
o
Pto>L

õs¡l> GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

Sa menwerkin gsovereen komst Wertha bou leva rd

Voorstel

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst wefthaboulevard met
Bouwbedrijven Jongen BV.

2. In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijke inkoop- en
aanbestedingsbeleid en Bouwbedrijven Jongen BV opdracht te verstrekken voor
het bouw- en woonrijp maken van het plangebied.

Inleiding

Op 5 december 2OI7 heeft uw college ingestemd met het voorstel om de
samenwerkingsovereenkomst met Bouwbedrijven Jongen BV voor te leggen aan de
gemeenteraad voor het maken van wensen en bedenkingen.
De samenwerkingsovereenkomst is op 24 januari 2018 besproken in de gemeenteraad. De
raad heeft de volgende wens uitgesproken:

. De datum in artikel 35 lid 2 van de samenwerkingsovereenkomst van 1 september
2018 te wijzigen in 1 januari 2019.

Deze wens is overgenomen in bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst. Voorgesteld
wordt om in te stemmen met deze overeenkomst.

Artikel 35 lid 2 houdt verband met het uit te voeren onderzoek naar behoud van de
mouttoren en het terugplaatsen van de kraan en het uiterlijke tijdstip waarop dit plan voor
besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het project Beekpoort kent een lange geschiedenis. Dit project is een grote ontwikkeling
waarbinnen de afgelopen jaren de realisatie van diverse bouwprojecten heeft
plaatsgevonden. Daarnaast heeft de openbare ruímte in de omgeving van het project
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Waterfront een flinke impuls gekregen door een gefaseerde herinrichting. Het betreft
Werthaboulevard, Bassin, haven, Kasteelsingel, Hoogpoort en verlengde Beekstraat.

Het gebied Beekpoort bestaat uit Beekpoort-Noord en Beekpoort-Zuid. Beekpoort-Noord
betreft de locatie aan de noordzijde van het kanaal naast de Suffolkweg. Beekpoort-Zuid
ligt aan de zuidzijde van het kanaal en bestaat uit het voormalige Landbouwbelang, waar
het appartementencomplex Ceres is gerealiseerd. Later is de locatie van het zalencomplex
Poort van Limburg en het bedrijfsverzamelgebouw met woningen aan het project
toegevoegd. Aansluitend aan Ceres ligt aan de Industriekade het plangebied
Werthaboulevard. Tot het plangebied Werthaboulevard behoren de deelgebieden
Landbouwbelang en Tennishal.
Vanwege de economische crisis en de fasering van de woningbouwprojecten is de keuze
gemaakt om de locatie Landbouwbelang vanaf 2018 te ontwikkelen. De woningmarkt is

aangetrokken. Andere langlopende plannen met appartementen zijn inmiddels gereed dan

wel in aanbouw. Er is een grote behoefte aan woningen in diverse categorieën. Het
bestemmingsplan ter plaatse van het Landbouwbelang laat woningbouw nu al toe.
In de Structuurvisie Weert 2025 zijn rotte plekken benoemd als mogelijke toekomstige
woningbouwlocaties. De locatie van de Tennishal behoort hiertoe. De meest recente
woningbouwprognose biedt ruimte om ook op de locatie van de Tennishal woningen te
bouwen. Bouwbedrijven Jongen BV kan beschikken over de gronden van de Tennishal en

wil hier woningen bouwen. In bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst zijn met
Bouwbedrijven Jongen BV en VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkcling Zuid BV

afspraken gemaakt over de realisatie van een gedifferentieerd woningbouwprogramma in

het plangebied Werthabou levard.

Beoogd effect/doel

Doel van de overeenkomst is het voorzien in woningen voor een brede doelgroep. Het plan

omvat 76 sociale huurwoningen, T6 middeldure huurwoningen,2l vrije sector
koopappartementen en 34 vrije sector grondgebonden koopwoningen.
De locatie en de aangrenzende openbare ruimte worden enorm opgewaardeerd.

Doelstelling is om het gebied Werthaboulevard volgens de huidige inzichten te
ontwikkelen, voornamelijk voor woondoeleinden. Daarbij wordt de potentie van het kanaal
benut om een hoogwaardig woongebied, dicht bij het centrum, te ontwikkelen. Deze

ontwikkeling draagt bij aan de versterking van de noordelijke entree van de binnenstad.

Argumenten

1.1 Er wordt voorzien in behoefte aan woningen in diverse categorieën.
De realisatie van de woningbouwplannen voor de korte termijn (20L4 tot en met 2017)
verloopt goed. De ambitie wordt ruimschoots gehaald. In de Structuurvisie Weeft 2025
zijn de plannen voor de korte termijn benoemd (groene bakje). Deze plannen zijn allemaal
gerealiseerd/ in realisatie.
De gemeente moet zich voorbereiden op de realisatie van woningbouwprojecten voor de
periode vanaf 2018. De ontwikkeling van Beekpoort-Zuid behoort hiertoe. In de

structuurvisie is de locatie Landbouwbelang als zodanig opgenomen in het'oranje' bakje
van de woningbouwprogrammering (heroverweging in 2018).

De ontwikkeling past deels binnen het woonbeleid zoals vastgelegd in de regionale
Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg alsmede de Beleidsregel
terugdringen planvoorraad. Concreet houdt dit in dat vanaf 2014 tot de top van het aantal
huishoudens, voorzien in 2027, een aantal van 900 woningen moet worden gerealiseerd
(autonome groei was 710 woningen, via een regionale herverdeling is dit verhoogd naar
900). Voor de periode 2074 tlm 2017 heeft Weert een opgave van netto 360 woningen. In
2018 vind herijking van de structuurvisie plaats.
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Een aantal van ca. 206 woningen is voorzien in het plangebied Werthaboulevard. Op de
locatie Landbouwbelang waren max. 142 woningen voorzien. Dit betekent dat aanvullend
een contingentvan 64 woningen nodig is om het plan volledig te realiseren.

Voor 2018 is een herijking van de regionale structuurvisie voorzien. Naar verwachting zal
vaststelling in het 4e kwartaal 2018 plaatsvinden. Vanwege de aantrekkende woningmarkt
en ter overbrugging van 2018 is in de regio afgesproken dat elke gemeente over 10Vo
extra contingent mag beschikken. Voor Weert zijn dat 90 woningen. Hierover vindt nog
overleg plaats met de provincie. Dit betekent dat de benodigde contingenten voor het plan
Werthaboulevard beschikbaar komen.

Onlangs is de nieuwe woningbouwprognose van E'til 2017 beschikbaar gekomen. De
gemeente Weert groeit conform deze prognose tot de top van het aantal huishoudens,
welke is verschoven naar 2031, ongeveer 1.000 woningen méér dan in 2013 was voorzien
Dit betekent dat het zo goed als zeker is dat ook in de nieuwe structuurvisie ruimte komt
voor het plan.

Met minimaal 76 sociale huurwoningen wordt in een grote behoefte voorzien. De druk op
huurwoningen blijft aanhouden. Bovendien zijn deze woningen geschikt voor 1- en 2-
persoons huishoudens. Hierin zit een grote groei. .

1.2 Een rotte plek in de stad wordt opgeruimd.
De locatie van de tennishal is verworden tot een rotte plek. Sloop van de tennishal en de
bouw van woningen zorgt voor een enorme opwaardering van deze locatie.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Er is geen sprake van (financiële) risico's voor de gemeente.
Het totale plangebied, inclusief de openbare ruimte, wordt ontwikkeld voor risico van
Bouwbedrijven Jongen BV en VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. De gemeente
betaalt een bijdrage in de kosten van het bouw- en woonrijp maken naar rato van haar
grondpositie. Deze bijdrage is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Het risico op
extra c.q. onvoorziene kosten ligt bij Bouwbedrijven Jongen BV en VolkerWessels Bouw &
Vastgoedontwikkelin g Zu id BV.

1.2 Kraan landbouwbelang en Mouttoren
De samenwerkingsovereenkomst gaat niet uit van behoud van de mouttoren en het
terugplaatsen van de kraan om reden dat het niet lukt om op korte termijn een goed
onderbouwd voorstel aan te bieden aan de raad op basis waarvan besluitvorming kan
plaatsvinden. De voortgang van de bouw van woningen mag echter niet in de knel komen.
Op de locatie van Landbouwbelang kan tenslotte al gestart worden met de bouw van
woningen. Daarom biedt de overeenkomst de mogelijkheid om tot 1 januari 2019 alsnog
te besluiten om de kraan terug te plaatsen en de mouttoren te behouden. Indien de
gemeenteraad als zodanig beslist, is Bouwbedrijven Jongen BV dan verplicht om dit besluit
uitte voeren, rekening houdende met de bepalingen zoals deze daaroverzijn opgenomen
in de overeenkomst.
Het traject om te komen tot besluitvorming over het terugplaatsen van de kraan en het
behoud van de mouttoren is complex. Terugkerende thema,s zijn
herbestemmingsmogelijkheden, exploitatie en (investerings)kosten. Op hoofdlijnen is hier
onlangs door Bouwbedrijven Jongen BV al naar gekeken. De voorlopige inschatting is dat
er hoge kosten zijn gemoeid met het terugplaatsen van de kraan en het behoud en
herbestemmen van de mouttoren.
Deze kosten komen voor een belangrijk deel voor rekening van de gemeente. Het is nog
niet duidelijk hoe de gemeente deze kosten gaat dekken en wie verantwoordelijk wordt
voor de exploitatie van de mouttoren. Mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies
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moeten worden onderzocht. Daarnaast vergt het tijd om te komen tot een passende
herbestemming van de mouttoren. Bovendien kan, gelet op de constructie, het merendeel
van de mouttoren waarschijnlijk niet worden herbestemd.
Het is dus om meerdere redenen niet mogelijk om de gemeenteraad op korte termijn een
goed onderbouwd voorstel aan te bieden. Naarverwachting kan medio 2018 wel een

voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Door de Erfgoedstichting is in juni 2017 verzocht om de mouttoren op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen. Alvorens de mouttoren eventueel op gemeentelijke
monumentenlijst kan worden geplaatst moet onderzoek plaatsvinden. Daarmee is een
procedure gemoeid welke is opgenomen in de Erfgoedverordenrng 2Ul4. Br¡ de toepassing
van deze verordening wordt rekening gehouden met de bestaande en mogelijke
toekomstige gebruiksfuncties van monumenten. Logischerwijs betekent dit dat eerst een

herbestemmingsonderzoek moet worden u itgevoerd door een onafhankelijk deskundige.
Of de mouttoren vervolgens op de lijst kan worden geplaatst is dus afhankelijk van dc
uitkomst van dit onderzoek. Via een afzonderlijk raadsvoorstel wordt verzocht om een
krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een herbestemmingsonderzoek.

Onlangs heeft het voorontwerp bestemmingsplan 'Binnenstad 2OI7' ter inzage gelegen. In
dit bestemmingsplan is een regeling voor de kraan opgenomen. Al b¡j het opmaken van
het bestemmingsplan, wat heeft plaatsgevonden vóór het moment waarop
bovengenoemde moties zijn aangenomen, was ccn rcgeling voor de kraan opgenomen. In
het bestemmingsplan 'Binnenstad 2009'was dit niet het geval. Over de regeling voor de

kraan in het bestemmingsplan'Binnenstad 2OI7' is een zienswijze ontvangen van
Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor wat betreft het kanaal.
Rijkswaterstaat vindt het onwenselijk dat de laad- en loskraan boven het water uitkraagt.
De kraan geeft, mede door de vakwerkopbouw extreem veel radarhinder door valse
echo's. Andere objecten zoals schepen, bruggen en oevers zijn dan niet meer goed

zichtbaar en herkenbaar op het scherm. Rijkswaterstaat merkt op dat een groot deel van
de schepen die passeren en die alle zijn voorzien van radarinstallaties, zuurtankers zijn.
Aanvullend aan de nautische belangen worden mogelijk andere belangen geraakt,
genoemd is de belasting op de damwand. Dit zal dan beoordeeld moeten worden.
Rijkswaterstaat adviseert de laad- en loskraan niet boven het water te laten uitkragen.
Zodoende wordt de kans op valse echo's erg klein. Dit is van invloed op de besluitvorming
omtrent de kraan. Het college is voornemens om de zienswijze van Rijkswaterstaat niet
over te nemen in het bestemmingsplan.

1.3 Het plangebied ligt in de molenbiotoop van twee molens.
De bouwmassa wordt in het huidige planvoornemen beduidend lager dan de contour van
het complex Landbouwbelang, zoals dat in het geldende bestemmingsplan'Binnenstad
2009' is vastgelegd. In het kader van zowel de herziening van het bestemmingsplan
'Binnenstad 2017' (locatie Landbouwbelang) als het nog op te stellen bestemmingsplan
voor de locatie Tennishal vindt overleg met de molenstichtingen en moleneigenaren
plaats.

2.1 Afwijken van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid
De gemeente doet een bijdrage in de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het
openbaar gebied zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst. Deze bijdrage is
tot stand gekomen via onderhandelingen en daarnaast getoetst aan een door een extern
onafhankelijk deskundige opgestelde marktconforme kostenraming. De hoogte van de

bijdrage is lager dan het bedrag volgens deze kostenraming.
Via het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst geeft de gemeente opdracht aan
Bouwbedrijven Jongen BV voor het bouw- en woonrijp maken van openbaar gebied voor
zover dat betrekking heeft op het grondaandeel dat de gemeente inbrengt. Dit is in
afwijking van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid vanwege de hoogte van
het bedrag dat daarmee is gemoeid. Het heett echter organrsatonsche voordelen om
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opdracht te geven aan Bouwbedrijven Jongen BV voor aanleg van het openbaar gebied
gelegen binnen het plangebied Werthaboulevard. Wanneer Bouwbedrijven Jongen BV
zorgdraagt voor de bouw van woningen en de aanleg van openbaar gebied, kunnen
werkzaamheden door deze partij optimaal op elkaar worden afgestemd zonder dat
afstemming en coördinatie met een andere uitvoerende partij noodzakelijk is. Het
bouwrijp maken van de (toekomstige) openbare ruimte en de (her)inrichting en aanleg
van die openbare ruimte c.q. de desbetreffende werkzaamheden zijn technisch en
organisatorisch onlosmakelijk verbonden met de bouw van de woningen. Naar verwachting
is er ook een economische samenhang, omdat het splitsen van werkzaamheden (bouwen
van woningen en aanleg van openbare ruimte) en het afzonderlijk in de marktzetten van
opdrachten, tot meerkosten kan leiden. Daarnaast worden risico's op meerwerk verlegd
naar Bouwbedrijven Jongen BV.
In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de kwaliteit van de Werthaboulevard
qua beeld in materiaalgebruik, zoals reeds aanwezig bij het nieuw ingerichte deelvan de
boulevard, wordt doorgezet.

2. 2 Aa nbestedi ngsplicht en staatssteun
De overeenkomst is getoetst door Dirkzwager Advocaten & Notarissen. In het bijzonder is
gekeken naar staatssteun en aanbestedingsplicht. De conclusie van deze toetsing is als
volgt:
Staatssteun
Het risico is zeer beperkt dat de samenwerkingsovereenkomst niet in overeenstemming is
met de geldende staatssteunregels. Zeer goed verdedigbaar is namelijk dat aan
Bouwbedrijven Jongen BV geen voordeel wordt verschaft. Zonder van overheidswege
verstrekt voordeel is er geen sprake van staatssteun.
Aan bestedingsplicht
Evenmin is aannemelijk dat de gemeente in strijd handelt met een aanbestedingsplicht als
zij de overeenkomst zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure aangaat met
Bouwbedrijven Jongen BV. Aanbestedingsplichtig zijn slechts overheidsopdrachten (in dit
geval voor werken) die de relevante (Europese) drempelwaarde overschrijden.
Voor de ontwikkeling van het commerciële programma is goed verdedigbaar dat het geen
overheidsopdracht betreft, evenwel een particuliere ontwikkeling door Bouwbedrijven
Jongen BV. De ontwikkeling van het openbaar gebied is een overheidsopdracht. Deze
overschrijdt de Europese drempelwaarde niet. Van een Europese aanbestedingsplicht is
daarom geen sprake. Wel van toepassing zijn het gemeentelijk inkoopbeleid en de Gids
Proportionaliteit. Daarvan wordt bij besluit van het college gemotiveerd (en dus
toelaatbaar) afgeweken door deze opdracht aan Bouwbedrijven Jongen BV te gunnen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Grondexploitatie Landbouwbelang
De kosten en opbrengsten uit voorliggende overeenkomst vallen gunstiger uit dan de
bedragen in de lopende grondexploitatie Landbouwbelang (G130400). De opbrengsten uit
de verkoop van het Landbouwbelang en de Energiestraat bedragen respectievelijk € 2,7 en
€ 0,3 miljoen, waar in de grondexploitatie gerekend is op een bedrag van ruím € 1,g
miljoen. Belangrijkste reden hiervoor is de opwaardering van het bouwprogramma. De
opbrengst van de Energiestraat is lager dan de taxatie van het bouwprogramma blokken D
en E, omdat de helft van dit programma is gelegen op grondgebied van Bouwbedrijven
Jongen BV.
Ook ten aanzien van de kosten is er een meevaller: voor het woonrijp maken van het
gebied is in de grondexploitatie een bedrag opgenomen van € 1 miljoen. In de
overeenkomst is hiervoor een bedrag van € 0,7 miljoen opgenomen.

