-Dorplein heeft als (voormalig) fabrieksdorp een
bijzondere (monumentale) status.
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IIt ctuurrast

De snelweg A2 vormt de noordelijke begrenzing van het
gebied. Het onderliggende provinciale en lokale netwerk is
hierop aangesloten. De lokale wegen volgen de voormalige
zandwegen, waarbij het noordelijke deel een dichter net-
werk aan wegen kent dan het zuidelijk deel. Hier is gebied
slechts via twee oost-westwegen bereikbaar. De provincia-
le weg langs het kanaal is een belangrijke verbindingsweg
en takt aan op de wegen naar Hamont, Kaullile en Bocholt.
Het gebied wordt doorsnede door spoorlijnen. De spoorlijn
Eindhoven - Maastricht (personenvervoer) en de voormali-
ge lJzeren Rijn (goederenvervoer). Deze laatste spoorlijn is
niet meer als zodanig in gebruik en wordt vanaf België ge-
bruikt als personenvervoer tot aan Hamont. Ten zuidoosten
van Budel ligt het (zakelijk)vliegveld Kempen-Airport.
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Stedelijke structuur
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De kernen in het gebied zijn veelal gelegen op de zand-
gronden. De kernen Maarheeze, Budel, Stramproy, Budel,
Hamont, Achel en Bocholt zijn mede door de ligging nabij
infrastructuur (spoorlijnen, het kanaal en wegen) gegroeid.
De stad Weert vormt de grootste kern in het gebied. De
werkgebieden zijn voornamelijk langs het spoor en/of het
kanaal gelegen. Kleinere kernen zijn gelegen in de gebie-
den die later ontgonnen zijn. Het zuidelijke deel is voorna-
melijk agrarisch gebied.
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Recreatie

Het gebied maakt voor een deel onderdeel uit van het
Grenspark Kempen-Broek. De afgelopen jaren is er in het
zuidelijk deel geïnvesteerd in natuurontwikkeling en land-
schapsherstel. Er zijn diverse onthaalpunten en toegangs-
poorten in het gebied gerealiseerd die het gebied recreatief
ontsluiten. Er is een toegangspoort ter hoogte van het
recreatiegebied de lJzeren Man. Verspreid over het gebied
liggen enkele kleinere recreatievoorzieningen. Het gebied
beschikt over een netwerk van wandelroutes, fietsroutes
(fietsknooppunten), mountainbikeroutes en ruiterroutes.
Deze routes liggen in het centrale en oostelijke deel van
het gebied. Het westelijke deel van het gebied is minder
goed toegankelijk voor recreatie.
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Opgaven
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n He¡de€ntw¡kkelting

I Natuurontwikketing

Natura 2000

- 

Versterkenbeekvalle¡

Ê*, Ecovero¡no¡ng

ffi_ì Bæosoe rocatie zandwinning

€-> N¡euwe ontsluit¡ng

Ë Opwaarderen Randweg-Oost

@ trimooata traven

. -. Verlengen personenverær

f e+nstation

'"Uitbre¡den

ç dæßtroming A2

Verbinden langzaam verkær

Weert - Eindhoven

vaêrfoute

Op basis van de beleidsdocumenten en gesprekken met
het programmateam zijn de projecten en opgaven thema-
tisch in beeld gebracht.
Landschap en water:
- Natuurontwikkeling (bos en heide)grenzend aan be-

staande Natura 2000-gebieden
- Versterkenbeekdallandschap/beekvallei
- Realiseren ecologische verbindingen (o.a. kanaal)
- NatuurcompensatieMetalot

