
Behoort bij het besluit van
Burgemeester en Wethouders van
weert d.d. | 0 ApR. Zûúd

De gemeentesecretaris,GEMEENTE I/vE E R

locaties
Berlo heem en Sourenschool

Realiseringsovereenkomst tussen de gemeente Weert en Wonen Weert inzake de
realisering van woningbouw aan de Graafschap Hornelaan te weert.

De onderoetekenden:

1' de gemeente Weeft, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs
M.J.M. Meertens, hoofd van de afdeling planrealisatie, verder te noemen ..de
gemeente";

en

2. de Bouwvereniging weert, handelend onder de naam wonen weert, gevestigd te
Weert en kantoorhoudende te Weert Parallelweg 120, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar directeur de heer S. Jansen, verder te noemen ..de
exploitant";

de gemeente en de exploitant gezamenlijk ook te noemen "de partijen',;

in aanmerkinø nemende dat:

. De exploitant kenbaar heeft gemaakt het exploitatiegebied (bijlage 1) welk
gelegen is op een locatie aan de Graafschap Hornelaan te Weert in exploitatie te willen
brengen door de bouw van woningen, de aanleg van parkeervoorzieningen alsmede de
herinrichting van de collectief-privé ruimte, hierna te noemen het
stedenbouwkundig ptan (bijta ge 2)l

. Het gehele gebied gefaseerd uitgevoerd wordt;

. De exploitant kenbaar heeft gemaakt de exploitatie van het gebied zoals bedoeld in
artikel 1 lid 1, voor eigen rekening en risico in goed overleg met de gemeente te willen
u itvoeren;

' De gemeente het voornemen heeft aan de exploitant hiervoor medewerking te
verlenen;

' De gemeente voornemens is een wijziging van het vigerende bestemmingsplan te
entameren en ten behoeve van het bouwplan fase 1 een art. 19 procedure te volgen;o De gemeente haar grond in het gebied waarop deze rechtstreekse bouwtitel wordt
gelegd aan exploitant bereid is te verkopen (bijlage 1);

' Onderhavige ontwikkeling voor de exploitant compensatie biedt ten behoeve van
herstructurering bestaand bezit en elders in Weert te realiseren woonzorgcomplexen
(Keent, Groenewoud en Boshoven);

' Partijen daartoe hun afspraken over de onderlinge samenwerking wensen vast te
leggen in de onderhavige overeenkomst, welke overeenkomst n¡et beoogt te zijn een
exploitatieovereenkomst in de zin van de exploitatieverordening gemeente Weert;

verklaren het voloende te ziín overeenqekomen:
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Artikel 1. Do.l ,r"n d" on"r""nko-"t 
"n 

o-""h.iinino ol"no.bi"d

1. Deze overeenkomst heeft betrekking op het exploitatiegebied gelegen aan de
Graafschap Hornelaan te Weert. Het exploitatiegebied omvat het in bijlage 1 bij deze
overeenkomst rood omlijnde en begrensde gebied.

2' Deze overeenkomst is gericht op het vastleggen van afspraken en uitgangspunten
tussen partijen teneindelot ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan zoals
verwoord in artikel 2lid b _e komen.

3' Paftijen verplichten zich om, op basis van het in deze overeenkomst bepaalde en
voofts binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, zich tot het uiterste in te
spannen om de doelstelling van de overeenkomst zoals verwoord in artikel 1 lid 2 en
de hiervoor in deze overeenkomst vastgelegde afspraken te realiseren.

Artikel 2. Planrealisatie en prooramma

1. De exploitatie van het in artikel 1 lid l genoemde exploitatiegebied geschiedt geheel
door en voor rekening en risico van de exploitant overeenkomstig de bepalingõn van
deze overeenkomst.

2. De gemeente verleent onder de in of krachtens deze overeenkomst gestelde en te
stellen voorwaarden aan exploitant medewerking aan de inrichting en bebouwing van
de gronden gelegen in het exploitatiegebied (bijlage 1), een en ander conform de
uitgangspunten van het tussen partijen tot stand gekomen stedenbouwkundig plan
(bijlage 2) en de uitwerkingen daarvan krachtens deze overeenkomst en de
bijbehorende bijlagen.