Deelqebied Tennishal
Ambtelijke kosten met betrekking tot het deelgebied Tennishal zijn berekend op € 100.000
en komen voor rekening van Bouwbedrijven Jongen BV. De baten die hierop betrekking
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hebben zullen worden verwerkt op de post Bouwplannen van derden (8200300). Voorts
betaalt Bouwbedrijven Jongen BV een bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen van €
103.500,- ten behoeve van de herinrichting van het Bassin.

Uitvoering/evaluatie

Via de haltjaarlijkse projectenrapportage wordt de raad op de hoogte gehouden van de
voortgang.

De aanvraag van de uitgebreide omgevingsvergunning voor het deelgebied
Landbouwbelang wordt dlrect na beslultvormlng over de samenwerkingsovereenkonrst
ingediend. Verder is het plan opgenomen in het bestemmingsplan'Binnenstad 2OL7', dat
in voorbereiding is. De contouren van de bouwvlakken zijn hierin aangepast op het nieuwe
plan.

Voor de locatie Tennishal moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld

Het beeldkwaliteitsplan is het kader voor de toetsing van de ontwerpen van de woningen
en is het kader voor de inrichting van de openbare ruimte en is een bijlage bij de
samenwerkingsovereenkomst gevoegd.
Het beeldkwaliteitsplan wordt te zijner tijd ter inzage gelegd en wordt daarna als
beleidsregel door de raad vastgesteld. Verankering vindt plaats via het bestemmingsplan
voor de Tennishal. Dit biedt mogelijkheden om de bevoegdheid tot het stellen van nadere
eisen te koppelen aan het beeldkwaliteitsplan (artikel 3.L2, lid 2, sub a Bro). Hiermee
wordt geanticipeerd op de Omgevingswet.
De procedure van de bouwplannen voor de locatie Landbouwbelang wordt doorlopen via
een uitgebreide omgevingsvergunning. Toetsing van deze bouwplannen vindt vooraf plaats
via het beeldkwaliteitsplan dat onderdeel is van de samenwerkingsovereenkomst.

Com mu n icatie/ participatie

Op 31 mei2OlT is het plan gepresenteerd in de informatiebijeenkomstvan de commissie
ruimte.

Op 26 juni 2017 heeft Bouwbedrijven Jongen BV het plan gepresenteerd aan
omwonenden. Het plan is overwegend positief ontvangen.

De overeenkomst zal binnen 2 weken na een positief besluit van uw college worden
gepubliceerd (Wro aftikel 6.24lid 3).

Overleg gevoerd met

Intern:
Gemeentelijke Projectgroep Werthaboulevard (Peter Kuppens, Marian Arts, Leon Heese,
Rob van der Wijst, Werner Mentens, Patrik Trines, Dirk Franssen, Birgit Petit, Paul
Verhappen), Arjen Vossen (inkoopadviseur CBP)

Extern:
Di rkzwa ger Advocaten, Homevis ion Makelaa rd ij, Sch revens Bouwkostenadviesbu rea u,
Bureau Kragten

Bijlagen

Ooenbaar
Samenwerklngsovereenkomst met bijlagen
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Niet openbaar
Taxatierapport grondwaarde, kostenraming inrichting openbaar gebied, advies/second
opinion Dirkzwager Advocaten.
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GEMEENTE WEERT

Samenwerki n gsovereen komst Wertha bou leva rd

a

overeenkomst tussen de gemeente weert, Bouwbedrijven Jongen BV en
VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid BV, inzake ãe verkoop van
gronden en de realisatie van woningen op de Locaties Landbouwbelang,
Energiestraat en Tennishal in het gebied Beekpoort-Zuid

De onderoetekenden:

De gemeente WeerL, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de concerndirecteur de heer
R. Bladder, hierna te noemen ..de gemeente,,

Bouwbedrijven Jongen BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
|9O9rt9n!¡ recht, gevestigd in Rijssen, kantoor houdend Hompertsw eg 34, 6377 CX Landgraaf(KvK 24281055), te deze vertegenwoordigd door haar 'bestuurãers, 

de nee¡. R.W.p.A
Quaedackers en de W.A.J.M Martens, hierna te noemen ..Jongen,,

en

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid BV, een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands reðht, gevestigd ín Rijssen, kantoor houdend Hayavan Somerenstraat 4 0L,5032 MK Tilburg (KvK 24BLío4q:. Hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar bestuurders VolkerWessels Bouw & VastgoedontwiËkeling gV, eeñ
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlaids recht, gevestigd in
Rijssen, kantoor houdend Reggesingel4, T46t BA Rijssen (KvK242at03g) en Xamit
Management BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkháid naar Nederlands
recht, gevestigd in Tilburg, kantoor houdend Hilvarenbeekseweg g, 5Or2 GB Tilburg (KvK
52434044), op hun beurt te dezen vertegenwoordigd door, de heer M. de Harder
respectievelijk de heer A.H.p van Laarhoven, hierna te noemen ..votkerwessels,,

De Gemeente, Jongen en volkerwessels hierna gezameniijk..partijen', genoemd

in aanmerkinq nemende dat:
de gemeente eigenaar is van een perceel bouwgrond aan de f ndustriekade, welk perceel
onderdeel uitmaakt van het plangebied Werthaboulevard en een woonbeståmming heeft, ookgenoemd "Velden 2 en 3 van Landbouwbelang", hierna te noemen deelgebied "LB-B. (bijiage
L);
de gemeente voornemens is deelgebied LBB in exploitatie te brengen voor de bouw van
woningen;
de gemeente eigenaar is van deelgebied Energiestraat (bijlage 1) welke deel uitmaakt van
de het plangebied Werthaboulevard;
Wertha Center BV eigenaar is van de gronden met opstallen (voormalige tennishal, hierna te
noemen "Tennishal", bijlage 1) gelegen aan de Industriekade 17 te Wãert, welke deel
uitmaakt van het plangebied Werthaboulevard en Jongen en VolkerWessels hierover kunnen
beschikken;
de gemeente níet overgaat tot een openbare biedprocedure voor de deelgebieden LBB en
Energiestraat vanwege de grondpositie van Jongen van het deelgebied Tãnnishal;
Het project Werthabouleva¡d - de deelgebieden Velden 2 en 3 ván LBB, Energiestraat en
Tennishal - zowel de ontwikkeling en realisatie van het bouwprogramma vooi de
verschillende deelgebieden op de door de gemeente daartoe uit ie geven gronden, inclusief
het bouwrijp maken van die gronden, als de (her)inrichting en aanlãg van-openbare ruimte(zgn. woonrijp maken), inclusief het bouwrijp maken uan ãe toekomãtige openbare ruimte
omvat;

a

a

a

a

a
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a Zowel de ontwikkeling en realisatie van het woningbouwprogramma voor de verschillende
deelgebieden als de (her)inrichting en aanleg van de openbare ruimten plaatsvinden voor
r-ekeñing en risico van Jongen. Voo¡'zover nodig draagt longen de openbare ruimte na

oplevering van de werkzaamheden over aan de gemeente;
Oä gemeãnte de realisatie van het woningbouwprogramma binnen de in deze overeenkomst
vasigestelde kaders mogelijk wil maken en daartoe slechts gebruik zal maken van haar

regulerende bevoegdheid inzake stedenbouw en cie bouwplannen van Jongen
ovêreenkomstig die bevoegdheden zal beoordelen. De gemeente met deze

samenwerkingsovereenkomst beoogt geen beslissende invloed op het ontwerp van het
woningprogramma te hebben of eisen daaraan te stellen die zodanig zijn dat zij de

kenmerken van het woningbouwprogramma definiëren;
De gemeente ter zake cie reaiisatie van het woningbouwprogramma geen

realisatieverplichting oplegt aan Jongen;
partijen deze overeenkomst voor wat betreft de realisatie van het woningbouwprogramma
daarom niet zien als een overheidsopdracht voor werken;
partijen ermee bekend zijn dat de (her)inrichting en aanleg van de openbare ruimte inclusief

het bouwrijp maken van Oe betretlende groncien voor cie Gemeenie mogeiijk aan te rnerkeil

zijn als een overheidsopdracht voor werken;
Dê (her)inrichting en aanleg van de openbare ruímte op grond van de Aanbestedlngswet
ZOf) Uú¡ten het ioepassingègebied valt van het Europese aanbestedingsrecht omdat de

geraamde waarde onder de Europese drempelwaarde voor opdrachten voor werken van

S.ZZS.OoO Eurc ligt. Het bouwrijp maken van de toekomstige openbare ruimte en de

(her)inrichting en aanleg van dié openbare ruimte c.q. de desbetreffende werkzaamheden
zi¡n tecfrnisch en organiéatorische onlosmakelijk verbonden met het bouwrijp maken door
vãn de door de Gemeente aan Jongen uit te geven gronden, welke door en voor rekening

van Jongen bouwrijp worden gemaakt, waarbij de gemeente bijdraagt in deze kosien. Mei

name dã nooazakeliike ontvlechting van (ondergrondse) infrastructuur en de noodzakelijke -
perceel overschrijdeîde - bodemsanering zijn technisch zeer moeilijk te splitsen en praktisch

gezien is dat zelfs niet of nauwelijks mogelijk. Dientengevolge is tevens sprake van

économische samenhang, omdat het splitsen van de werkzaamheden en het afzonderlijk in
de markt zetten van de ôpdracht voor het bouwrijp maken van toekomstige openbare ruimte

en de (her)inrichting en aanleg daarvan door de Gemeente, tot aanzienlijke meerkosten zou

leiden dan wanneer deze als onderdeel van het bouwrijp maken van de overige gronden door

a

a

a

a

a

Jongen wordt uitgevoerd ;
. deze overeenkomst gezien moet worden als een anterieure overeenkomst in het kader van

de Wet Ruimtelijke Ordening waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal;
. partijen op 15 maar¡ 2OI7 een intentieovereenkomst hebben gesloten inzake het project

Waterfront te Weeft (thans genoemd Werthaboulevard), waarvan de deelgebieden LBB,

Energiestraat en Tennishal deel uitmaken;
.. ;- r^ iá+^ñ+i^^r,^raanl,¡met afcnrzLan ziin nomaakt í!\-/F!" het gi[t7ge¡gn Van gen- ¡¡¡ UC ¡¡iLCi¡LiçuVç¡Ec¡iÃv¡¡¡-i qrr}/rqñLr¡ 4¡Jrr :rvrilqq

haalbaarheidsonderzoek;
. het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd en heeft uitgewezen dat er mogelijkheden zijn

voor de ontwikkeling van het plangebied Werthaboulevard;
. in goede samenwerking tussen partijen een samenhangend stedenbouwkundig plan is

gemaakt voor het plangebied Werthaboulevard;
. VolkerWessels binnen het concern haar in de regio Weert actieve ciochteronrierneming

Jongen heeft aangewezen als ontwikkelaar/bouwer, welke in het plangebied

Werthaboulevard een gedifterentieerde mix van woningen wenst te realiseren;
. Jongen de deelgebieden LBB en Energiestraat van de gemeente wil kopen, waarbij de

Grondprijsbrief 2OL7 van de gemeente Weert uitgangspunt is;
. woningbóuw in het deelgebieã LBB volgens het bestemmingsplan nu ai mogeiijk is maar ciat

het beãogde bouwplan ñiet geheel past binnen dit bestemmingsplan, aanpassing van het

bestemm'ingsplan nodig is eñ deze aanpassing naar verwachting begin 2018 kan worden

afgerond;
. wðningbouw ln de deelgebieclerr Errergiestraat en Tennishal volgens het bestcmmingsplan nu

niet mogelijk is;
. het plangeOied gelegen is binnen de molenbiotopen van 2 molens hetgeen mogelijk

beperkingen oplevert voor de te realiseren bouwhoogte;
. besluitvorming over het behoud van de mouttoren en het terugplaatsen van de kraan geen

deel uitmaakt van het plan Werthaboulevard zoals dat ais bijiage 4 bíj deze overeenkomst is

gevoegd en besluitvorming over kraan en mouttoren plaatsvindt na besluitvorming over deze

overeenkomst;
. Jongen op 15 mei 2OL7 bij de gemeente een prirrcipevetzoek lreeft ingediend voor wijziging

van de bestemming van de deelgebieden Energiestraat en Tennishal in woningbouw;



a de gemeente heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen
aan herontwikkeling van de deelgebieden Energiestraat en Tennishal tot woninfbouw tot
uiterlijk 1 juli 2019;
partijen hun onderlinge afspraken wensen vast te leggen in onderhavige samenwerkings-
overeenkomst;
VolkerWessels zich garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen van Jongen uit
hoofde van deze overeenkomst. Dientengevolge lal VolkerWéssels déze overeen-komst
eveneens ondertekenen.

Verder in aanmerkinø nemend dat:
het Jongen en VolkerWessels bekend is dat vooralsnog sprake is van een concept-
overeenkomst;
in deze concept-overeenkomst uitsluitend de resultaten zijn omschreven van het door partijen
gevoerde overleg, waarover echter nog bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden;
de concept-overeenkomst na ondertekening door Jongen en VolkerWess'els ter goedkeuring
aan het college van Burgemeester en wethouders van weert wordt voorgelegd;
in een aantal gevallen, waarin het sluiten van een overeenkomst ingrijpeñde levolgen voor de
gemeente kan hebben, het college van Burgemeester en Wethouders eerst eén Oeltu¡t neemt
nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft kunnen maken;
binnen drie maanden na de datum van ondertekening door Jongen en VolkerWessels deze
overeenkomst zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad;
na een positief besluit van het college van Burgemeester en Wethouders de overeenkomst
namens de gemeente Weert wordt ondeftekend en aan Jongen en VolkerWessels wordt
toegezonden en dat alsdan eerst sprake is van wilsovereenstemming en van een door partijen
gesloten overeenkomst;
het Jongen en VolkerWessels bekend is dat er bij gebreke van een positief besluit van het
college van Burgemeester en Wethouders geen sprake is van wilsovereenstemming; dat de
overeenkomst in dat geval niet tot stand is gekomen en dat partijen aan het niet tot stand
komen van de overeenkomst geen rechten kunnen ontlenen en dat þartijen niet gehouden zijn
tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

a

a

a

a

a

a

KOOPOVEREENKOMST EN LEVERING
De gemeente verklaart te willen verkopen en mitsdien in volle en vrije eigendom te willen
overdragen aan Jongen, die verklaart te willen kopen en in volle en vrije ãigendom te willen
verkrijgen.

DEELGEBIED LBB
Een aaneengesloten perceel qrond, oeleqen aan de Industriekade te Weert, onbebouwd,
bestaande ult:

a. een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend oemeente Weert, sectie R. nummer
4302;

b. het perceel. kadastraal bekend oemeente weeft. sectie R, nummer 4303;c. het perceel. kadaltraal bekend qemeente weert. sectie R. nimmãi456óJd. een oedeelte van het perceel, kadastraal bekend oemeente Weert.lêãtiãR. nummer
456L"

e. een gedeelte van het perceel. kadastraal bekend oemeente Weert. sectie R. nummer
4563.

ter g rootte van ongeve er 72 are en 18 centiare, of ter zodanige grootte als na kadastrale
inmeting zal blijken,

zoals in gele en oranje kleur is aangegeven op bijgevoegde tekening (bijlage 2), hierna ook
te noemen "het verkochte 1" en/of "het bouwterrein 1", en onder ¿é dpecifiéte úôorwaarden
en bedingen zoals in de artikelen van de onderhavige overeenkomst nader zijn bepaald.

Ten aanzien van het gebruik van het verkochte heeft de gemeente meegedeeld dat het haar
niet bekend is dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke gronden ñiet ¡s toegestaan.

KOOPPRIJS LBB
Partijen, handelend als gemeld, verklaren dat deze verkoop en koop van het..verkochte
geschiedt voor een koopprijs van € 2.744.797,- (zegge: tweemiljoen
zevenhonderdvierenveertigduizend zevenhonderdzevenennegenfig euro) exclusief BTW.
bedrag van de koopprijs wordt door Jongen voldaan door storting bij de notaris.
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De gemeente verstrekt aan Jongen bij het passeren van de notariële akte een kwitantie voor
de betaling van de koopprijs, de daaror¡er verschuldigde omzetbelasting en voor de overige
verschuidigde kosten.