Stedelijke structuur:
- Uitbreiding Metalot
- Ontwikkelingbedrijventerrein Bocholt
- Zandwinlocatie(omgeving Kaullile)
- Budel-DorpleinalsrelicVleefbaarheid
- Vrijkomende gebouwen
- Vrijkomende locaties (o.a. kazerne)

lnfrastructuur:
- Onderzoek naar mogelijkheden verbetering doorstro-

ming
- Randweg-Oost Weert
- Onderzoek randweg Hamont (richting Budel)
- Ontwikkelingtrimodaalknooppunt
- Opwaardering weg Metalot -42
- Realiseren snelfietspad Weert - Eindhoven
- Uitbreidingvliegveld
- Personenvervoer over spoor Hamont-Weert
- P+R{errein bijstation Maarheeze

Cultuurhistorie en recreatie
- Versterken en beleefbaar maken cultuurhistorische

objecten
- Realiseren langzaam verkeer verbinding (o.a. over

kanaal)
- Verbeteren recreatieve netwerk
- Recreatievaart over kanaal
- WaterfronVjachthavenBocholt
- Grafheuvelsrecreatiefontsluiten

versterken

als relict
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landschappel ij ke onderlegger

.

-

I Bosgeuieo

Heide/stuifdu¡n

Ven/plas

Peelven

Beek(vallei)

Kleinschalig landschap

Grootschalig lândschap

Spoorl¡jn

Snelweg

Provìnciale weg

Vl¡egveld

Kanaal

De kracht van het gebied is het onderliggende en rijkge-
schakeerde landschap. Decennialang is het bepalend
geweest voor de ontwikkeling van het gebied. Dit heeft
zijn sporen nagelaten in de vorm van cultuurhistorische
objecten. Het landschap vormt samen met deze parels de
identiteit van het gebied. Het centraal gelegen bos- en hei-
degebied is door de aanleg van het kanaal, spoorlijnen en
de ontwikkelingen hierlangs onder druk komen te staan. De
opgave is enerzijds gericht op het gezamenlijk bundelen
van de krachten, waarbij landschappelijke kwaliteiten wor-
den erkend en versterkt. Het gebied vormt een unieke en
bijzondere belevenis voor bezoekers en bewoners!
ln deze visie zijn parels benoemd en worden ontsloten
via een route voor fietsers en wandelaars. Nieuwe parels
kunnen worden toegevoegd. Ontwikkelingen in het gebied
zijn mogelijk, voorop staat echter dat de verbinding met het
landschap en de cultuurhistorle moet worden gezocht.

1. Kasteel en ruïne Cranendonck
Rond 1250 is tussen Maarheeze en Soerendonk kasteel
Cranendonck gebouwd. Het kasteel is vernoemd naar de
natuurlijke omstandigheden ter plaatse ('kraan' van kraan-
vogel en 'donk'van heuvel). Het kasteel en de ruïne zijn
gelegen in het kleinschalige agrarische landschap. Het
kasteel en de naastgelegen boerderij staan momenteel
leeg, maar bieden gelet op de ligging nabij de A2 kansen
voor recreatieve ontwikkelingen.

2. Achelse Kuis
DeAchelse Kluis ligt op de grens tussen Nederland en Bel-
gië aan de beekvallei van de Warmbeek en de Tongelreep.
De plek is al eeuwenlang een oord van gebed en spiritua-
liteit en is een aantrekkingspool voor mensen die op zoek
zijn naar rust en verinnerlijking. Naast de bierbrouwerij is er
horeca. De Achelse Kluis is centraal gelegen en is de toe-
gang tot het natuurgebied De Groote Heide.

3. Wijnboerderij Oude Hoeve
Wijndomein De Oude Hoeve is een gastvrij landgoed in
de beekvallei van de Warmbeek in het stadje Achel met
grenzeloze charme. Dit landgoed bestaat uit een wijngaard,
wijnhuis en Franse tuin waar bezoekers een rondleiding,
semina¡ workshop of proeverij kunnen volgen.
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route als verbinding tussen parels

4. Laathoeve
ln het bosgebied van Hamont-Achel ligt de 14'-eeuwse
Laathoeve. Dit is een nog werkende boerderij in Bever-
beek. De hoeve is een Rijksmonument en het erf en de
omgeving ervan zijn beschermd dorpsgezicht.