3' De exploitant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het opstellen van alle
voor de exploitatie benodigde plannen, onderzoeken en documenten. Een planning
maakt hiervan onderdeel uit. Deze planning wordt gehanteerd als leidraad.
wijzigingen zullen door de exploitant worden overlegd met de gemeente.

4' De artikel 2ltd 3 genoemde plannen dienen in overeenstemming te zijn met de
uitgangspunten zoals verwoord in het in artikel 2lid 6 genoemde stedenbouwkundig
plan en het programma van eisen zoals vastgesteld door het college van B en W d.d.
13 mei 2003 (bijlage 3) m.u.v. de inrit aan de Graafschap Hornelaan.

5. Bij de uitwerking van het bouwplan dient rekening te worden gehouden met het
aangescherpte landelijk beleid m.b.t. integraal en duurzaam waterbeheer. Concreet
betekent dit dat "slimmer" en "creatiever" met schoon hemelwater moet worden
omgegaan. Het principe van eerst vasthouden, dan pas bergen en als laatste afvoeren
van schoon hemelwater is hierbij belangrijk uitgangspunt. De kwaliteit van het schone
hemelwater mag niet nadelig worden beinvloed. Oãarom is toepassing van niet
uitlogende bouwstoffen en bouwmaterialen in dit kader een belãngrijI uitgangspunt.
De uitwerking van het watersysteem binnen het exploitatiegebied diãnt aãn O-e'
gemeente ter goedkeuring te worden voorgelegd. Daarnaast is het volgen van de
watertoets zeer belangrijk. Overleg met de waterbeheerders (Waterscñap peel en
Maasvallei en Provincie Limburg) staat hierbij centraal.

6. Het stedenbouwkundig plan voorziet binnen het exploitatiegebied in de realisering van
woningbouw:
Locatie Deken Sourenschool:
¡ Fase 1a: ca. 44 vrije sector koopappartementen

Locatie Van Berloheem:

Van Berloheem en
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. Fase 1b: ca. 22vrije sector huurappartementen

. Fase 2: ca.72 sociale huur zorgappartementen

. Fase 3a: ca. 36 vrije sector koopappartementen
¡ Fase 3b: ca. 24 vrije sector huurappartementen
en de realisering van parkeervoorzieningen:
Locatie Deken Sourenschool :

. Fase 1a: 66 parkeerplaatsen

. Fase Ib:. 22 parkeerplaatsen
Locatie Van Berloheem:
¡ Bestaande en te handhaven aanleunwoningen: 24 parkeerplaatsen
. Fase 2: 36 parkeerplaatsen
. Fase 3a: 54 parkeerplaatsen
. Fase 3b:24 parkeerplaatsen
en de inrichting van de collectief-privé ruimte.

Het plan dient te voldoen aan de basiseisen van het Handboek Woonkeur. Indien
hieraan niet voldaan kan worden, behoeft een gemotiveerde onderbouwing de
goedkeuring van de gemeente.

De exploitant dient als volgt gefaseerd de aanvragen in voor de bouwvergunningen
voor de te realiseren woningen binnen het exploitatiegebied:
. Aanvraag 1: fase 1a en 1b
. Aanvraag 2: tase 2
. Aanvraag 3: fase 3a en 3b
Momenten van realisatie van de afzonderlijke gebouwen in fase 2 en 3a/b zijn
gerelateerd aan de bouw van woonzorgcomplexen in respectievelijk Keent en
Groenewoud' De realisatie van deze fasen zal worden gestart nadat de afzonderlijke
woonzorgcomplexen zijn gerealiseerd.

10' Indien partijen tot de gezamenlijke conclusie komen dat bovenstaand programma, als
gevolg van aantoonbare afzetproblemen in de markt, niet gerealiseerd kañ worden,
dan zal in onderling overleg getracht worden tot een haalbãre aanpassing te komen
welke ter goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders wordt
voorgelegd.