ÐEELGEBIED ENERGIESTRAAT
Twee percelen grond, onder andere een bestaande openbare weo, geleqen tuss€n de

inelustriekaeie en de Penitentenstraai te Weei-t, onbebouwd, bestaande uit:
a. twee deien van het perceei, kadasii-aal bekend gemeente Wee¡-t, sectie R. ûummer

4302:
ter grootte van ongeveer 9 are acht en 40 centiare, of ter zodanige grootte ais na kadastraie
inmeting zal biijken,

zoals geel gekleurd is aangegeven op bijgevoegde tekening (biilage 2), hierna ook te
noemen "het verkochte 2" en/of "het terrein 2", en onder de specifieke voorwaarden en

bedingen zoals in de artikelen van de onderhavige overeenkomst nader zijn bepaald.

Ten aanzlen van het gebruik van trel verkoclrte lreeft de gemeente meegedeeld dat het haar
rriel- bekencl is cl¿t dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke gronden niet is toegestaan.

¡r^^ñññttê E----:^-e-- -úl\\rfrrrta¡J:, E¡¡rÉ¡ 1¡rrÐLr adL
Partijen, handelend als gemeld, verklaren dat deze verkoop en koop van het "verkochte 2"
geschiedt voor een koopprijs van € 306.595,- (zeEge: driehondei'denzesduizend
vijfhonderdvijfennegentig euro) exclusief ove¡'drachtsbeiasting, zijnde 50o/o van cje

getaxeerde grondwaarde van de bouwblokken D en E. Het bedrag van de koopprijs worcit
door Jongen voldaan door storting bij de notaris.

De gemeente verstrekt aan Jongen bij het passeren van de notariële akte een kwitantie voor
de betaling van de koopprijs, de daarover verschuldigde omzetbelasting en voor de overige
verschuldigde kosten.

De koopprijs 1 (LBB) en koopprijs 2 (Energiestraat) zijn tot stand gekonnen conform het
bepaalde daaromtrent in de Grondprijsbrief 2OL7 van de Gemeente Weert alsmede
(paragraaf 4.2.3.2 van) de Mededeling betreffende het begrip staatsteun van de Europese
Commissie (Pb EU 20L6, C 262), inhoudende een externe door een onafhankelijke en

erkende deskundige uítgevoerde taxatie op grond van verschillende waarderingsmethodieken
(waaronder bijvoorbeeld de residuele grondwaarde).

KOOPOVEREENKOMST EN LEVERING
Jongen verklaart te willen verkopen en mitsdien in volle en vrije eigendom te willen
overdragen aan de gemeente, die verklaart te willen kopen en in volle en vrije eigendom te
willen verkrijgen

OPENBAAR GEBIED NA REALISATIE VAN HET PLAN
Een aaneengesloten percee! grond, gelegen in het plangebied, ingericht als openbaar gebied,
bestaande uit:

a. een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weeft, sectie R, nummer
2592;

b. een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie R, nummer
3303;

ter grootte van ongeveer 13 are acht en 41 centiare, of ter zodanige grootte als na

kadastrale inmeting zal blijken,

zoals groen gekleurd is aangegeven op bijgevoegde tekening (bijlage 3), hierna ook te
noemen "het verkochte 3" en onder de specifieke voorwaarden en bedingen zoals in de

artikelen van de onderhavige overeenkomst nader zijn bepaald.

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



KOOPPRIJS openbaar gebied
Partijen, handelend als gemeld, verklaren dat deze verkoop en koop van de gronden
geschiedt voor een koopprijs van € 1,- (zegge: één euro) excl. BTW. Het bed-rag van de
koopprijs wordt door de gemeente voldaan door storting bij de notaris.

Jongen verstrekt aan de gemeente bij het passeren van de notariële akte een kwitantie voor
de betaling van de koopprijs, de daarover verschuldigde omzetbelasting en voor de overige
verschuldigde kosten.

Verklaren het voloende te ziin overoekomen:

Artikel 1. Definities
Plangebied: het gebied zoals weergegeven op bijlage 1: werthaboulevard;
Het plan: het stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitsplan, volgens bijlage 4,
waarin de invulling van het plangebied is aangegeven en met beelãimpressie! en'
omschrijvingen de vereiste minimale beeldkwaliteit ten aanzien van vormgeving en
architectuur van de woningen en buitenruimte ¡s vastgelegd;
verkoper: de gemeente weert of Jongen, de eigenaar van gronden welke deze
overdraagt en levert aan de koper.
Koper: de gemeente Weert of Jongen, de partij die gronden overgedragen en geleverd
krijgt van de verkoper.
Het college: het college van Burgemeester en Wethouders.
Grond: de overte dragen percelen die het objectvormen van de verkoop
Notariële akte: de voor overdracht vereiste akte van levering.
Overdracht; juridische eigendomsovergang door inschrijving van de notariële akte in de
daaftoe bestemde registers.
Leveri ng : feitef ijke ter-besch ikki ng-stel I in g va n de onroerende zaa k.
Koopovereenkomst: de overeenkomst tot verkoop waarop voorwaarden en bedingen
van toepassing zijn en waarbij verkoper zich verbindt een onroerende zaak te levéren en
koper zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen.
Ingebruikneming: het moment waarop koper voor het eerst feitelijk over de onroerende
zaak beschikt door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamhedeñ op uit te voeren of er
een afrastering omheen zet. Het uitvoeren van een sonderingsonderzoek of milieukundig
bodemonderzoek valt hier echter niet onder en kan worden uitgevoerd zonder dat er
sprake is van ingebruikneming.

l. Bruikbare omgevingsvergunning.' een door het college van Burgemeester en
Wethouders verleende omgevingsvergunning, waartegen nog uitsluitend beroep bij de
rechtbank enlof hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtsþraak van de RaaC van
State kan worden ingesteld, tenzij nog niet is beslist op een ingediend verzoek om een
voorlopige voorziening bij de Rechtbank, dat is ingediend binnen 6 weken na de
bekendmaking van de verleende omgevingsvergunning.

m. onherroepelijke omgevingsvergunning: een door het college verleende
omgevingsvergunning, waaftegen geen rechtsmiddelen meer aangewend kunnen
worden.

n. Woning: een (deel van een) gebouw dat als zelfstandige woonruimte dient voor de
huisvesting van één huishouden.

o' Civieltechnisch bouwrijp/bouwrijpe staat: de staat van de grond; dit betekent dat het
terrein in zodanige toestand is of wordt gebracht dat erop gebouwd kan worden; onder
bouwrijpe staat wordt in ieder geval verstaan:

' afhankelijk van de keuze van het door of namens de gemeente aan te leggen
rioleringsstelsel: aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de afvoer van vuil
water waarvan de aansluitkosten voor rekening komen van Jongen;

' bereikbaar vanaf het openbare gebied en vrij van feitelijke belemmeringen die
de bouw en/of in gebruik nemen verhinderen of beperken;. aanwezigheid van nutsvoorzieningen in het openbaar gebied waarop de
woningen kunnen worden aangesloten;

p. Fiscaal bouwrijp: de staat van het verkochte en/of bouwterrein als bouwterrein in de zin
van artikel LL lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting 1969.q. Woonriip: alle werkzaamheden overeenkomstig het op te stellen definitief
inrichtingsplan van het openbare gebied met bijbehorend bestek;

r. Beleggers huurwoning.' categorie woningen met een huur boven de liberalisatiegrens;s. Sociale huurwoning.' categorie woningen met een huur onder de liberalisatiegrens.
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HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 2. Omschrijving plangebied
Het piangebied Werthaboulevard omvat het in bijlage 1 bij deze overeenkomst aangegeven
en begrensde gebied. Het plan voorziet in de realisatie van ca.2O7 woningen. Het plangebied
bestaat uit 3 deelgebieden: LBB, Energiestraat en Tennishal.

Artikel 3. Doel van de overeenkomst
1" Doel van de overeenkomst is het vastleggen van afspraken en uitgangspunten tussen

-^r::^^ !^^^;-I^ r^ l-^ñ^^ +¡+.,a-lzaan .,-^ ^-aa¡lan an nn+r¡¡ilzLaliaa rrrn lral nn¡larpdl L¡ic¡Í, LgtigÍitug tç ñui¡rg!! ivl Yçr ñuviJ csi! 'Jrv!!us!! !!3 vrrlvr'ÀñLrr!ry vsÍ

artike! 2 omschrer,,en plangebied.
2. Partijen verplichten zich om, op basis van het in deze overeenkomst bepaalde en voorts

binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, zich tot het uiterste in te spannen om
de doelstelling van de overeenkomst zoals verwoord in dit artikel ert cle lliervuur irr deze
overeenkomst vastgelegde afspraken te realiseren.

Artikel 4. Planrealisatie
De grond- en bouwexploitatie van het plangebiecl geschieclt ctoor en voor rekening en risico
van Jongen overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst.

^¡lilzal 
E Þa¡¡r¡rnr^ãtstññtñ. srÃ€r ¿. evsttP¡ v:tr s..¡¡=re

1. Het programma beheist de bouw van ca. 207 woningen verdeeld in:
)^^r^^l^;^,J, DDuçcrucutcw Luu

blok A: 12 aPPartementen
biok B: 48 appartementen
blok C: 48 appartementen
blok F-G-H: 6 grondgebonden woningen

deelg ebi eden E nera iestraat/Ten n i sha I
blok D: 28 aPPartementen
blok E: 28 aPPartementen
blok I-J-K-O-P: 22 grondgebonden woningen
blok L-N-S-R: 4 grondgebonden villa's
blok M: 2 grondgebonden villa's
blok Q: 8 tot 10 aPPartementen

en zoals aangegeven oP bijlage 1.
2. De gemeente zal in het kader van het verlenen van de omgevingsvergunning voor het

deelgebied LBB, toetsen of deze plannen stroken met de planologische mogelijkheden
^n ¡f -;.i r,¡lâaan aan ¡la aican an rrnnrrrrl=r¡lan rlio da aameanfa têr I tit\rôêrinn r¡an haafgl I vl 4lJ vvlwvçl I ool I uL LtJvl I L¡ ¡

publiekrechtelijke taken stelt. Het is bekend dat de plannen voor het deelgebied LBB
niet geheel passen binnen het vigerende bestemmingsplan. De gemeente is in principe
bereid om het bestemmingsplan te wijzigen.

3. De plannen voor de deelgebieden Energiestraat en Tennishal passen niet binnen het
vigerende bestemmingsplan. De gemeente neemt een inspanningsverplichting op zich
om de bestemming van dc dccigebieden Energiestraat en Tennishai te wijzigen in een
woonbestemming. Jongen kan hieraan geen reehten ontlenen die verder gaan dan deze
inspanningsverplichting.

4. Jongen heeft de gemeente medegedeeld woningen zo veel als mogelijk te bouwen die
voldoen aan de eisen van het Handboek Woonkeur 2015.



HOOFDSTUK 2 GRONDOVERDRACHT

DEELGEBIED LBB
Artikel 6. Staat van aflevering
1. De gemeente is verplicht aan Jongen het "bouwterrein 1,, te leveren dat:

a. civieltechnisch bouwrijp is behoudens de aanwezigheid van een aantal nutsleidingen,
een infiltratievoorziening en speeltoestellen).
b. vrij ís van huur of ander gebruiksrecht behoudens rechten van nutsbedrijven, niet
bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen daarvan;c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen, beperkte zakelijke rechten,
behoudens erfdienstbaarheid en - indien die zouden bestaan anderslasten en
beperkingen uit overeenkomst anders dan hierna vermeld.2' Het "verkochte 1" wordt aanvaard in huidige staat, toestand en hoogteligging, geheel
ontruimd, vrij van huur of ander gebruiksrecht behoudens rechten vãn nutsOãOii¡ven,
ten tijde van het verlijden van de notariële akte. Vanaf dat tijdstip komen de baten
Jongen ten goede en draagt hij het risico van het..verkochte 1,,.3. Het voortgezet gebruik van de gemeente als zorgvuldig schuldenaar na het tot stand
komen van de koopovereenkomst tot aan het tijdstip vãn de feitelijke levering
(aflevering) wordt geacht geen wijziging te brengen in de staat van het verkochte.4. Het "bouwterrein 1" zal fiscaal bouwrijp worden geleverd.

5. De gemeente zal de desbetreffende nutsbedrijveñ op grond van de OGN op de hoogte
stellen van (het voornemen tot) verkoop.

Artikel 7. Overige financiële bepalingen
1. Indien een ander fiscaal regime van toepassing is dan het vermelde in artikel 6lid 4,

komen de kosten voor rekening van Jongen.
2' Alle (resterende) kosten met betrekk¡ng tot de gronden welke gemaakt dienen te

worden voor bouwrijp maken zoals bodemsanering, verleggen kabels/leidingen,
aanpassen infiltratievoorziening, woonrijp maken, alsmede alle overige bijkõmende
plankosten komen voor rekening van Jongen en de gemeente volgenl hei bepaalde in
lid 2 van artiket 38.

Artikel 8. Over- en ondermaat
Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals in deze overeenkomst is
aangegeven, geeft voor beide partijen geen aanleiding tot verrekening.

Artikel 9. Overdracht en aanvaarding
1. De notaríële akte wordt zo spoedig mogelijk opgemaakt nadat er sprake is van een

onherroepelijke omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en 7\o/o van de
woningen binnen het deelgebied LBB zijn verkocht.2. De akte wordt verleden voor MHK Notarissen te Weert.3. Indien Jongen of de gemeente mocht weigeren aan de ondertekening van de notariële
akte mee te werken, verbeurt hij aan de wederpartij een zonder ingãbrekestelling of
rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare en invorderbare bolte ter grootte van €
5.000,- per dag, tot een maximum van € 250.000,- onverminderd het rechi op verdere
schadevergoeding. De weigering zal zijn geconstateerd door het niet verschijnen na een
ontvangen oproep tot ondertekening van de akte door de notaris voornoemd, tenzij eenpartij zich kan beroepen op overmacht. De betaling van de hier genoemde boete ontheft
de nalatige partij niet van de verplichting tot nakoming van deze overeenkomst.

Artikel 10. Lasten en belastingen
1. Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de verkoop, overdracht en de

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

2' Alle lasten en belastingen, welke van de grond worden geheven, komen met ingang van
één januari van het jaar volgend op de dãtum van de nõtar¡ele akte voor rekening van
de Jongen.

Artikel 11. Perceelomschrijving, meting en terreingrenzen1' Voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van "het verkochte 1,, worden de
grenzen door de gemeente met piketten in het terrein aangeduid en aan Jongen op
diens verzoek aangewezen.
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Jongen is verplicht voor het peil van de woningen een NAP-hoogte aan te houden die in
overleg tussen partijen wordt bepaald. ruim vóór aanvang van de bouwactiviteiten. Met

het peil van de wonlngen wordt bedoeld de hoogte van de afgewerkte begane
grondvloer.
In de nabijheid van de kavels/het bouwterrein wordt door de landmeter van de
gemeente Weert een vaste NAP-hoogte aangegeven waarvan het peil van de woningen
kan worden afgeleid.
Het is de Jongen bekend dat volgens het bepaalde in Boek 5 titel 4 van het Burgerlijk
Wetboek de tuinen. ook qua hoogteligging, zodanig moeten worden ingericht dat hct
water niet op hei erf van een andei' afloopt en dat ook andei'szins geen hinder door
stromend water of grondwater wordt tocgcbracht.

Artikel L2. Betaling koopsom
1. Op de clag van het passeren van de notariðle akte dient de volledige koopsom, de

eventuele verschuldigde rente en/of boete evenals de verschuldigde belasting door
Jongen te worden voldaan.

2. Bij het niet doorgaan van de koopovereenkomst door het op enigerlei wijze in geÞreKe

blijven van Jongen, dan wel bij staat van faillissement, surseance van betaling of
execuLgria¿l þeslag op zijn roerende of onroerende zaken wordt gelegd, vindt geen

Lerugþetaling van rente en/of boete, noch rentevergoeding over een al bctaaldc
koopsom plaats.

r-^^-^^- ,.,^-Àr.,^-^r I i^^.,r-i lnl O aaïn¡lavaar¡l maf r{a l'-nnc¡rmantannriicinrlawJ, L,rC l(Uupsuilt VV\JtUL Vqrrqr r JOrruqrt .VL9 9s¡trus^vçru rrrll vv vv¡rrs¡¡,v,¡Lv¡,}/

2015= 100.
4. jongen is vanaf 4 maanden nadat de omgevingsvei'gunning vooi' de activiteit bouwen cp

de desbeti.effende gronden onherroepeiijk is en 71o/a,lan ie woningen in iret cjeeigebiecl
LBB zijn verkocht, tot het passeren van de notariële akte rente verschulciigdvan4o/o'

Artikel 13" Milieu y' aantasting onroerende zaak
Bodemonderzoek
1. Er heeft een bodemsanering plaatsgevonden waarvan de resultaten zijn vastgelegd in de

saneringsevaluatie met rapportnr. B-033055 d.d. 29-02-2008. Omtrent de eventueie
aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet
aanvaarãbare stoffen in de bodem is een verkennend bodem- en grondwateronderzoek
uitgevoerd conform NEN 5740. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het
rapport ENV101005-11 d.d. 07-10-2010.