5. Budel-Dorplein/Ringselven
Budel-Dorplein is een arbeidersdorp dat is gebouwd door
de directie van de naastgelegen zinkfabriek en wordt om-
geven door het bos- en heidegebied waarin het Ringselven
is gelegen. De fabrieksarbeiders kregen een degelijke
woning nabij de fabriek. Het arbeidersdorp heeft nu de sta-
tus als beschermd dorpsgezicht. Markante gebouwen zijn
naast de woningen de villa's, het leegstaande kerkgebouw
en de Kantine (gemeenschapshuis). Naast het hergebruik
van leegstaande gebouwen ligt er de opgave om het Ring-
selven meer te betrekken door bijvoorbeeld wandelroutes.

6. BrouwerijMa¡1ens
Brouwerij Martens bestaat ruim 250 jaar en is een familiale
onderneming. Acht generaties in rechtstreekse lijn hebben
het bedrijf uitgebouwd tot een unieke brouwerij met respect
voor de familiale waarden en tradities. ln het centrum van
Bocholt is het brouwerijmuseum gevestigd.

7. Jachthaven Bocholt
Met de herontwikkeling van de voormalige scheepswerf in
Bocholt verrijst er een passantenhaven aan de Zuid-Wil-
lemsvaart. Deze is gelegen op de plaats waar tot '1935

de draaibrug lag die de Heuvelstraat met de Oude Weg
en Weerterberg verbond. Ontwikkeling van de jachthaven
biedt ook kansen om het kanaal ook voor de recreatievaart
te gebruiken.

8. Luysmolen
Deze historische watermolen aan de Abeek in Bocholt
werkte vanaf 1515 en maalde als laatste in 1965. ln2O11
is hij opgeknapt en dient naast culturele trekpleister nu ook
als koffiehuis voor bezoekers van het gebied. ln de toe-
komst kan er ook overnacht worden.

( å Wittemsroute over water

{ - -) Routenetwerk
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9. Smeefshof
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totaalbeeld
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f Bosgebied

Heide/stuifdu¡n

Ven/plas

I Peetven

'*--- Beek(vallei)

Kleinschal¡g landschap

Grootschâlig landschap

. - . Spoortün

- 
Snelweg

Provinc¡ale weg

Vliegveld

Kanaal

/-Í- Bebouwing

llül! onuikkeling Metalot

,.1-. - i' Opwaarderen/nieuwe wegen

': W¡llemsroute over water

De ontginningsboerderij Smeetshof ligt in een beekvallei
nabij Bocholt en dateert uit 1873. Deze boerderijwerd ge-
bouwd toen de omgeving geschikt werd gemaakt voor de
landbouw. ln 2004 werd de boerderij en het omliggende
perceel weer in oorspronkelijke staat hersteld. De plek
ademt de sfeer uit van het verleden, een recreatieve invul-
ling ontbreekt echter.

10. Faunapark
Het beoogde Faunapark toont van oorsprong inheemse
dieren in een natuurlijke omgeving, zoals de lynx, wolf,
berberaap, das, vos, wisent en otter. Hier is het mogelijk
er mee in contact te komen, vanaf wandelpaden en vanuit
ecolodges. Het park is energieneutraal en volledig gereali-
seerd met natuurlijke materialen.

11. lJzeren Man
Dit recreatiegebied ligt aan de zandwinningsplas de lJze-
ren Man en vormt de toegangspoort tot het gebied, zowel
voor bezoekers als bewoners van Weert. Er zijn verschil-
lende activiteiten, zoals wandelen, hardlopen, zwemmen,
vissen, klimmen in het klimbos, picknicken of juist á la carte
dineren.