2. Het is Jongen bekend dat voormeld onderzcek slechts een indicatie geeft omtrent de
L^¡^-..^-^Á+-^¡^¡Ã¡ñâ u^Ì -+ââ+ lnn¡an ¡larlrrlrra r¡rii rrÁÁr hâf nâccêrên \/ân¡¡ic¡LÉ vc¡¡¡ uuuç¡llvçlvllllç¡r¡rvrrrv' r rsl ilsql Jvrr9LrlUMrvr Fvsvvr

de notariële akte op bedoeld terrein, op zijn kosten, een bodemonderzoek te laten
uitvoeren volgens de NEN 5740 methode.

3. Mocht uit genoemd onderzoek blijken dat het perceel zodanig verontreinigd is dat
aanvullende sanering noodzakelijk is, dan komen de kosten van deze sanering voor
rekening van Jongen.

Besl u it bode m kwa I iteit
4. Het is Jongen bekend dat bij eventuele afvoer van de grond van het bouwterrein die

wordt hergebruikt het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is; bij hergebruik van de af
te voeren grond moet aan cie bepaiingen van het Besiuit bodemkwaiiteit worden
voldaan.

5. De bestemming van de af te voeren grond is bepalend voor de normen waaraan de af te
ar¡¡A ¡lan maar-rrnl.lnan Q,ii horaahrrlilz rran de nrnnrj kan hpf tlitryneren Van eenv\Jglcll9lvtlu vqll lllvçL Yvruwçr¡. su ¡rLr:jvvrerr\

aa nvu I lend kwa I iteitsonderzoek noodza kel ijk zij n'
6. Alle kosten verband houdende met eventueel hergebruik van de af te voeren grond en

noodzakelijk aanvullend kwaliteitsrrnclerzoek zijn voor rekening van de Jongen.

Geotechnisch bodemonderzoek I sonderingsonderzoek
Onderzoek naar de draagkracht van de grond dient door en voor rekening van Jongen plaats

te vinden.

^-L=a-- l a A ¡----!^-^-¡--^-L+Afl¡l(cl ¡-.t. 
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1. Jongen heeft de gemeente geïnformeerd dat zijzalzorgdragen voor het oprichten van
een "vereniging van eigenaren", die zorg dient te dragen voor een gOed beheer en

onderhoud van gcbouwen en gemeenschappelijk buitenterrein. Hiertoe zal Jongen oncler
anclere een splitsingsreglement opstellen, waarin de volgende zaken worden geregeld:



a) Kopers c.q' toekomstige bewoners verplichten zich tot het onderhouden van de
gemeenschappelijke ruimtes en het gemeenschappelijke buitenterrein binnen
perceeleigendom. De tekening van het definitieve inrithtingsplan zal aan de
bewoners worden verstrekt en bij de gemeente worden geãeponeerd. Alleen in
overleg met de gemeente mag van deze inrichting worden afgeweken.b) Kopers c'q. toekomstige bewoners verplichten zic-h tot een finãnciële bíjdrage in de
kosten van het gemeenschappelijke onderhoud en de gemeenschappelijke
verbruikskosten zoals elektra, water, waterschapslasten, rioollasten, etc.c) Kopers verplichten zich tot gezamenlijk overleg ìnzake het onderhoud en de hoogte
van de maandelijkse bijdrage aan de vereniging van eigenaren.d) Het is verboden om motorvoertuigen buiten de daarvoõr bestemde parkeerplaatsen
te stallen.

2' Jongen heeft tevens aangegeven dat zij zorg zal dragen voor het opleggen van een
kwalitatieve verplichting.aan verkrijgers en hun rechisopvolgers met deirekking tot
appartementsrechten in het bouwplan, inhoudende:
a) Het is de kopers c.q. de toekomstige bewoners verboden om andere dan bij

oplevering aangebrachte materialen en afmetingen van erfafscheidingen tussen
privé en openbaar terrein te plaatsen te hebben of te houden zonderloedkeuring
van de gemeente.
Wijzigingen aan gevels en daken dienen te allen tijde de goedkeuring te hebben
van de gemeente.

b) De gebouwde en níet gebouwde parkeerplaatsen die bij aanvang van de huur of bij
de verkoop aan een wooneenheid zijn gekoppeld, dienen wat belreft aantal en
ligging over te gaan naar de opvolgende huurder of eigenaar.

DEELGEBIED ENERGIESTRAAT
Artikel 15. Staat van aflevering
1. Indien de gemeente in staat is de bestemming van dit deelgebied te wijzigen in een

woonbestemming, is zij verplicht aan Jongen "het terrein 2t te leveren äalta. vrij is van huur of ander gebruiksrecht behoudens rechten van nutsbedrijven, niet
bezwaard is met.beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen daarvan;
b. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen, beperkte iakelijke .".i,tun,
behoudens effdienstbaarheid en - indien die zouden bestaan anderslasten en
beperkingen uit overeenkomst anders dan hierna vermeld.2. Het verkochte wordt aanvaard in huidige staat, toestand en hoogteligging inclusief
eventueel aanwezige bodemverontreiniging of andere belemmeringenl vrì¡ van huur of
ander gebruiksrecht behoudens rechten van nutsbedrijven, ten tijde van het verlijden
van de notariële akte. Vanaf dat tijdstip komen de baten Jongen len goede en dráagt hij
het risico van "het verkochte 2,,.

3. Het voortgezet gebruik van de gemeente als zorgvuldig schuldenaar na het tot stand
komen van de koopovereenkomst tot aan het tijãstip vãn de feitelijke levering
(aflevering) wordt geacht geen wijziging te brengen in de staat van'.het verkóchte2',.4' Het bouwterrein zal niet fiscaal bouwrijp worden geleverd. Alle fiscale gevolgen in
verband met de levering van deze gronden door de gemeente aan Jongen z-¡n voo,
rekening van Jongen.

5. De gemeente zal de desbetreffende nutsbedrijven op grond van de OGN op de hoogte
stellen van (het voornemen tot) verkoop.

Artikel 16. Overige financiële bepalingen
1. Indien een anderfiscaal regime van toepassing is dan het vermelde in artikel ts lid 4,

komen de kosten voor rekening van Jongen.
2. Alle (resterende) kosten met betrekking tot de gronden welke gemaakt dienen te

worden voor bouwrijp maken zoals bodemsanering, verleggen kabels/leidingen,
woonrijp maken, alsmede alle overige bijkomende planko-[en (kosten ondeizoek, advies
en opmaak bestemmingsplan) komen voor rekening van Jongen en de gemeente
volgens het bepaalde in lid 2 van artikel 3g.

Artikel 17. Over- en ondermaat
Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals die in deze overeenkomst is
aangegeven, geeft voor partijen geen aanleiding tot verrekening.
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Artike! 18. Overdracht en aanvaarding
1, De notariële akte wordt zo spoedig mogelijk opgemaakt nadat er sprake is van een

cnherrcepelijke omge,ringsrrergunning rye6¡ de activiteit bouwen en nadat 7Oo/o van de
woningen binnen het deelgebied Enei'giestraat zijn vei'kocht'

2. De akte wordt verleden voor MHK Notarissen te Weert.
3. Indien Jongen of gemeente mocht weigeren aan de ondertekening van de notariële akte

rnee te werken, verbeurt hij aan de wederpartij een zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare en invorderbare boete ter grootte van €
5.OOO,- per dag, tol een maximum vau € 250.000,- onverminderd het recht op verdere

-) )^^- L^! 
-¡^! 
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ontvangen oproep tot onclertekerring van de akte door de notaris voornoemd, tenzi3 een
partij zich kan beroepen op overmacht. De betaling van de hier genoemde boete ontheft
de nalatige partij niet van de verplichting tot nakoming van deze overeenkomst.

Artikel 19. Lasten en belastingen
1. Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de verkoop, overdracht en de

levering, waaronder ook begrepen de kosten van de voor de levering vereiste notar¡ële
akte en de kadastrale meting. zijn voor rekening van Jongen.

2. Alle lasten en belastingen, welke van de grond worden geheverr, korÌìen nret ingang van
éérr jairuari var¡ l¡eL jaar volgend op de datum van de notariële akte voor rekening van
Jongen.

Artikel 2O. Perceelomschrijving' meting en terreingrenzen
ir-- :---L-.-:l--^-:-^ -.^^ trL^t,.^-1,^^L*^ 1t,,^,a-7{aa àat. VOOf qe OdLUftl Vcltl Ut: lClLClUKe lllggulUll(llElllll19 vc¡lt llçL vslAuLrrLç 1 vtvt uçrr uç

g¡'enzen door de Eemeente mei piketten in het tei'rein aangeduid en aan Jongen op
ãi"nt uettoek aañgewezen.

2. Jongen is verplicht voor het peil van de woningen een NAP-hoogte aan te houden die in

- ovedegJussenpartilerrwordt.b-ep-aald,,-r-ujm vó,ó-r,aanv-ang¡¿an de b-ouwactiviteiten. Met
het peil van de woningen wordt bedoeld de hoogte van de afgewerkte begane
grondvloer.
In de nabijheid van de kavelslhet "teri'ein 2" wordt door de landmeter van de gemeente
Weert een vaste NAP-hoogte aarìgegeven waarvan het peil van de woningen kan worden
afgeleid.

3. Het is Jongen bekend dat volgens het bepaalde in Boek 5 titel 4 van het Burgerlijk
Wetboek de tuinen, ook qua hoogteligging, zodanig moeten worden ingericht dat het
water niet op het erf van een ander afloopt en dat ook anderszins geen hinder door
stromend water of grondwater wordt toegebracht.

Artikel 21. Betaling koopsom
..-- l^ -^ù^,::t^ ^l-+^ li^^+ À^ "^ll^.fi^a l,^^^¡alñ áaI. \.rp Ue: Udg Vclfl lleL pdssef ell Vclll Utr llul-dllt:lt: cll\LE ulEllL uE vulrçurvE \vvyÐvrrr, uç

eventuele verschuldigde rente en/of boete evenals de verschuldigde BTW door Jongen te
worden voldaan.

2. Bij het niet doorgaan van de koopovereenkomst door het op enigerlei wijze in gebreke
blijven van Jongen" dan wel bij staat van faillissement, surseance van betaling of
executoriaal beslag op zijn roerende of onroerende zaken wordt gelegd, vindt geen
terugbetaling van rerrLe err/ul'boete, rlrlclr rentevergoeding over een al betaalde
!¿nnnq¡rrn n!e.afe¡\vvFvv r t r

3. De koopsom wordt vanaf 1 januari 2018 geïndexeerd met de Consumentenprijsindex
2015= 100.

4. Jongen is vanaf 4 maanden nadat de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op
de desbetreffende gronden onherroepelijk is en 7Oo/ovãn de woningen in het deelgebied
Energiestraat zijn verkocht, tot het passeren van de notariräle akte rente verschuldigd
van 4o/o.

Artikel 22. Milieu / aantasting onroerende zaak
Bodemonderzoek
1. Omtrent de eventuele aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid

gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de bodem is een verkennend bodem- en
grondwateronderzoek uitgevoerd conform NEN 5740. De resultaten van dit onderzoek
zijn vastgelegd in het rapport "Nader bodemonderzoek Industriekade, Energiestraat en
Penitentenstraat Weert - project Waterfront, Antea Group, kenmerk 4LL2O6-02-rev00,
d.d. 20 juli2OL7". Uit de rapportage is gebleken dat bodemsanering noodzakelijk is om

de bodem geschikt te maken voor de bestemming wonen.
2. De kosten van deze sanering komen voor rekening van Jongen.



Besl u i t bodem kwa I i te it
3. Het is Jongen bekend dat bij eventuele afuoer van de grond van het "terrein 2,, die

wordt hergebruikt het Besluit bodemkwaliteit van toepãssing is; bij hergebruik van de afte voeren grond moet aan de bepalingen van het Besiuit bodemkwãliteit worden
voldaan.

4. De bestemming van de af te voeren grond is bepalend voor de normen waaraan de af te
voeren grond dan moet voldoen. Bij hergebruik van de grond kan het uitvoeren van een
aanvu llend kwa I iteitsonderzoek noodza kel ijk zijn.5' Alle kosten verband houdende met eventuèel hergebruik van de af te voeren grond en
noodzakelijk aanvullend kwaliteitsonderzoek zijn voor rekening van de :ongenl

Geotechnisch bodemonderzoek <onderingsonderzoek
Onderzoek naar de draagkracht van de grond dient door en voor rekening van Jongen plaats
te vinden.

Artikel 23. Appartementsrecht
1. Jongen heeft de gemeente geïnformeerd dat zijzal zorgdragen voor het oprichten van

een "vereniging van eigenaren', die zorg dient te dragen voor een goed beheer en
onderhoud van gebouwen en gemeenschappelijk buitãnterrein. Hiertoe zal Jongen onder
andere een splitsingsreglement opstellen, waarin de volgende zaken worden gðregeld:a) Kopers c'q. toekomstige bewoners verplichten zich tot het onderhouden iran de

gemeenschappelijke ruimtes en het gemeenschappelijke buitenterrein binnen
perceeleigendom. De tekening van het definitieve inrichtingsplan zal aan de
bewoners worden verstrekt en bij de gemeente worden geãeponeerd. Alleen in
overleg met de.gemeente mag vãn ¿eze inrichting wordén afgeweken.b) Kopers c.q' toekomstige bewoners verplichten zici tot een finãnciële bijdrage in de
kosten van het gemeenschappelijke onderhoud en de gemeenschappel¡ke
verbruikskosten zoals elektra, water, waterschapslasten, rioollasten, etã.c) Kopers verplichten zich tot gezamenlijk overleg ìnzake het onderhoud en de hoogte
van de maanderijkse bijdrage aan de vereniging van eigenaren.d) Het is verboden om motorvoertuigen buiten de daarvoõr bestemde parkeerplaatsen
te stallen.

2 Jongen heeft tevens aangegeven dat zijzorg zal dragen voor het opleggen van een
kwalitatieve verplichting aan verkrijgers en hun rechisopvolgers met betrekking tot
appartementsrechten in het bouwplan, inhoudende:
a) Het is de kopers c.q. de toekomstige bewoners verboden om andere dan bij

oplevering aangebrachte materialen en afmetingen van erfafscheidingen tussen
privé en openbaar terrein te plaatsen te hebben of te houden zonder*goedkeuring
van de gemeente.
Wijzigingen aan gevels en daken dienen te allen tijde de goedkeuring te hebben
van de gemeente.

b) De gebouwde en niet gebouwde parkeerplaatsen die bij aanvang van de huur of bij
de verkoop aan een wooneenheid zijn gekoppeld, dienen wat betreft aantal en
ligging over te gaan naar de opvolgende huurder of eigenaar.

DEELGEBIED TENNISHAL
Artikel 24. Beschikbaarheid
1. Jongen verplicht zich tot het verkríjgen van het eigendom van deze gronden uiterlijk op

het moment van het verlenen van de omgevingsvãrgunning voor de activiteit bouwen
voor dit deelgebied. Blijkens bijlage I van deze overeenkomst kan Jongen als zodanig
beschikken over deze gronden.

2' Jongen is verplicht voor het peil van de woningen een NAP-hoogte aan te houden die in
overleg tussen partijen wordt bepaald, ruim vóór aanvang van ãe bouwactiviteiten. Met
het peil van de woningen wordt bedoeld de hoogte van dã afgewerkte begane
grondvloer.
In de nabijheid van de kavels/het bouwterrein wordt door de landmeter van de
gemeente Weert een vaste NAP-hooqte aangegeven waarvan het peil van de woningen
kan worden afgeleid.

3' Het is Jongen bekend dat volgens het bepaalde in Boek 5 titel 4 van het Burgerlijk
Wetboek de tuinen, ook qua hoogteligging, zodanig moeten worden ingerichl dat het
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water niet op het erf van een ander afloopt en dat ook anderszins geen hinder door
stromend water of grondwater wordt toegebracht.

Artikel 25. Appartennentsrecht
1. Jongen heeft de gemeente geïnformeerd dat zijzalzorgdragen voor het oprichten van

een "vereniging van eigenaren", die zorg dient te dragen voor een goed beheer en
onderhoud van gebouwen en gemeenschappelijk buitenterrein. Hiertoe zal Jongen onder
andere een splitsingsreglement opstellen, waarin de volgende zaken worden geregeld:
a) Kopers c.q. toekomstige bewoners verpllchten zich tot het onderhouden van de

gemeenschappelijke ruimtes en hei gemeenschapÞeii;ke buitenterrein 'oinnen

perceeleigendom. De tekening varr iret definitieve inrichtingsplan zal aan de
bewoners worden verstrekt en bij de gemeente worden gedeponeerd. Alleen in

overleg met de gemeente mag van deze inrichting worden afgeweken'
b) Kopers c.q. toekomstige bewoners verplichten zich tof een financiële hijdrage in de

kosten van het gemeenschappelijke onderhoud en de gemeenschappelijke
verbruikskosten zoals elektra, water, waterschapslasten, rioollasten, etc.

c) Kopers verplichten zich tot gezamenlijk overleg inzake het onderhoud en de hoogte
van de maandelijkse bijdrage aan de vereniging van eigenaren'

d) Het rs verboden om motorvoertulgen bulten de daarvoor bestemde parkeerplaatsen
te stallen"

2. jongen heeit tevens aangegeven ciai zij zorg zai di'ager-r voor het opieggen van een
kwalitatieve verplichting aan verkrijgers en hun rechtsopvolgers met betrekking tot
appartementsrechten in hei bouwpian, inhouciende:
a) Het is de kopers c.q" de toekomstige bewoners verboden om ande¡'e dan bij

oplevering aangebrachte materialen en afmetingen van erfafscheidingen tussen
privé en openbaar terrein te plaatsen te hebben of te houden zonder goedkeuring
van de gemeente. Wijzigingen aan gevels en daken dienen te allen tijde de
goedkeuring te hebben van de gemeente.

b) De gebouwde en niet gebouwde parkeerplaatsen die bij aanvang van de huur of bij
de verkoop aan een wooneenheid zijn gekoppeld, dienen wat betreft aantal en
ligging over te gaan rìaar de opvolgetrde huurder of eigenaar.

OPENBAAR GEBIED (na realisatie van het plan)
Artikel 26. Staat van aflevering
1. Jongen is verplicht aan de gemeente gronden te leveren die:

a rrrii zi.in rran hr¡rr nf antler nohrrrikcrochf hoho¡rrlpnc rechten van nrltshedriiven- niets. Y¡ij ¿¡jr¡ rtrr -¡ru=t Jv-r

bezwaard zijn met beslagen enlof hypotheken of met inschrijvingen daarvan;
b. niet bezwaard zijn met kwalitatieve verplichtingen, beperkte zakelijke rechten,
behoudens erfdienstbaarheid en - indien die zouden bestaan andere iasten en
beperkingen uit overeenkomst anders dan hierna vermeld'

2. Het verkochte wordt aanvaard in de toestand en hoogteligging, geheel ontruimd, vrij
van huur of ander gebruiksrecht, ingericht als openbaar gebied (de desbetreffende
werken zijn in het kader van bouw- en woonr"ijp maken volledig uitgevoerd en afgercnd
conform deze overeenkomst en er is een proces verbaal van oplevering van het werk
gemaakt conform het gestelde in artikel 38), vrr3 van bodemverontreiniging, geschlkt
voor cje bestemming openbaar Eebied, ten tijde van het veriijcieri vaii de notariëie akte.
Vanaf dat tijdstip komen de baten de gemeente ten goede en draagt zij het risico van
het verkochte.;

? t-tat vn¡rtaezøl nehlruik van loncen als zorcvuldis schuldenaar na het tot stand komen
--'9'-'-'9

van de koopovereenkomst tot aan het tijdstip van de feitelijke levering (aflevering)
wordt geacht geen wijziging te brengen in de staat van het verkochte'

4. De gronden worden geleverd met BTW"

Artikel 27. Overlge financiële bepalingen
1. Indien een ander fiscaal regime van toepassing is dan het vermelde in artikel 26lid 4,

komen de kosten voor rekening van Jongen.
2. Alle (resterende) kosten met betrekking tot de gronden welke gemaakt dienen te

worden voor bodemsanering, verleggen kabels/leidingen en inrichting van het openbaar
gebied conform deze overeenkomst alsmede alle overige bijkomende plankosten (kosten
onderzoek, advies en opmaak bestemmingsplan) komen voor rekening van Jongen en

de gemeente volgens het bepaalde in artikel 38.



Artikel 28. Over- en ondermaat
Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals die door de gemeente is
aangegeven, geeft voor beide partijen geen aanleiding tot verrekening.

Artikel 29. Overdracht en aanvaarding
1. De notariële akte wordt opgemaakt binnen 2 maanden nadat de gronden zijn ingericht

zoals bepaald in art. 38 lid 1 en dit als zodanig door de gemeente na opname met
Jongen ¡s geconstateerd, goedgekeurd en vastgelegd in het opnamerapporL zoals
genoemd in art. 38 lid B.

2. De akte wordt verleden voor MHK Notarissen te Weert.3. Indien de gemeente of Jongen mochtweigeren aan de ondertekening van de notariële
akte mee te werken, verbeurt hij aan de wederpartij een zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare en invorderbare boãte ter grootte van €
5.000,- per dag, tot een maximum van € 250.000,- onverminderd het recht op verdere
schadevergoeding. De weigering zal zijn geconstateerd door het n¡et verschijnen na een
ontvangen oproep tot ondertekening van de akte door de notaris uoornoemd, tenzij en
partij zich kan beroepen op overmacht. De betaling van de hier genoemde boete ontheft
de nalatige partij niet van de verplichting tot nakoming van deze overeenkomst.

Artikel 30. Lasten en belastingen
1. Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de verkoop, overdracht en de

levering, waaronder ook begrepen de kosten van de voor de leveri'ng vereiste notariële
akte en de kadastrale meting, zijn voor rekening van Jongen. De veischuldigde
belasting over de koopprijs is voor rekening van de gemeente.

2' Alle lasten en belastingen, welke van de grond wordén geheven, komen met ingang van
één januari van het jaar volgend op de dãtum van de nótariële akte voor rekening van
de gemeente.

Artikel 31. Perceelomschrijving, meting en terreingrenzen
Voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van "hèt verkochte-3" worden de grenzen
door de gemeente in overleg met Jongen met piketten in het terrein aangeduid.

Artikel 32. Betaling koopsom
1. Op de dag van het passeren van de notariële akte dient de volledige koopsom, de

eventuele verschuldigde rente en/of boete evenals de verschuldigde belasting door de
gemeente te worden voldaan.

2' Bij het niet doorgaan van de koopovereenkomst door het op enigerlei wijze in gebreke
blijven van de gemeente, vindt geen terugbetalíng van rente en/of boetã, noch
rentevergoeding over een al betaalde koopsom plaats.

Artikel 33. Milieu / aantasting onroerende zaak
Bodemonderzoek
1. Ïndien een bodemsanering moet plaatsvinden alvorens de gronden worden ingericht als

openbaar gebied worden de resultaten daarvan door Jongen vastgelegd in een door het
bevoegde orgaan goedgekeurde saneringsevaluatie welke aan de gemeente wordt
voorgelegd. Uit de rapportage moet blijken dat er geen reden is om aan te nemen dat
zich in de grond stoffen bevinden, die naar de huidige maatstaven onaanvaardbaar zijn
voor de bestemming (openbaar gebied) ter plaatse.

2' Het is de gemeente bekend dat voormeld onderzoek slechts een indicatie geeft omtrent
de mate van bodemverontreiniging. Het staat de gemeente derhalve vri¡ rióór tret
passeren van de notariële akte op bedoeld terrein, op haar kosten, een
bodemonderzoek te laten uitvoeren volgens de NEN 5740 methode.3. Mocht uitgenoemd onderzoek blijken dat op hetterrein stoffen in de grond aanwezig
zijn die onaanvaardbaar zijn voor de bestemming ter plaatse, dan dieñt Jongen zorg te
dragen voor aanvullende sanering van de grond 2odanig dat de bodemgesteidheid wel
aanvaardbaar is voor de bestemming ter plaatse.

I
raãr

¿l

ll

lr

{

Jongenparaaf gemeente: pa q paraaf Vo
1_3



FIOOFDSTU K 3 PLANONTWIKKELING

Artikel 34. Stedenbouwkundig plan, bouwprogramñla, toetsing plannen en
daarmee verband houdende voorwaarden
1. Door Jongen is in samenwerking met de gemeente Weert een stedenbouwkundig plan

(bijlage 4) opgesteld voor het plangebied Werthaboulevard, waarvan de deelgebieden
LBB, Energiestraat en Tennishai deel uitmaken. Het stedenbouwkundige plan dient als
toetsingskader bij de beoordeling van de afzonderlijke bouwplannen en onder andere bij
de beoordeling van het plan voor de inrichting van de buitenruimte.

? lonopn iç rrnnrnemens in het nlancehied Wethaboulevard een woninqbouwpl'oqi'ammaJeÛJs¡

te realiseren en af te zetten als volgt:
deelgebied LBB
blok A: 12 huur/kooP aPPartementen,

irr de prijscategorie € 240.000 tot € 270.000
blok B: 48 appartementen, beleggershuur

in de prijscategorie € 170.000 tot € 200.000
blok C: 48 sociale huur appartementen,

in de prijscategorie € 170.000 tot € 200.000
blok F, G, H: 6 grondgebonden koopwoningen,

in de prijscategorie € 215.000 tot 245.000

deelgebied Energiestraatfiennishal
blok D: 28 appartementen, beleggershuur

in de prijscategorie € 160.000 tot € 190.000
blok E: 28 sociale huur appartementen,

in de prijscategorie € 160.000 tot € 190'000
blok I, J, K, O, P: 22 grondgebonden huur/koop woningen,

in de prijscategcrie € 210.000 tot € 240'000
blok L, N, R, S: 4 grondgebonden koopvilla's,

in de prijscategorie € 425.000 tot € 495.000
blok M: 2 grondgebonden kooPvilla's,

in de prijscategorie € 375.000 tot € 445.000
blok Q: 8 tot 10 appartementen,

in de prijscategorie € 250.000 tot € 300'000

Daar waar hierboven wordt gesproken over sociale huur is bedoeld de categorie gelegen
onder de !iberalisatiegrens. Daar rnlaar hierbor-¡en wordt gesprok-en over beleggershuur is

bedoeld de categorie middel dure huur boven de liberalisatiegrens.

Wijziging programma
Indien partijen besluiten tot geringe aanpassingen (1 å 2 woningen meer of minder ten
opzichte van het aantal van ca. 207 geplande woningen in het plangebied
Werthaboulevard voigens deze overeenkomst) in bovenstaand programma, bijvoorbeeld
als gevolg van inspraakreacties, wo¡'dt de grondprijs naar rato aangepast op basis van
de uitgevoerde taxatie.

incjien partijen vóór aanvang van cie bouwaciiviteiten, toi de gezameniijke coneiusie
komen dat bovenstaand woningbouwprogramma, als gevolg van aantoonbare
afzetproblemen in de markt, niet gerealiseerd kan worden, dan zal in onderling overleg
getracht ,¡.,orden tot een haalbare aanpassing te komen welke ter goedkeuring aan het
college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd. De grondwaarde is bepaald
volgens het in dit artikel opgenomen programma. Indien partijen besluiten tot
aanpassing van het programma zullen zij voor rekening van Jongen een (her)taxatie
laten uitvoeren die voidoet aan het cjan gelciende grondprijsbeleid van de Gemeente
Weert alsmede (paragraaf 4.2.3.2 van) de Mededeling betreffende het begrip staatsteun
van de Europese Commissie (Pb EU 2016, C262), inhoudende een externe door een
onafhankelijke en erkende deskundige uitgevoerde taxatie op grond van verschillende
waarderingsmethodieken (waaronder bijvoorbeeld de residuele grondwaarde). Indien
rlaza ll¡ar\t:v:tie lpidt fnf een lenere nrondwaarde dan vind oeen aanoassino van deu-vr! \ ¡

koopprijs plaats. Indien partijen besluiten tot aanpassingen van het programma dat leidt
tot een hogere grondwaarde, dan vind wel aanpassing van de koopprijs plaats en wel
conform het bedrag van de (her)taxatie. Vanaf de peildatum van deze (her)taxatie tot



het passeren van de notariële akte, is Jongen rente verschuldigd over de koopprijs van
4o/o.

Omzetten beleggershu¡,¡r naar koop (blokken B en D)
-Indien 

de woningen' waarvoor de grondwaarde is bepaald op basis van de categorie'beleggershuur", binnen een periode van 10 ¡aar woiden omgezet naar
de categorie koopwoningen, zal Jongen de gemeente daarvañ in kennis brengen enbinnen twee weken aan de gemeente een nì¡betaling doen of de gronoprijs. De omvangvan de bijbetaling bestaat uit een bedrag van € t0.000,- exil. BTW perwóning waarbijsprake is van omzett¡ng. Indien de woningenr waarvoor de grondwaarde is bepaald opbasis van de categorie "beleggershuur", binnen een periode-van 10 tot 15 jaai wordenomgezet naar de categorie koopwoningen, zal Jongen de gemeente daarvan in kennisbrengen en binnen twee weken aan de gemeente ãen bijbãtaling doen op ¿e groÀopr¡:s.
De omvang van de bijbetating bestaat ult een bedrag vaï c ro.ooo,- exét. aríru pãr
woning w_aarbij spr?f! is van omzetting. Vanaf het ttu en volgende¡aren neemt ditbedrag af met € 2.000,- excl. BTW per woning per jaar. Jongen is verplicht en verbindt
zich jegens de gemeente, die dit voor zich aañuaarát, deze íerplichting tot bijbetaling,bij overdracht in eigendom van het bovengenoemd onroerend goed, alsmede verleningvan enig zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar of zakeh:jk gerechtigde ten'behoeve.van de gemeente Weert op te leggen, die ten behoeve van deze aan te nemenen in verband hiermede, om het in die leden bepaalde ín de akte van overdracht ineigendom of verlening van zakelijk genotsrecht woordelijk op te nemen, behoudens devervanging van de naam van de koper door die van de n¡euwe verkrijger in eígendom ofgenot en de gemeente daarvan in kennis te brengen. Jongen is bij ellé overtrËáin! orniet nakoming van het in het vorige lid bepaalde in uerzui-m door het enkele feit van deovertreding of de niet nakoming zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal wordenvereist, in welk geval door haar telkens een dirðct o[vorderbare bõete van € 200.000,-wordt verbeurd ten behoeve van de gemeente met de bevoegdheid van deze de

eventueel meer geleden schade van Jongen te vorderen, en õnverminderd het recht vande gemeente tot nakoming van deze ovãreenkomst te vôrderen. Jongen en opvoltende
gartijen zijn verplicht van haar rechtsopvolger(s) te bedingen dat deze ook aanbedoelde verplichtingen zijn gebonden en ¿ãt dezezijn reðhtsopvolger(s) ten behoevevan de andere paftij of diens rechtsopvotger(s) getijkä verptichtingen oþí"ggen opstraffe van de hiervoor vermelde boete wègeni ñ¡ef-natoming vañ deze vãiptichiingen.