1 2. Grafheuvels Boshoverheide
ln het heidegebied van Grenspark Kempen-Broek ligt het
urnenveld Boshoverheide. Dit urnenveld is met een om-
vang van in totaal 30 hectare het grootste urnenveld in
Noordwest-Europa. ln totaaltelt het urnenveld 900 grafheu-
vels. Het gratueld dateert uit de Late-Bronstijd/lJzertijd. De
opgave voor deze parel is om de geschiedenis van de plek
in beeld te brengen en te koppelen aan recreatieve routes.
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Voor een aantal van deze parels zijn ter inspiratie colla-
gebeelden gemaakt. Collagebeelden die laten zien waar
mogelijke kansen liggen voor ontwikkeling. Naast het op-
poetsen van deze parels wordt ingezet op het realiseren
van een eenduidige en herkenbare route. Een route voor
wandelaars en fietsers, herkenbaar door eenzelfde profiel
en aanduiding in de vorm van een zinken paal.

34



ro(Ð

o

a



(o(f)

\



1t,..
,ria

ffi*$5i:*



I

,:'*.

.t,ç:

\"---"
'

'-., ¡



Samen werken aan de Gebiedsontwikkeling
C rane n do n ck-Wee rt-Kem pe n-B roe k

Korte toelichting bij het (dynamisch) uitvoeringsprogramma

lnleiding
ln de Samenwerkingsovereenkomst maken de partners afspraken om de samenwerking in
de gebiedsontwikkeling duurzaam te organiseren. Met deze samenwerking onderkennen de
samenwerkende partijen dat het grensgebied De Kempen potenties voor ontwikkeling heeft
en dat zij bereid zijn om te investeren in het gebied. ln de gebiedsvisie en het
uitvoeringsprogramma hebben zij deze potenties en kansen voor de gebiedsontwikkeling
verder uitgewerkt. Zij spannen zich nu gezamenlijk in om de uitvoering in projecten gestalte
te geven.
Sinds de lntentieovereenkomst op 23 oktober 2015 werd getekend, is o.a. gewerkt aan
bijgevoegd uitvoeringsprogramma. ln het uitvoeringsprogramma (d.d. 31-8-2017)zijn alle tot
nu toe ingebrachte uitvoeringsinitiatieven opgenomen, in allerlei stadia van uitvoering, van
kans of idee tot afgerond. lndien er nieuwe initiatieven worden ingebracht dan worden deze
beoordeeld door het programmateam en via het bestuurlijk overleg mogelijk in het
programma opgenomen. Ook kunnen projecten afvallen of anders ingevuld worden. Het
uitvoeringsprogramma heeft daarmee een dynamisch karakter.

Uitvoering
Met deze samenwerking kan de uitvoering van de verschillende projecten nader worden
gefaciliteerd. Alle partners brengen projecten in. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de uitvoering van de ingebrachte projecten en de daarvoor benodigde
financiering en (planologische) procedures. De geraamde kosten en
financieringsmogelijkheden zijn in het uitvoeringsprogramma indicatief aangegeven. De
deelnemers zullen elkaar in het licht van de samenwerkingsovereenkomst zoveel mogelijk
ondersteunen o.a. door het samen organiseren van cofinanciering.
Het programmateam beheert het werkbudget dat de partners beschikbaar stellen voor
ondersteuning van het proces.

Organisatie
De gebiedspartners hebben een organisatiestructuur ontwikkeld als basis voor de
samenwerking. Daarin vervult het programmateam een centrale rol. De taken van het
programmateam richten zich op het stimuleren van initiatiefnemers, het verder brengen van
projectideeën, het aan elkaar koppelen van projecten, het meedenken en adviseren over
financieringsmogelijkheden en -strategie, het coördineren van de ambtelijke ondersteuning,
het bij elkaar brengen van initiatiefnemers, het voorbereiden van bestuurlijke overleggen en
netwerkbijeenkomsten en uitvoering geven aan het communicatieplan.
De daadwerkelijke uitvoering van projecten valt niet onder verantwoordelijkheid van het
programmateam maar van de trekkende partij, in nauwe samenwerking met partners en
andere betrokken partijen.