Omzetten sociale huur naar beleggershuur enlof koop (blokken C en E)Indien de woningen, waarvoor de grondwaarde is bepaald op basis van de categorie"sociale huur" binnen een peri ode van 15 jaar worden omgezet naar
de categorie koopwoningen / wanneer de huur van de sociale huurwoni ngen boven de
li beralisatieg rens uitkomt of wanneer de woningen worden gewijzigd in beleEgei-shuur,
zal Jongen de gemeente daarvan in kennis brengen en bin nen twee weken aan degemeen te een bijbetaling doen op de g rondprijs De omvang van de bijbetaling bestaatuit het verschil tussen de betaalde grondprijs voor sociale huurwoningen volgens dezeovereenkomst (voor blok C een bedrag van € 19.737,- excl. BTW per woning en voorblok E een bedrag van € 8.688, - excl. BTW pe r woning) en de vrije sector prijs in hetjaar van uitgifte (2017).Indien Jon gen besluit tot omzetten naar een andere categoríezal in opdracht van de gemeente en voor rekening van Jongen een taxatie worden
uitgevoerd die voldoet aan het da n geldende grondprijsbeleid van de Gemeente Wee rtalsmede (paragraaf 4.2.3.2 van) de Mededeling betreffende het begrip staatsteun vande Europese Commissie (pb EU 2016, C 262), inhoudende een externe door een
onafhankelijke en erkende desku ndige uitgevoerde taxatie op grond van verschillende
waarderingsmethodieken (waaronder bijvoorbeeld de resid uele grondwaarde). Indiendeze taxatie leidt tot een lagere grondwaarde dan welke is opgenomen in deze
overeenkomst, dan vind geen teru gbetal ing plaats door de gemeente aan Jongen
Jongen is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt,
deze verplichting tot bijbetating, bij overdracht in eigendom van het bovengenoemd
onroerend goed, alsmede verlenin g van enig zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe
eigenaar of zakelijk gerechtigde ten behoeve van de gemeente Weert op te leggen, dieten behoeve van deze aan te nemen en in verband hiermede, om het in die leden
bepaalde in de akte van overd racht in eigendom of verleni ng van zakelijk genotsrecht
woordelijk op te nemen, behoudens de vervangíng van de naam van de koper door dievan de nieuwe verkrijger in eigendom of genot en de gem eente daarvan in kennis te
brengen. Jongen is bij elke overtreding of niet nakoming van het in het vorige lid
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bepaaície in verzuim eioor het enkele feit van de overtreding of de n¡et nakoming zonder
dat enige ingebrekestelling daartoe zal worden vereist, in welk geval door haar telkens
een direct oþvorderbare boete van € 200.000,- wordt verbeurd ten behoeve van de
gemeente met de bevoegdheid van deze de eventueei meer geleden schade van Jongen
ie voi'deren, en onverminderd het recht van de gemeente tot nakoming van deze
ovei-eenkomst te vordei'en. Jongen en opvolgende partijen zijn verplicht van haar
rechtsopvolger(s) te bedingen dat deze ook aan bedoelde verplichtingenzijn gebonden
en dat deze zijn rechtsopvolger"(s) ten behoeve van de andere partij of diens
rechtsopvolger(s) gelijke verpl¡chtingen opleggen op strafle vAn de hiervoor vermelde
lrnclo ruananc niet-nakominn van cleze verolichtinoen.evvlv rrvrvr '...2 - -" ' - -'

-l-- t^r^¿h-^^,,l^',^-À in l-.a¡+r+nã nnanh=:r aahia¡l in
J(Jflgefl fedlt5gtrtL t!t !tgL plcl!l vvËrLilcluvurçvoru ilr vEÐrqqr¡u vyL¡¡uqur l,çsrevr r¡,

tcekomstig openbaar gebiert en op terrein van de toekornstige bewoners
parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers conforrn het bestemmingsplan Binnenstad
2009 en de geiclende CRûW-normering, hetgeen resulteerl in het minimale aantal van

318 parkeerplaatsen, globaal als volgt verdeeld :

IíOK A 1îaU -^-r-^^-^l-^t-^^ f ^^ A^-^-^^¡-\
PAI ñgcl pìAOL¡gl I \Vl ¡uçl l,¡ v¡ ¡srir

Blokken B, C, D, E: 178 parkeerplaatsen (half verdiept)
in de Penitentenstraat: 30 parkeerplaatsen
Binnengebìed tussen blokken K en O: 77 parkeerplaatsen
Achterzijde blok P: 37 parkeerplaatsen
\/n¡rziide blok P: 8 oarkeerplaatsen
Tussen blokken E en O: 19 parkeerplaatsen
Blokken L, M, N, S, R: E Barkeerplaatsen op de kavel
tsiok- O: i6 pai'keei"olaatsen ondergronds)

en volgens de positionering van deze parkeerplaatsen zoals aangegeven op het
stedenbouwkundige plan (bijlage 4).
De woningen die Jongen wenst te bouwen worden uitgewerkt in gedetailleerde
bouwplannen. Deze bouwplannen worden door Jongen uitgewerkt binnen de kaders van

het stedenbouwkundige plan en beeldkwaliteitsplan (bijlage 4).
Jongen draagt zorg voo!'de inrichting van de binnen het plangebied gelegen openbare
en ñiet- opeñbare buitenruimte volgens de fasering zoals aangegeven in artikel 42van
deze overeenkomst. Deze inrichting wordt door Jongen uitgewerkt in een

inrichtingsplan, binnen de kaders van het stedenbouwkundige pian en

beeldkwaliteitsplan en volgens de kwaliteitseisen zoals opgenomen in deze
overeenkomst (bijlage 6). Dit inrichtingsplan wordt ter goedkeuring aan het college van

b&w voorgelegd, nadat hierover op ambtelijk niveau overeenstemming is bereikt,
uiterlijk 2 maanden na het sluiten van deze overeenkomst. De begrenzing iussen hei
privatê gebied (de niet-openbare (buiten)ruimte) en het (toekomstige) openbare gebied
i¡ in¡lirriiaí ))ññ^ñã\tan nn lriil:aa Err r¡ rvr!q!rçr qe¡ r:,v:,e r

Artikel 35, Kraan en mouttoren
1. Het behoud van de mouttoren en het terugplaatsen van de kraan maakt geen onderdeel

uit van het plan dat als bijlage 4 bij deze overeenkomst is gevoegd'
2. Door Jongen wordt onderzocht op welke wijze de mouttoren kan worden behouden en

de kraanlangs trel" kanaal kan worden teruggeplaatst. Dit pian en de daarmee voor de
r:emeente cemoelde kcsten worCen uiterlijk op 1 januari 2AL9 ter besluitvorm¡ng

9-"',''

voorgelegd aan de gemeenteraad via een daarvoor tussen de gemeente en Jongen op te
stellen aanvullende overeenkomst. Gedurende deze periode gaat Jongen niet over tot
het indienen van een sloopmelding voor de mouttoren.

3. Alle financiële gevolgen van deze planaanpassing, waaronder de eventueel gewijzigde
grondopbrengst en inkomstenderving indien het bouwprogramma conform deze

õvereenkomst niet kan worden gerealiseerd, maken onderdeel uit van deze aanvullende
overeenkomst.

4. Indien de gemeenteraad besluit tot behoud van de mouttoren en het terugplaatsen van

de kraan, wordt dit onderdeel van het plan en heeft Jongen de verplichting om de

mouttoren te behouden en de kraan terug te plaatsen.
5. Het taakstellende budget voor het terugplaatsen van de kraan bedraagt € 575.000'-. De

financiële bi_idrage van de gemeente voor het terugplaatsen van de kraan bedraagt
maximaal € 575.000,- excl. BTW. De gemeente wordt eigenaar van de kraan en het
beheer en onderhoud van de kraan komt voor rekening van de gemeente. In het in
artikel 25 genoemde splitsingsreglement wordt geregeld dat de gemeente zorgdraagt
voor belreer en onderhoud van de kraan.
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6. Het taakstellende budget voor het behoud van de mouttoren bedraagt € 200.000,-. De
financiële bijdrage van de gemeente die verband houdt met behoud van de mouttoren
bedraagt maximaal € 200.000,- excl. BTW. Jongen, dan wel zijn rechtsopvolger, draagt
zorg voor beheer en onderhoud van de mouttoren. In het in artikel 25 genoemde
splitsingsreglement wordt het beheer en onderhoud van de kraan gerefeld.7. indien de gemeenteraad niet besluittot behoud van de mouttoren en hètterugplaatsen
van de kraan, komt de aanvullende overeenkomst niet tot stand.

Artikel 36. Bestemmin gsplan, planologische procedures en vergu n n i n gen
Ten behoeve van de deelgebied LBB
1. Partijen kiezen voor een invulling van de gronden die niet past binnen het

bestemmingsplan Binnenstad 2009. Hiervoor moeten planologische procedures en
vergunningsprocedures worden doorlopen. Het voornemen is om hiervoor de procedure van
een uitgebreide omgevingsvergunning te hanteren. Onderdeel daarvan is het vooroverleg.2' Jongen draagt zorg voor het opstellen en digitaal aanleveren van alle documenten en
onderzoeken die benodigd zijn voor het (planologisch) mogelijk maken van de plannen;3. De onderzoeken díe op grond van de wet- en regelgeving ¡n net kader van de aanvraag
voor de omgevingsvergunningen of de herziening van het bestemmingsplan moeten
worden uitgevoerd komen voor rekening van Jongen;4' Jongen is verplicht alle benodigde bescheiden voor de omgevingsvergunning of
herziening/wijziging van het bestemmingsplan aan te leveren ¡innen Z maa-nden na het
sluiten van deze overeenkomst.

5. De gemeente zal, nadat deze overeenkomst door partijen is getekend en nadat alle
gegevens zijn ingediend voor het doorlopen van de procedure om te komen tot een
omgevingsvergunning of herzien/vastgesteld bestemmingsplan en na een positieve
beoordeling van het plan, met de grootst mogelijke zorgvuiOigneid de nooåzakelijke
procedure inzetten;

6. De ingediende gegevens dienen te voldoen aan het stedenbouwkundige plan en
beeldkwaliteitsplan (bijlage 4) en de gemeente zal de gegevens daaraan toetsen.

7 ' Een negatieve toets/beoordeling houdt in dat het collegé van Burgemeester en Wethouders
niet akkoord gaat met de ingediende gegevens. Jongen moet zorgdragen voor aanpassing
c.q. aanvulling van deze gegevens, zodat het college hiermee atÈoorO kan gaan. Het is aan
het college als bevoegd bestuursorgaan om binnen het wettelijke kader van-de te verlenen
omgevingsvergunning aan Jongen te verzoeken om aanvullende plannen, vooronderzoeken
en onderzoeken' Wanneer Jongen niet in voldoende mate aan het verzoek van het college
om aanvulling c.q. aanpassing van de gegevens tegemoet komt, kan dit leiden tot het
buiten behandeling laten van de aanvraag van de omgevingsvergunning of tot
herziening/wijziging van het bestemmingsplan;

8. Jongen is zich bewust van de noodzaak van de vergunningsprocedure of planologische
procedure, de behandeling van mogelijk ingekomen zienswijzen en de afhandeliñg van
beroepsprocedures en stelt derhalve de gemeente niet aansprakelijk voor de gevõlgen
van eventuele vertragingen in de planontwikkeling of het niet tot ontwitteting kunnen
brengen van de plannen;

9' Indien het publiekrechtelijke traject leidt tot wijzigingen dan komen de eventuele
consequenties geheel voor risico en rekening van Jongen. Dergelijke wijzigingen vormen
geen reden voor ontbinding van de onderhavige overeenkomsi. eãrti¡en zulten alsdan in
onderling overleg trachten de plannen zodanig aan te passen dat de vereiste
goedkeuring van het college alsnog wordt verkregen.

10' Eventuele financiële gevolgen van het bouwplan op de aanwezige molenbiotopen,
komen voor rekening van de gemeente voor zover het een te bètalen schadeioosstelling
betreft aan de eigenaren van de molens. Overige (financiële) gevolgen van het
bouwplan op de aanwezige molenbiotopen komèn voor reken¡ñg en risico van Jongen.

Ten behoeve van de deelgebieden Energiestraat en Tennishal
11. De gemeente heeft aan Jongen medegedeeld dat de deelgebieden Energiestraat en

Tennishal, in het kader van de regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving
Midden-Limburg, in het kader van de provinciale Omgevingsverordeníng (indien er sprake
is van woningen erbij dan dient aangegeven te worden hoe dit bijdraagt aan de afname
van de regionale plancapaciteit) alsmede in het kader van de Structuurvisie Weert 20 25, nu
niet kunnen worden bestemd voor woningbouw. In 2018 wordt de regionale structuu rvrste
geactualiseerd en wordt bekeken of bestemmen tot woningbouw dan wel mogelijk is,
waarbij de gemeente zi ch in het kader van de herijking van de regionale structuurvisie
inspant om ruimte te creëren in de planvoorraad

Jongen:,"fr
tÌ
V

paraaf gemeente pa q paraaf
17



12. Pai-tijen vinden het evenwel orn rneerdere ¡'eCenen wenselijk om het totale plan

Werthabor-llevard te realiseren met behoud van het programma en fasering als genoemd in

deze overeenkomst. De gemeente spant zich in om in het kader van de herijking van de

regionaie struetuuir¡isie (in 2018) ruimte te creëren in de planvooi'raad. Wanneer het lukt
om deze ruimte te creêren spant de gemeente zich in om deze ruimte met voorrang aan

onderhavige plan toe te kennen, zodat de planologische procedure voor de bestemming
woningbouw kan worden oPgestart.

13. Mocht het niet lukken om de benodigde ruimte te creëren in de planvoorraad dan zullen
partijen in overleg treden over de gevolgen daarvan voor deze overeenkorìlst. Paftiien
trachten steecis de gevoi_oen van cjeze aanpassingen op de o.¡erige bepaiingen van deze
overeenkomsL zo minimaal mogelijk te houden.

14. De Gemeente heeft Jongen te kennen gegeven dat alvorens het nieuwe bestemmingsplan
voor de deelgebieden Energiestraat en Tennishal kan worden vastgesieid de financiële
haalbaarheid afdoencle dient te zijn aangetooncl. Met name de dekking van de kosten voor
het verleggen van kabels & leidingen, de bodemsanering en aanleg van infrastructuur in
het plangebied zullen daarbij aantoonbaar verzekerd moeten zijn.

15. Indien bovengenoemde inspanningen leiden tot het mogelijk maken van woningbouw in

deze deelgebieden moet het bestemmingsplan worden herzien/gewijzigd en zijn
omgevingsvergunnlngen benodigd. Hiervoor rrìoeten planologische procedures en

vergunningsprocedures worden doorlopert ;
16. Jongen draagt zorg voor het opstellen en digitaal aanleveren van alle documenten en

oncierzoeken ciie benodigd zijn voor het pianoiogisch mogeiijk maken van de plannen; De

onderzoeken die op grond van de wet- en regelgeving in het kader van de aanvraag voor
cie omgevingsvergunningen of cie herzieniirg varr het bestemmingsplan moeien woi'den
uitgevoerd komen voor rekening van jongen;

17. Jongen is verplicht alle benodigde bescheiden c.q. een ontvankelijk ontwerp
bestemmingsplan voor herziening/wijziging van het bestemmingsplan op zijn vroegst op 1

februari 2018 doch uiterlijk op 1 juli 2019 in te dienen, zulks onder het voorbehoud dat de
kwantitatieve ruimte voor woningbouw ontstaat als gevolg van de prognoses uit 2017, een
en ander onder verwijzing van het gestelde in lid 11 van dit artikel.

18. De gemeente zal, nadat deze overeenkomst door paitijen is getekend en nadat alle
gegeverìs zijn ingediend voor het doorlopen van de procedure om te komen tot een
heiz¡en/vastgesteld bestemmingsplan en na een positieve beoordeling van het plan met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid de noodzakelijke procedure inzetten, met inachtname van
het gestelde in artikel 5 lid 3;

19. De ingediende gegevens dienen te voldoen aan het stedenbouwkundige plan en
beeldkwaliteitsplan (bijlage 4) en de gemeente zal de gegevens daaraan toetsen. Het
beeldkwaliteitsplan zal afzonderlijk voor besluitvorming aan de gemeenteraad worden
voorgelegd en via de nadere eisenregeling in het bestemmingsplan worden geborgd'

2û. Ëen negatieve toeis houdi in dat het eoiiege van tsurgemeester en 
"iüethou'ie¡'s 

niei
akkoord gaat met het ingediende voorontwerp bestemmingsplan/de ingediende gegevens'
Jongen moet zorgdragen voor aanpassing van dit voorontwerp bestemmingsplan/de
ingédiende gegevens zodat het college hiermee akkoord kan gaan. Het is aan het college
als bevoegd bestuursorgaan om binnen het wettelijke kader van de te verlenen
omgevingsvergunning aan Jongen te verzoeken om aanvullende plannen, vooronderzoeken
en onderzoekel. Warr¡reer Jongen niet in voldoende mate aan het verzoek van hct college
cm aanvullinE c.q. aanpassing rran de gegevens tegernoet kcmt, kan dit leiden tot het
buiten behandeling laten van de aanvraag tot herziening/wijziging van het
bestemmingsplan;

21. Jongen is zich bewust van de noodzaakvan deze planologische procedure, de

behandeling van mogelijk ingekomen zienswijzen en de afhandeling van
beroepsprocedures en stelt derhalve de gemeente niet aansprakelijk voor de gevolgen

van eventuele vertragingen in de planontwikkeling of het niet tot ontwikkeling kunnen
brengen van de piannen;

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

23. Eventuele (financiële) gevolgen van het bouwplan op de aanwezige molenbíotopen,
komen volledig voor rekening en risico van Jongen.

24. Jongen is verplicht om een ontvankelijk omgevingsvergunning aan te vragen binnen 2

maãnden na vaststelling van dit bestemmingsplan. Onderdeel daarvan is het vooroverleg'

;.



25. Voor het mogelijk maken van woningbouw in het deelgebied Energiestraat, moet de
Energiestraat worden onttrokken aan het openbaar veikeer. De gèmeente draagt zorg
voor het doorlopen van de daarbij behorende procedure en start deze procedure binnen
2 maanden nadat het bestemmingsplan voor dit deelgebied onherroepälijk ¡s.

26. Indien het niet lukt om de deelgebieden Energiestraat en Tennishal tot ontw¡kkeling te
brengen voor woningbouw, draagt Jongen op zijn kosten zorg voor een goede
stedenbouwkundige en civieltechnische aanhaking van het dãn ontwikkelde deelgebied
LBB op de Energiestraat.

Artikel 37. Planschade
1. Jongen is verplicht de vastgestelde planschade, voor hettotale plan Werthaboulevard, met

bijbehorende kosten aan de gemeente te vergoeden met betrek'king tot alle verzoeken die
binnen de dan geldende wettelijke termijn doih uiterlijk binnen 5 ;ãren worden ingediend
nadat de omgevingsvergunningen en of de bestemmingsplannen ónherroepelijk zijn
geworden' De termijn van 5 jaar geldt per deelgebied en/of omgevingsvergunning enlof
bestemmi ngsplan afzonderlijk.