Planning
Het uitvoeringsprogramma is dynamisch. Voordat projecten worden opgenomen in het
uitvoeringsprogramma en worden zij altijd besproken in het bestuurlijk overleg. Het betreft
een meerjarenprogramma waarbij de focus nu ligt op een termijn tot2027 met als 1" mijlpaal
eind 2022, zijnde de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst.

Onderdelen
Het uitvoeringsprogramma bestaat naast deze korte toelichting uit de volgende onderdelen

- TabelUitvoeringsprogramma
- Digitale Projecten kaart p.m.
- Projectsheets per project p.m.



Overzichtstabel

€ financieringsmiddel gemeente Cranendonck GC
  gemeente Weert GW
Groen Financiering 100% geregeld gemeente Bocholt GB

Kansen en ideeën gemeente Hamont-Achel GHA
Verkenningsfase provincie Belgisch Limburg PBLb
Planfase provincie Noord-Brabant PNB
Uitvoeringsfase provincie Limburg PLb
Afgerond (Beheerfase) Regionaal Landschap Kempen en Maasland RLKM

Waterschap De Dommel WDD

Waterschap Limburg WL

Natuurmonumenten NM

Staatsbosbeheer SBB

Brabants Landschap BL

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO

Limburgse Land en Tuinbouw Bond LLTB

Datum:

Indicatie KOSTEN Beoogde FINANCIERING in procenten

code naam thema doelen Pakketmanager contactpersoon trekker overige partners periode 2017 2018 2019 e.v. TOTAAL EU PLb GC GW GB GHA RLKM WDD NM ZLTO/LLTB organisatie ondernemer overige TOTAAL (in %) tekort (in %)
Interreg / POP3 GOB PAS SNL N&E ?

A1 Koepelnotitie MER DIC Economie/RO/Milieu Ruimtelijk mogelijk maken ontwikkeling 
DIC, toetsing

Chantal Storms Harry Denis Nyrstar GC, PNB  ?
100% 100%

A3 Bestemmingsplan DIC - 
anterieure overeenkomst

Economie/RO Ruimtelijk mogelijk maken ontwikkeling 
DIC

Chantal Storms Frank van Kruijsdijk GC
Nyrstar, PNB, PLb

2017 p.m. p.m.
0%

A4 Ontwikkelingsconcept DIC Economie, duurzaamheid Profiel bedrijven  in circulaire economie Chantal Storms Frans Kuppens GC Metalot 2017  
geen

p.m.
0%

A5 Solar-park Economie, duurzaamheid, circulaire 
economie

Duurzame energie voor Nyrstar en Budel-
Dorplein 

Chantal Storms Harry Denis Nyrstar Energiebedrijf, GC, PNB voorbereiding 2017 
uitvoering 2018

?  p.m.
0%

B5 Trimodale Haven Economie Logisitieke druk op Kempenweg en A2 
verminderen

Wilbrord Rongen GW: Mathieu Dolders GW Plb, Nyrstar, Wetron, Prorail?, Gebr. Versteijnen, 
GC, PNB

2016-? p.m.
p.m. p.m. p.m. p.m. 0% 100%

B7 Uitbreiding consessie CZW Economie en natuur Voortzetten zandwinning op deze 
locatie, gemeente wil de concessie 
koppelen aan een recreatieve 
verbinding, Natuurcompensatie

Wilbrord Rongen PL Wilbrord Rongen
GW Paul Verhappen

CZW ARK, PLb, GW 2017-2019 p.m.

100% 100% 0%
D11 
fase? KMO-zone Kanaal Economie, bedrijventerrein ontwikkeling KMO-zone

Rik Bloemen?

Els Vandamme Gemeente/AGB Bocholt 2014 - 2019 (2020)

 € 7.000.000 verkoop percelen 
p.m. %

AGB p.m. %

0% 100%
D12 
fase?

Zandwinning Bocholt Economie - ontginning ontginning van zand

Rik Bloemen?

Els Vandamme Gemeente Bocholt

Ontginners: Kaulindus nv en Kempische 
Zandgroeven Winters nv

2016 - 2020 e.v. jaren

nog moeilijk 
in te schatten

   

studiekosten 
voor gemeente 
% p.m.

in hoofdzaak 
door ontginners 

% p.m. 0% 100%
D7 MOB complex Economie, defensie bestemming onbekend Theo Huijbers defensie Rijk geen (is eigendom Rijk. Gemeente geen pro-

actieve rol, slechts faciliterend)
geen concrete plannen p.m. 0% 100%

code naam thema doelen pakketmanager contactpersoon trekk er partners periode 2017 2018 2019 e.v. TOTAAL EU PLb GC GW GB GHA RLKM WDD NM ZLTO/LLTB organisatie ondernemer ove rige TOTAAL (in %) tekort (in %)
POP3 GOB PAS SNL N&E ?  

B1 Brugverbinding Zuid-
Willemsvaart

Recreatie, infrastructuur Een recreatieve verbindingszone over 
de Zuid-Willemsvaart en Kempenweg; 
aansluitende recreatieverbinding aan 
beide zijden Zwvaart.

Wilbrord Rongen GW: Theo Huijbers; PLb: 
Wilbrord Rongen

Programmateam NM, Ark, RWS, Defensie, PNB, GC, GW Voorbereiding 2017
Uitvoering: 2018-2019 600.000 - 

1.500.000
 50% 10% 40% p.m. p.m. 100% 0%

B2 Routenetwerken Recreatie Optimaliseren routenetwerken in 
combinatie met de brugverbinding

Wilbrord Rongen Kb: Erwin Christis
PLb Harma Albering

RLKM GC, GW, Defensie, NM, GB, GHA, PLb, PNB, 
PBLb, Nyrstar (NHTV)

Uitv. 2018-2019 p.m. p.m.

 p.m.  p.m. p.m. 0% 100%
B3 Onthaalpunt Kempen-Broek Recreatie Realiseren onthaalpunt toerisme Wilbrord Rongen Erwin Christis GC i.s.m. RLKM GC, RLKM, gemeenschapshuis De Schakel 2016 p.m. 0% 100%
B8 Willemsroute (water)Recreatie, Infrastructuur Aantrekkelijke  pleziervaarroute van 

Maasplassen naar Maastricht als 
alternatief voor Julianakanaal/Maas

Wilbrord Rongen Erwin Christis RKLM GB, GHA, GW, GC Voorber. 2017
Uitv. 2018-2019

p.m. p.m.

 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  0% 100%
B9 fase?

Jachthaven (water)Recreatie recreatie
Rik Bloemen? Eddie Brebels/Willy Mens VVW vzw (Willy Mens) De Vlaamse Waterweg nv, gemeente 

2017 - 2018
 

geen voor gemeente
initiatiefnemers p.m. %

0% 100%

code naam thema doelen pakketmanager contactpersoon trekk er partners periode 2017 2018 2019 e.v. TOTAAL EU PLb GC GW GB GHA RLKM WDD NM ZLTO/LLTB organisatie ondernemer ove rige TOTAAL (in %) tekort (in %)
POP3 GOB PAS SNL N&E ?  