2. De onderzoekskosten (indirecte kosten) die worden gemaakt in verband met de verzoeken
_ tot vaststelling van de planschade zijn voor rekening van Jongen.3. Ten behoeve van de voorgenomen plannen wordt in opdrachlen voor rekening van Jongen

een planschaderisicoanalyse opgesteld die direct na gereedkoming, vertrouwei¡k ter
goedkeuring aan de gemeente wordt voorgelegd, maãr uiterli¡t< b['net sluiten van deze
overeenkomst.
Op basis van deze planschaderisicoanalyse, stelt Jongen ten behoeve van de gemeente
Weert een bankgarantie ter hoogte van het geprognolticeerde planschadebedrag + 15o/o.
Deze bankgarantie moet uiterlijk op het moment van het sluiten van deze overeenkomst bij
de gemeente aanwezig zijn. Wanneer het beroep op planschade het bedrag van de
bankgarantie overschrijdt, blijft Jongen verantwoordelijk voor de daaruit vóoftvloeiende
onderzoekskosten en planschadevergoeding met de daãrbij behorende verschuldigde
wettelijke rente en zal deze aan de gemeente vergoeden.4- omtrent een verzoek om planschadð beslist het cõtlege van burgemeester en wethouders
op basis van de "Procedureverordening voor adviseriñg tegemoetkoming in planschade
nieuwe Wro" en na ingewonnen advies van een extern deskundig bureaú. Aåroep tegen de
beslissing is mogelijk bij de Rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, een en ander overeenkomstig de procedure van de Algemene wet
Bestuursrecht. In de gemeente Weert is het gebruikelijk dat de Stictrting Adviesbureau
Onroerende Zaken te Rotterdam als extern deskundigbureau wordt ingãschakeld. Jongen
wordt over ingediende planschadeverzoeken en de besluitvorming daaiover in kennis
gesteld. Jongen wordt de gelegenheid geboden alles naar voren té brengen wat voor de
beoordeling van de (omvang van de) schade relevant zou kunnen zijn. Jãngen wordt in de
procedures tevens als belanghebbende aangemerkt.

5. Na afloop van de termijnen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vervalt de in lid 3 bedoelde
bankgarantie.

Artikel 38. Bouw- en woonrijp maken
1. De gronden binnen het plangebied worden door Jongen bouw- en woonrijp gemaakt

Jongen heeft een inspanningsverplichting om gelijktijdig met het opleveren van de
bebouwing een goede berei kbaarheid van de opgeleverde bebouwing te garanderen. Tot
het bouw- en woonrijp ma ken behoren alle werkzaamheden overeenkomstig het door
Jongen in overleg met de gemeente op te stellen defínitief inrichtingsplan met
bijbehorend RAW-bestek (bijtage 7) . Dit inrichtingsplan sluit qua beeld aan bij de al
aanwezige inrichting van het openba re gebied in de omgeving van het plangebied
Werthaboulevard en past binnen de kaders en randvoorwaarden zoals opgenomen in het
stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan (bijlage 4). Daarnaast dienen het
inrichtingsplan en bestek te voldoen aan de basiseisen voor de inrichting van de
openbare ruimte zoals opgenomen in bijlage 6 bij deze overeenkomst. Het op basis van
engineering op te stellen inrichtingsplan moet zijn voorzien van berekeningen die ten
grondslag liggen aan het inrichtingsplan. Teve ns moet het inrichtingsplan zijn voorzien
van beelden en kwaliteitsomschrijvi n9e n. Bijzondere aandacht bij het opstellen van het
inrichtingsplan moet worden besteedaan de enginering van de bestaande
infiltratievoorziening op het dee lgebied LBB, welke als gevolg van de beoogde
bouwplannen moet worden aa ngepast. Een plan voor het beheer en onderhoud van het
plangebied maakt deel uit van het inrichtingsplan en bestek. Tot het bouw- en woonrup
maken behoren ook alle werkzaamheden die verband houden met het verleggen van
kabels en leidingen alsmede de aanleg van nieuwe nutsvoorzieningen ten behoeve
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de te realiseren woningen. Jongen contracteert voor eigen rekening en risico met
nutsbedrijven en is opdrachtgever voor het verleggen van kabels- en leidingen.

2. Via het aangaan van deze overeenkcmst geefl de gemeente opdracht aan Jongen voor
-r:l--l ------l^ 

...^-l-----L^A^^'.^^- -^tr^-net Ultvoefen Van Ue fJfl(Jgf llU I Vdl! UlL.!f LlKe! gellUË!llUtr vvEIK¿odlllllsL.lEll, vrJUt ¿vvçr
deze betrekking hebben op het woonrijp maken van het grondaandeel dat de gemeente
inbrengt, te weten de deelgebieden LBB en Energiestraat, als onderdeel van het totale
plangebied. De gemeente betaalt een bijdrage van € 700.000,- excl. BTW voor het
woonrijp maken van de deelgebieden LBB en Energiestraat. Deze bijdrage is geheel
bestemd voor de ¡nrichting van openbare ruimte. Het aandeel van de gemeente in de
kosten van beheer en onderhoucj conform artikei 39 maakt ende¡'dee! uit van dit bedrag.
Dit becirag is maximaai geiijk aan de door de externe en onafhankelijke deskundige
opgestelde kostenraming" Betaling van deze bijdrage vindt plaats na afronding van het
woonrijp maken van het plangebied, nadat de desbetreffende werkzaamheden door de
gcmccntc zijn goedgel<eurd conform artikel 38 lid B en nadat daarvoor van Jongen een
factuur is ontvangen.
Alle overige kosten die betrekking hebben op het bouw- en woonrijp maken van het
totale plangebied zijn voor rekening en risico van Jongen'
De gemeente spant zich in om bij de nutsbedrijven kortingen te bedingen voor het
verleggen van kabels en leidingen.

3. Het definitieve inrichtingspian en het bestek vooi'het bouw' en woonrijp maken worden
ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd binnen 4 maanden na het sluiten van deze

r^- -- L^-L^t- 
--t-^- 
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uit van deze overeenkomst (bijlage 7). Indien het inrichtingsplan niet de goedkeuring
van cje gemeente krijgt past jongen het inriehlingspiar-r aan zorjai wei 'je goedke'uring
van de gemeente wordt verkregen.

4. Het woonrijp maken van de afzonderlijke deelgebieden dient te zijn afgerond binnen 4
maanden nadat de woningen in het desbetreffende deelgebied gereed zijn.

5. Indien -tijdens de-werkzaamheden--voor-het_bouw=.'€n-woomijp-maþsn sprakais van
(onvoorziene) omstandigheden in of in de nabijheid van het plangebied, die extra
werkzaamheden met zich meebrengen die niet zijn opgenomen in het inrichtingsplan
en/of bestek, is dít voor rekening en risico van jongen.

6. Tijdens de aanleg van de openbare ruimte toetst de gemeente op gezette tijden ol'de
werkzaamheden worden uitgevoei'd conform het goedgekeurde inrichtingsplan en
bestek. Jongen verleent de gemeente hiertoe ten alle tijden toegang tot de bouwplaats.
Voor deze toetsing stellen pariijen een toetsingsplan op, waarin onder andere wordt
vastgelegd op welke momenten Jongen de gemeente in de gelegenheid stelt om
controles uit te voeren, alvorens de werkzaamheden door Jongen worden voortgezet.
Dit toetsingsplan wordt ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd alvorens met de
werkzaamheden wordt begonnen.

7. incjien cie gemeente aiwijkingen constaieert vart het ini=ichiingspian en¡'of bestek deeit
zij dit per ommegaande mondeling en schriftelijk mede aan Jongen en is deze verplicht
om de afwijkingen per ommegaande te corrigeren. De gemeente wordt daarbij steeds in

de gelegenheid gesteld om zich ervan te vergewissen dat de afwijkingen naar behoren
ziin nacarriaaar¡fê,J. 

' 
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B. Na realisatie van de openbare ruimte wordt voor de oplevering van het werk conform
bestek, door de gemeente in aanwezigheid van Jongen een eindopname gedaan en
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randvoorwaarden en documenten. Deze opname vindt plaats zodra het gebied afgerond
is opgeleverd in de zin van paragraaf 10 van de UAV 2OI2 . Van deze opname wordt een
proces verbaal van oplevering gemaakt. Indien de gemeente afwijkingen constateert
van het inrichtingsplan en/of bestek deelt zij dit per ommegaande mondeling en
schriftelijk mede aan Jongen en is deze verplicht om de afwijkingen per ommegaande te
corrigeren. De oplevering wordt vastgelegd in een daarvan op te maken en door partijen
te onderlekenen proces-verbaai met digitale tei' beschikkingsteiling van alle ¡"elevante
(revisie)tekeningen, bescheiden en stukken in een nader door de gemeente aan te
geven bestandsformaat. Indien zich met betrekking tot deze oplevering eventuele
negatieve fiscale consequenties voordoen voor de gemeente, komen deze voor rekening
van Jongen.

9. Na goedkeuring door de gemeente van de inrichting van de openbare ruimte zoals
genoemd in het vorige lid, worden deze gronden, voor zover deze nog geen eigendom
zijn van de gemeente, door Jongen overgedragen aan de gemeente conform het
gestelde in artikel 29.



10. Waterhuishouding en riolering
a) Het is Jongen bekend dat in het kader van integraal en duurzaam waterbeheer het

volgende uitgangspunt vastgelegd wordt: schoon hemelwater afkomstig van dak en
ertverharding dient aangeboden te worden op een nog nader te bepaleñ
(infiltratie)voorziening gelegen op niet-openbaar terrein.b) Het is Jongen bekend dat geen uitlogende materialen mogen worden toegepast of
dat uitloging van gebruikte materialen niet mag plaatsvinãen, bijvoorbeeìd door het
toepassen van coatings. D¡t laatste uitgangspunt moet bewerkstêll¡gen dat de
kwaliteit van de bodem en grondwater n¡et nadelig wordt beinvloed.c) Het is Jongen bekend dat door deze aanpak beweikstelligd wordt dat het schoon
hemelwater niet op de gemeentelijke vuilwaterriolering Ñordt aangesloten.d) In de openbare ruimte wordt door Jongen een rioolaansluiting tot iabij de
eigendomsg rens aangelegd.

e) Het is Jongen bekend dat geen stoffen geloosd mogen worden die de doelmatige
werking van de riolering nadelig beTnvloeden.

11. Jongen heeft aangegeven dat de woningen in hun opdracht en voor hun rekening
worden aangesloten op de nutsvoorzieningen.

Artikel 39. Beheer en onderhoud tijdens de bouwfase en onderhoudstermijn1. Vooraanvang van de werkzaamheden doorJongen in het plangebied doen partijen een
opname van de wegen binnen het plangebied en in de omgeving van het plangebied.
Met name de wegen buiten het plangebied die als routes dlenen voor bouwveikeer
maken deel uit van deze opname.
Na afloop van de onderhoudsperiode van 1 jaar zoals bedoeld in lid 5 van dit arLikel
doen partijen wederom een opname van de wegen in het plangebied en in de omgeving
van het plangebied. Jongen is verplicht de gebreken welke in de desbetreffende periodã

, zijn ontstaan per ommegaande voor zijn rekening en risico te herstellen.2. Jongen zal de nader aan te geven routes voor hel bouwverkeer volgen en dit ook aan
aa n n em e rs/o n de raa n neme rslleve ra ncie rs o p leg gen.

3. Jongen is vanaf het moment van notarieel transþort van het deelgebied LBB zoals
bedoeld in artikel 9 verantwoordelijk voor al het beheer en het onderhoud van het
plangebied, tot het moment waarop de gemeente de inrichting van de openbare ruimte
heeft goedgekeurd zoals aangegeven in artikel 38 lid 9. Het beheer en onderhoud dient
te voldoen aan de vereisten zoals omschreven in het inrichtingsplan en het bestek. Alle
kosten voor beheer en onderhoud komen gedurende voornoemde periode voor rekening
van Jongen. Na afronding van de bouw van woningen in een bepaalde (deel)fase, maar
ook tijdens de bouwwerkzaamheden, dient het aangrenzende openbare gebíed zodanig
te worden ingericht dat bestaande en nieuwe bewoners in het gebied eeñ goede
bereikbaarheid en woonkwaliteit wordt geboden.

4' Jongen treedt gedurende de periode zoals genoemd in lid 1 van dit artikel op als
toezichthouder voor het beheer en onderhoud van het plangebied. Jongen bäseert zich
bij de toezichthoudende taak op het plan voor beheer en oñderhoud vin het plangebied
zoals genoemd in artikel 38 lid 1. Jongen is verantwoordelijk voor uitvoering van het
beheer en onderhoud conform dit plan en zorgt voor herstel van eventueel
aangebrachte schade. Indien door de gemeente afwijkingen hiervan worden
geconstateerd, stelt de gemeente de exploitant daarvan mondeling en schriftelijk in
kennis. Jongen verplicht zich om op eerste aangeven van de geme,-ente ervoor zorg te
dragen dat de door de gemeente geconstateerde afwijkingen worden gecorrigeerd.
Wanneer er bij de gemeente klachten binnenkomen over het beheer vãn dit õebied,wordt in onderling overleg met Jongen naar een oplossing gezocht. Eventuee'i te maken

_ kosten komen tijdens voornoemde periode voor rekening vãn Jongen.5. Het beheer en onderhoud van gronden in het plangebied bestemd voor de aanleg van
openbare voorzieningen zoals wegen, rioleringen en groen worden door Jongen aan de
gemeente overgedragen nadat de betreffende werken volledig zijn uitgevoeid en door
de gemeente zijn goedgekeurd conform artikel 38 lid 9. :ongen Uti¡ft glOurende een
termijn van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring vãn ãe in dit lid
genoemde werken, verantwoordelijk en aansprakelíjk voor hetõnderhoud van deze
werken. Voor het onderhoud en nazorg van de groenaanleg geldt een periode van 3jaar. Gedurende deze periodes worden door Jongen onderãñdere ontsìane gebreken
hersteld en de werken in de staat teruggebracht zoals die was bij oplevering-en worden
aangelegde groenvoorzieningen gesnoeid, vrij gehouden van onliruiO en ingãboet. De
kosten van dit onderhoud zijn voor rekening van Jongen en de gemeente välgens het
bepaalde in lid 2 van artikel 38.
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6. Zodra wegen en terreinen feitelijk voor het publiek toegankelijk worden, wordt voor de
toepassing van de artikelen 131 en 132 van het ReglementVerkeersregels en
Verkeerstekens (RW) de gemeente aangemerkt als beheerder. De kosten van het
plaatsen van borden, het aanbrengen van wegbelijning en het plaatsen van
aanduidingsborden, een en ander in het kader van de uitvoering van het RVV komen
voor rekening van Jongen en de gemeente volgens het bepaalde in lid 2 van artikel 38.

Artikel 4O. Bankgarantie in verband met bouw- en woonrijp maken en boetes
1. Tot meerdere zekerheid dat deze overeenkomst wordt nagekomen voor wat betrett cie

tloor -]onnen âânclec!åne verolichtinoen tot afname van de qronden van de deeiqebiecen
LBB en Energiestraat en levering van oÞenbaar gebied (na realisatie van het plan)
volgens de artikelen 9, 18 en 29,ter vergoeding van de toegekende planschade volgens
artikel 37, het bouw- en woonrijp maken volgens art. 38 en beheer en onderhoud
volgens artikel 39, inclusicf dc bctaling van dc desbetreffende ingevolge deze
overeenkomst eventueel verschuldigde boetes, dient Jongen uiterlijk bij het sluiten van
deze overeenkomst een schriftelijke bankgarantie te doen stellen ter grootte van
€ 750.000,- ten behoeve van de gemeente Weert.

2. r/oor het ge.,,al Jongen naar het oordeel van het college van burgemeester en
wethouders niet of niet behoorlijk binnen de gestelde termijnen aan zijn verplichting
heeft voldaan, dan wel de ingevolge deze overeenkomst eventueel verschuldigde boete
niet heeft betaald, machtigt Jongen bij deze de gemeente, indien hij ook na schrifLelijke
ingebrekestelling binnen een recjeiijke termijn naiatig biijrt, onherroepelijk over ciat
gedeelte van de zekerheidstelling te beschikken, dat nodig is om de vorderingen te
voldoen en/of de niet, niet behoorlijk of niet tijdig uitgevoerde werken zeii uit te voeren
en of door derden te doen uitvoeren.

3. Na de oplevering en goedkeuring van de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 38
leden 8 en 9, zal de bankgarantie verder worden verlaagd tot een bedrag van €
100.000.-.

4. Na afloop van de onderhoudsperiode van 1 jaar, zoals genoemd in artikel 39 lid 5 van
deze overeenkomst, vervalt de bankgarantie en wordt deze op het eerste schriftelijk
verzoek daartoe van Jongen aan haar geretourneerd'

Artikel 41. Start en voltooiing van de bouw
Jongen start met de bouw van woningen binnen 4 maanden nadat hij beschikt over een
onherroepelijke omgevingsvergunning voor één van de gebouwen binnen het plangebied
Werthaboulevard en 7Oo/ovãn de woningen van dit gebouw zijn verkocht. De realisatie van het
nlan ftarnninaan ên hritpnrrirnfeì dipnt nerped te ziin hinnen de voloencie termiinen:
Ptst. \.rv'

Deelgebied LBB:24 maanden na staft bouw
Deelgebied Energiestraat: 24 maanden na start bouw
Deelgebied Tennishal: 18 maanden na start bouw

Artikel 42. Fasering
Het plangebied wordt in fasen gerealiseerd en wel als volgt:
¡ Fase L: 1t4 woningen in het deelgebied LBB (blokken A-B-C-F-G-H)
. Fase 2: ca.56 woningen in de deelgebieden Energiestraatñ-ennishal (blokken D-E)
. Fase 3: ca.38 woningen in de deelgebieden EnergiestraatÆennishal (blokken I-J-K-L-

M-N-O-P-Q-R-S)

Jongen draagt zorg voor sloop van de gebouwen van deelgebied Tennishal (eventueel
behoudens de Mouttoren). Deze sloop dient gereed te zijn binnen 2 maanden na vaststelling
van het bestemmingsplan voor woningbouw voor deze locatie'
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Artikel 43. Vrijwaring
Jongen is aansprakelijk voor de schade die door de uitvoering van het project aan de gemeente
enlof derden wordt toegebracht. Jongen vrijwaart de gemeente voor iedeie aansprake-lijkheid
van de gemeente jegens derden als gevolg van werkzãamheden, handelen of naläten van
Jongen en/of van door Jongen bij het project betrokken derden.

Artikel 44. Communicatie
De externe communicatie met belanghebbenden en omwonenden vindt na gezamenlijk overleg
tussen Jongen en de gemeente plaats. Jongen en gemeente beslissen gezañrenlijk over de wijle
en frequentie van externe communicatie. De gemeente en Jongen houden elkaai op de hoogte
over vragen en opmerkingen van derden die verband houden met de plannen.

Artikel 45. Organisatie en overteg
Gemeente en Jongen stellen een werkoverleg in teneinde afstemming en voortgang te
bespreken. Deelnemers aan dit werkoverleg zijn de vertegenwoordigãr(s) van ãe gemeente en
van Jongen. De partijen zullen indien nodig op ad hoc basis extra deelnemers aan het
werkoverleg laten deelnemen. Deze werkoverleggen worden voorgezeten door een
vertegenwoordiger van Jongen en vinden regelmatig plaats, maaiminimaal 6x per jaar en
duren voorL tot het project is afgerond.

Artikel 46. Kosten
1. Alle kosten met betrekking tot de planontwikkeling en realisatie van het plan, komen voor

rekening van Jongen en de gemeente volgens het bepaalde in artikel 3g l¡d 2.2. Alle interne en-externe gemeentelijke kosten met betrekking tot deelgebied Tennishal
komen voor rekening van Jongen. Deze kosten bedragen c too.ooo,--excl. BTW.3. Tot deze kosten behoren niet de legeskosten. Deze wórden afzondeiti¡t, via de
publiekrechtetijke weg in rekening iebracht bij Jongen.4' Betaling van de in lid 2 van dit artikel genoemde kosten vindt plaats in 5 termijnen van €
20.000,-. Betaling van de termijnen vindt uiterlijk plaats op de volgende momenten en
nadat daarvoor van de gemeente een factuur is ontvangen:

a. 2 maanden na het sluiten van deze overeenkomst
b. 1 maand na het indienen van de documenten voor het vooroverleg van deelgebíed

LBB zoals aangegeven in artikel 36
c' 1 maand na het indienen van de documenten voor wijziging van het

bestemmingsplan van de deelgebieden Energiestraat en Tennishal zoals
aangegeven in artikel 36

d. 1 maand na het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
voor deelgebied LBB

e. 1 maand na vaststelling van het bestemmingsplan voor de deelgebieden
Energiestraat en Tennishal

5. De door Jongen aan de gemeente te betalen bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen en
ruimtelijke ontwikkelingen bedragen € 18,-/mz vrij van BTW per mã uitgeefbaar gebied qde
bouwkavels) behorende tot het deelgebied Tennishal. Deze bijdrage, e"-n bedrag van €
103'500,- wordt gebruikt voor de herinrichting van het kruispunt Bassin. Betaliñg vindt
plaats binnen 1 maand nadat het bestemminglplan voor dit deelgebied onherroepelijk is en
nadat daarvoor van de gemeente een factuur is ontvangen.6. De kosten van het leveren en aanbrengen van de ondeigrondse afvalcontainers zijn voor
rekening van Jongen en bedragen € 9.000,- excl. BTW pãr container. De gemeentã draagt
zorg voor plaatsing van de containers. Betaling vindt plaats binnen t maand na het
plaatsen van de desbetreffende container en nadat daarvoor van de gemeente een factuur
is ontvangen.

Artikel 47 . Overdracht contractverpt ichting
Indien Jongen zíjn rechten en verplichtingen, wèlt<e uit deze overeenkomst voortkomen, aan
een derde wenst over te dragen, behoeft zulks de voorafgaande schriftelijke toestemming van
de gemeente. De gemeente is bevoegd om aan het verleñen van haar inslemming voorwaarden
te verbinden die zij nodig oordeelt voor de nakoming van de op de opvolg"r ouu.-te dragen
verplichtíngen.

Artikel 48. Aanpassing van de overeenkomst
Paftijen komen overeen dat tussentijdse aanpassing van deze overeenkomst mogelijk moet zijn
en zullen in dat geval middels onderling overleg een aanpassing trachten te bewãrkiteltigen eñ
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neer te leggen in een nade¡'e ove¡'eenkomst. Zulks is beperkt tot de in de navolgende
bepalingen genoemde gevallen :

. Situaties waarin er spi'ake is van het ten gevolge van bezwaar- en/of beroepschriften
van derden niet kunnen verkrijgen van (onherroepelijke) vergunningen;

. Het zich voordoen van een wijziging van omstandigheden, waaronder begrepen doch
niet beperkt tot archeologische vondsten, vondsten van explosieven/ aanvragen voor
monumentenstatus, welke naar objectieve maatstaven een verdere ongewijzigde
uitvoering van deze overeenkomst voor partijen of een van hen niet langer verantwoord
maakt;

. De daarvoor aangewezen organen van publiekrechtelijke iichamen hun goedkeuring
onthouden of hun toestemming weigeren welke mocht zijn vereist voor de ui[voering
van het project of essentiële onderdelen daarvan.

In geval van overmacht zullen Jongen en VolkerWessels de gemeente daarvan onmiddellijk
scfir¡ftel¡jt pcr aangctcl<ende brief in kennis stellen. Onder overmacht wordt in elk geval niet
verstaan:

. onvoldoende beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel,
¡ ziekte van personeel,
. ongeschiktheid van materieel of programmatuur,
. tekortschieten van door de wederpartij ingeschakelde derden en liquiditelts- of

solva biliteitsproblemen.
In geval van overmacht treden partijen onmiddellijk met elkaar in overleg ter regeling
van de gevolgen. Inciien hei overieg niet tot overeenstemming enioi een nadere
overeenkomst leidt, heeft de meest gerede partij het recht dit te beschouwen als een
geschii overeenkomstig het bepaalcie in artikei 53.

Artikel 49. Garantstelling en aansprakelijkheid
1. VolkerWessels stelt zich garant voor de nakoming van de verplichtingen van Jongen uit

hoofde van deze overeenkomst. Dientengevolge zal VolkerWessels deze overeenkomst
eveneens ondertekenen. Indien Jongen haar verplichtingen inzake deze overeenkomst
niet nakomt is VolkerWessels hiervoor aansprakelijk en gehouden deze verplichtingen
over te nemen.

2. De gemeente zaljegens Jongen nimmer aansprakeliJk kunnen worden gehouden in
verband met toekomstige publiekrechtelijke handelingen, uitspraken van de
bestuursrechter over ruimtelijke maatregelen en andere publiekrechtelijke besluiten
en/of uitkomst van gerechtelijke procedures'

Artikel 50, Ingebrekestelling, faillissement e.d.
1. Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de

overeenkomst kan de andere partij hem in gebreke stellen. De ingebrekestelling
geschiedt schrifteiijk per aangetekende brief, waarbij aan cie eerste pariij een redeiijke
termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichting na te komen. Deze termijn is een

fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de andere partij in
verzuim.

2. indien VolkerWessels en/of Jongen in staat van faillissernent geraakt, besluit tot
ontbinding van de onderneming of surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien er
beslag, gevolgd door waardeverklaring, gelegd wordt op reglstergoederen of essen[iële
onderdeien van de bedrijfsvoei-ing van Voiker"t/essels en/of jonEen die een belernmering
kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming van deze overeenkomst, heeft de
gemeente het recht de overeenkomst met die partij zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring
onmiddellijk te ontbinden, onverminderd het recht van de gemeente om vergoeding van
kosten en schaden, in welke vorm dan ook te eisen.

Artikei 51. Beëindiging van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt als geëindigd beschouwd als alle afspraken op grond van deze

overeenkomst door partijen zijn nagekomen. Partijen zullen alsdan volledig jegens elkaar
zijn gekweten en zij zullen dan dus over en weer niets meer van elkaar te vorderen
hebben.

2. De overeenkomst wordt eveneens als geëindigd beschouwd indien de start van de bouw
zoals vermeld in artikel 41 niet heeft plaatsgevonden binnen 2 iaar na het sluiten van deze
overeenkomst. Jongen is in dat geval verplicht om de termijnen van de interne en externe
gemeentelijke kosten zoals genoemd in artikel 46 te betalen conform de stand van het
project, te verhogen met sOVo van de opvolgende termijn. De gemeente zal hiervoor aan
Jongen een factuur sturen welke binnen 1 maand dient te worden betaald.



3. Indien en voor zover de overeenkomst conform artikel 51 lid 2 eindigt heeft de gemeente
een eerste recht van overdracht van de gronden van de deelgebieden LBB en Energiestraat
per datum beëindiging. Op het moment dat de gemeente van haar recht op (terugllevering
van de gronden gebruikmaakt, is Jongen per direct verplicht haar medewerking tã verleneñ
aan levering. Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de (terug)verkoop en
de levering van (één of meer van) de deelgebieden LBB en Energiestraai zi¡nïoor rekening
van Jongen. De koopprijs voor de gronden zal als volgt worden vastgesteld:¡ Ten aanzien van deelgebied LBB en Energiestraat zal de koopprijs naar keuze van

de gemeente bedragen 7Oo/o van de prijs die Jongen overeenkomstig het bepaalde
in deze overeenkomst aan de gemeente heeft betaald, ofwel 7Oolo van de actuele
marktprijs op datum beëindiging van deze overeenkomst, welke marktprijs wordt
vastgesteld (in overeenstemming met de Mededeling betreffende het begrip
staatssteun van de Europese commissie (pb EU 20t6, c 262)) door een
onafhankelijke en erkende deskundige op grond van verschillende
waa rderi n gsmethodieken.

Artikel 52. Wanprestatie/boetebepaling
Indien door Jongen/VolkerWessels of de gemeente niet dan wel niet tijdig aan hun
verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst wordt voldaan, tlLefr ¿¡t tot gevolg dat de
andere partij een direct en zonder enige rechterlijke tussenkomst opeisbare boetJverbeurt van
500 euro per dag, tot een maximum van € 250.000,-. Betaling van de boete ontheft de
nalatige partij niet tot nakom¡ng van zijn verplichtingen.

Artikel 53. Geschitten
Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst tussen partijen of
hun rechtverkrijgenden mochten ontstaan, van welke aard en omvang dan ook, waaronder die
welke slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt, iullen worden voorgelegd
aan de Nederlandse rechter. Het in dit artikel gestelde laat onverlet dat partijen te atten ti¡Oã
gerechtigd zijn zodanige conservatoire maatregelen te treffen en/of een vooiziening in kort
geding te vorderen.

Artikel 54. Slotbepalingen
1. Al hetgeen overwogen in de considerans maakt integraal onderdeel uitvan deze

samenwerki n gsovereenkomst
2' Alle besluiten, planbescheiden, contracten, beschrijvingen en bijlagen die in deze

overeenkomst worden vermeld, gelden als tussen partijen bekend en vormen, tenzij in
deze anders is bepaald, een integrerend onderdeel van deze overeenkomst.3. Deze overeenkomst en alle overige privaatrechtelijke afspraken tussen partijen, laten
onverlet de publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeente.

4' De gemeente behoeft geen uitvoering te geven aan de bepalingen in deze overeenkomst
indien privaat- of publiekrechtelijke regelgeving enlof beginselen van behoorlijk bestuur
en/of regelgeving van de overheid, waaronder onherroepelijk geworden uitsprãken van
de rechter, zich hiertegen verzetten, dan wel conflicteren. pubi¡ekrechtelijk handelen
van de gemeente dan wel het nalaten van publiekrechtelijk handelen door de gemeente.
zal dan ook nooit een tekortkoming van de gemeente bij de onderhavige overèenkomst
kunnen vormen.

5. Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van de gemeente wordt
verlangd, is het daartoe aangewezen orgaan het college van Burgemeester en
Wethouders, tenzij in deze overeenkomst of bij wettelijk voorschiift uitdrukkelijk anders
is bepaald.

6. Partijen zien deze overeenkomst als een niet- aanbestedingsplichtige overeenkomst.
Noch het bouw- en woonrijp maken van het plangebied noch het
woningbouwprogramma zijn naar het oordeel van partijen (nationaal of Europees)
aanbestedingsplichtige overheidsopdrachten omdat deze overeenkomst in
overeenstemming is met (inkoop)beleid van de gemeenten en geen sprake is van (een)
overheidsopdracht(en) (voor werken, leveringen of diensten) eñ/of de relevante
(Europese) drempelwaarde niet worden overschreden en/of er geen grensoverschrijdend
belang bestaat. Voor het geval een derde echter meent dat er tãch sþrake is van het
aangaan van een overeenkomst die (Europees) aanbesteed had moeten worden , zal de
gemeente in nauw overleg met Jongen zich daarte gen verweren, zo nodig in rechte en
tot in hoogste instantie, tenzij partijen eerder al overeenkomen dat de juridische situatie
voor hen duidelijk is en verder procederen niet opportuun is
Indien de rechter in een einduitspraak welke in kracht van gewijsde is gegaan heeft
geoordeeld dat de gemeente de onderhavige overeenkomst op grond van Europese

Jongen
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aanbestedingsregels niet had mogen aangaan, de overeenkomst onverbindend of nietig
verklaard dan wel vernietigd, en de gemeente veroordeeld wordt tot boete of
schadevergoedingsplicht, zal Jongen de desbetreffende bedragen aan de gemeente
vergoeden. De proceskosten komen voor de helft voor rekening van Jongen en voor de
helft voor rekening van de gemeente.

7. Indien de Gemeente op grond van een Europese/Nationale (rechterlijke) uitspraak, al
dan nlet bij wege van een voorlopige voorziening, of bijvoorbeeld als gevolg van een
procedure zoals bedoeld in aftikel 258 VWEU, deze overeenkomst niet meer
geheel/gedeelteiij k ka n na ko men en7'of Eeheeligedeeltel ij k moet opscho¡"ten en/of
geboden wordt (een)werk(en), levering{en) en/of dienst(en) 'r'¡elke onderwerp is (zi;n)
van deze overeenkomst, alsnog (Eui'opees) aan te besteden of rnet een passencie mate
van openbaarheid in de markt te zetten, dan is cje Gemeente gerecht¡gd cjeze
overeenkomst geheei/gedeeiteiijk te beëindigen. jongen heeft in die situatie geen recht
op vergoeding van schade enlof kosten (hoe ook genaamd en uit welken hoofcle clan
ook) en doet ook reeds nu bij voorbaat uitdrukkelijk afstand van al haar rechten in dit
verband. Jongen vrijwaart de Gemeente voor alle schade en/of kosten van derden
waarvoor de gemeente aansprakelijk wordt gesteld, voortvloerende uit net (eventueei)
in strijd handelen met het Europees/Nationaal aanbestedings- en staatssteunrecht en/of
het gemeentelijke Inkoop- en aanbestedingsbeleid."

Tot deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen:
Bijlage 1: plangebied \n/ei-thaboulevard met aanduiding deelgebieden en bout¡lblokken
Bijlage 2: door de gemeente aan Jongen te verkopen gronden
Bijlage 3: door jongen aan de Eemeente te vei'kopen gi'onden
Bij!age 4: stedenbouwkundig plan rnet beeldkwaiiteitsplan
Bijlage 5: indicatieve aanduiding/begrenzing openbare en private gebieden
Bijlage 6: basiseisen/programma van eisen voor de inrichting van openbare ruimte
Bijlage 7; goedgekeurd inrichtingsplan en bestek (later toe te voegen)
Bijlage 8: verklaring waaruit blijkt dat Jongen kan beschikken over de gronden van het
deelgebied Tennishal

Aldus overeengekomen te Weert op ..... 20LB
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