B6 Aanpassing Kempenweg (brug 
bij haven)

Infrastructuur Oplossen verkeersknelpunt, verbeteren 
verkeersveiligheid, slechte staat van 
onderhoud brug verbeteren, 
optimaliseren bereikbaarheid haven

Wilbrord Rongen PLb Rina Engelen PLb GW, PNB, GC, RWS, Nyrstar Voorber: 2017
Uitv: 2019

4,5 mln

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0% 100%

code naam thema doelen pakketmanager contactpersoon trekker partners periode 2017 2018 2019 e.v. TOTAAL EU Plb GC GW GB GHA RLKM WDD NM ZLTO/LLTB organisatie ondernemer Rijk TOTAAL (in %) tekort (in %)

POP3 GOB PAS SNL N&E ?  
C1 Ambitiedocument Natuur, 

Landschap en Cultuurhistorie
Natuur Aantrekkelijk groen netwerk realiseren 

dmv een gezamenlijke 
uitvoeringsstrategie

Chantal Storms Chris van Looij GC ARK, WDD, WL, SBB, NM, BL, PNB, Staro BV 2017 € 14.500 p.m. p.m. p.m.

100% 100% 0%
C2 Natuurnetwerk Brabant / evz's Natuur NNB en evz's realiseren ism andere 

partijen in het gebied
Chantal Storms Ger vd Oetelaar ARK GC, NM, PNB, WDD 2017-2027 p.m.

50 a 85% 50 a 15% 0% 100%
C5 Innovatieve agrarische 

bedrijfsmodellen (incl. 
streekprojecten)

Economie en natuur Natuurcompensatie, kringlooplandbouw, 
duurzaam

Chantal Storms of 
Wilborord Rongen?

Hans Corsten PLb (PIO Weerterland) ZLTO, RKLM, PNB p.m.

p.m. 0% 100%
C6 PAS-natuurherstel Natuur Uitvoering PAS-

natuurherstelmaatregelen Ringselven
Chantal Storms Jan Pieter Vermeulen (PNB 

voor NM)
Natuurmonumenten WDD, PNB, Gemeente Cranendonck + landgoed 

Het Lo en Nyrstar als betrokken partijen. 
voor 1-7-2021 p.m. p.m. p.m. p.m. 2,7 miljoen

85%. 100% 100% 0%
B1 Ecologische verbinding Zuid-

Willemsvaart
Natuur Een ecologische verbindingszone over 

de Zuid-Willemsvaart en Kempenweg; 
aansluitende natuurverbindingen aan 
beide zijden Zuid-Willemsvaart

Wilbrord Rongen / 
Mario Graat

PLb: Wilbrord Rongen / 
PNB: Mario Graat

Programmateam NM, Ark, RWS, Defensie, GC, GW, WDD, WL Voorbereiding 2017 
Uitvoering 2018-2019

p.m.

p.m. 50% 5% 20% 25% p.m. p.m. 100% 0%
B4 Herbestemming terrein Van 

Mourik
Economie, natuur Herbestemmen of herinrichten terrein; 

opties zonnepanelen, natuur
Wilbrord Rongen PLb Wilbrord Rongen

GW Theo Huijbers
Van Mourik 2017 p.m.

p.m. 0% 100%
A2 2B Connect Natuur Natuur voor bewoners. ecologische 

verbinding 
Chantal Storms Joris Kantelberg, Harrie 

Vissers
GC PNB, WDD, NM, Nyrstar, inwoners 2017-2018     

350000 50% 50% 100%
A6 Natuurcompensatie - opgave 

Metalot
Economie - natuur Aanleg nieuwe natuur Chantal Storms Harrie Vissers; Joris 

Kantelberg
GC PNB, NM, PLb, dorpsraad 2017-2021

2,95 mln

34% 66%

100%

code naam thema doelen pakketmanager contactpersoon trekker partners periode 2017 2018 2019 e.v. TOTAAL EU PLb GC GW GB GHA RLKM WDD NM ZLTO/LLTB organisatie ondernemer Rijk TOTAAL (in %) tekort (in %)
POP3 GOB PAS SNL N&E ?  

D1 De Lichtenberg (park en 
theater)

Recreatie, cultuur Het realiseren van een open en groen 
gebied met een beperkt aantal 
(recreatieve) functies. Het gebied moet 
opengesteld worden voor de 
gemeenschap (bij voorkeur door 
derden); In ere herstellen van 
openluchttheater

Theo Huijbers Raymon Blondel GW Provisus, Stichting Behoud de Lichtenberg, 
Tennisvereniging, Petanqueclub, RACM, 
toekomstige gebruikers, Wijkraad

voorbereiding 2017 p.m.

p.m. 0% 100%
D2 Ehrens Paardensport Recreatie Het realiseren van een hippische 

ondernemeing met een paardenstoeterij; 
passend sportaanbod voor topsport

Theo Huijbers Rob Ehrens Ehrens KNHS, Stichting Paardensport Limburg, 
Ondernemers Hippische sector, PLb, GW, wijkraad

uitvoering 2017/2018 p.m.

p.m. 0% 100%
D3 Sportzone, trainingscentra voor Recreatie Het realiseren van meerdere RTC's; Het Theo Huijbers Raymon Blondel GW, sportbonden en PLb Stichting Topsport Limburg, Wijkraad voorbereiding 2017 p.m. p.m. p.m. p.m. 0% 100%
D4 Straalbedrijf Cuijpers, 

Beauchamp
Recreatie, natuur, economie Vorming landgoed en natuur Theo Huijbers Ger vd Oetelaar Stichting Ark PLb, GW, famillie Cuijpers voorbereiding 2017 p.m.

100% 100% 0%
D5 Van Horne kazerne, HQ Educatie, recreatie, zorg Het realiseren van 5 pleinen: COA, 

Educatie, Sportplein, Zorgplein, 
Ontwikkelingsplein

Theo Huijbers Raymon Blondel Stichting Horne Quartier (HQ) GW, PLb, Omwonenden, Huurders HQ in uitvoering p.m.

p.m. 0% 100%
D6 Hippische Campus Onderwijs, recreatie Realiseren van een adequate omgeving 

voor praktijkgericht onderwijs met de 
Boostenzalen als middelpunt

Theo Huijbers Raymon Blondel PLb, paardensector HCE, 
paardensportbonden

Provisus, HCE De ijzeren man, Rob Ehrens, 
KNHS, MBO/HBO

voorbereiding 2017 p.m.

p.m. p.m. 0% 100%
D8 Boostenzalen recreatie onbekend (verkopen aan passende 

kandidaat)
Theo Huijbers nieuwe eigenaar eigenaar geen voorbereiding 2017 p.m.

0% 100%
D9 Dennenoord recreatie opwaardering huidige voorziening 

(plannen voor uitbreiding)
Theo Huijbers eigenaar eigenaar geen onbekend p.m. 0% 100%

D10 camping IJzeren Man recreatie nieuwe plannen Theo Huijbers eigenaar eigenaar geen onbekend p.m. 0% 100%

code naam thema doelen pakketmanager contactpersoon trekker partners periode 2017 2018 2019 e.v. TOTAAL EU PLb GC GW GB GHA RLKM WDD NM ZLTO/LLTB organisatie ondernemer Rijk TOTAAL (in %) tekort (in %)
POP3 GOB PAS SNL N&E ?  

E1 Gebiedsvisie ontwikkelen Natuur, water, recreatie, landbouw, 
infrastructuur, landschap -> landschap 
en cultuurhistorie

Versterken kwaliteit en vergroten 
beleefbaarheid van het gebied

Peter van Rooy Imke Mulders Programmateam NHTV begin 2017 € 22.490 € 22.490,00

100% 100% 0%
E2 Grensgevallen Cultuurhistorie Gebiedsidentiteit versterken en 

beleefbaar maken
Erwin Christis Erwin Christis RKLM Ark, Heemkringen, GW, GB, dorpsraden 2017 voorbereiding; 

2018 uitvoering?
p.m. p.m.

0% 100%

0% 100%
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