Artikel 3. Parkeren

Het aantal in te richten parkeerplaatsen ten behoeve van de bebouwing dient minimaal te
voldoen aan de parkeernorm zoals deze verwoord is in het programma van eisen (bijlage
3).

Artikel 4. Taakverdelino en oroanisatie

1. De exploitant draagt zorgt voor het opstellen van alle voor de exploitatie benodigde
plannen, onderzoeken en documenten, zoals o.a. het archeologisch onderzoek, ilora
en fauna onderzoek, infiltratieonderzoek en bodemonderzoek.

2. De gemeente draagt zorg voor de noodzakelijke planologische procedure zoals
omschreven in artikel 5 van deze overeenkomst. Daarnaast toetst de gemeente de in
artikel 4lid L genoemde plannen aan wettelijke procedures en criteria. Eveneens
toetst de gemeente de plannen aan het gestelde in deze overeenkomst. Een negatieve
toets houdt in dat de gemeente niet akkoord gaat met de ingediende plannen.
Wanneer de exploitant niet in voldoende mate aan de zienswijze van de gemeente
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tegemoet komt, kan dit uiteindelijk leiden tot het niet verlenen van medewerking aan
te doorlopen planologische procedures c.q. het niet verlenen van bouwvergunningen.
Het is aan de gemeente om naar redelijkheid en billijkheid aanvullende plannen dan
wel vooronderzoeken en/of onderzoeken van exploitant te eisen.

3 Gemeente en exploitant stellen een overleg in teneinde afstemming en voortgang te
bespreken' Deelnemers aan dit overleg zijn de vertegenwoordiger van de gemeente en
de projectleider van enlof namens exploitant. De paftijen zullen indien nodig op ad hoc
basis extra deelnemers aan het werkoverleg laten deelnemen. Deze werkoverleggen
worden voorgezeten en genotuleerd door de exploitant. De verslagen worden in elk
volgend werkoverleg vastgesteld.

4. Partijen zullen informatie beschikbaar stellen en ervaringen uitwisselen die nodig zijn
voor de uitvoering van deze realiseringsovereenkomst.

5. De externe communicatie met belanghebbenden en omwonenden vindt na gezamenlijk
overleg tussen de exploitant en de gemeente plaats. Exploitant en gemeente beslissen
gezamenlijk over de wijze en frequentie van externe communicatie. De gemeente is de
eerste contactpersoon voor belanghebbenden. De gemeente en de exploitant houden
elkaar op de hoogte over vragen en opmerkingen van derden die verband houden met
de planontwikkeling. Van alle informatieavonden worden door de gemeente verslagen
gemaakt.

Artikel 5. Planolooische orocedures

De gemeente zal, nadat deze overeenkomst door partijen is getekend met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid en voortvarendheid de noodzakelijke planologische
procedure doorlopen teneinde te komen tot een voor planrealisatie geschikt
planologisch kader, een en ander op basis van stedenbouwkundig plan en
beeldkwaliteitsplan, voorontwerp bestemmingsplan, definitieve bouwplannen en
inrichtingsplan.

De exploitant is zich bewust van de noodzaak van deze planologische procedure, de
behandeling van mogelijk ingekomen zienswijzen en bedenkingen en medewerking
van de provincie Limburg en de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures en
stelt derhalve de gemeente niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele
vertragingen in de planontwikkeling en -realisatie of het niet tot ontwikkeling kunnen
brengen van het exploitatiegebied. Dit geldt tevens voor de eventueel te doorlopen
procedure "hogere grenswaarden".

3' Indien het publiekrechtelijke traject leidt tot wijzigingen in de nog op te stellen
bouwplannen of bestemmingsplan, komen de eventuele consequenties voor de
planexploitatie geheel voor rekening van de exploitant. Dergelijke wijzigingen vormen
geen reden voor ontbinding van de onderhavige overeenkomst, tenzij het plan
financieel niet haalbaar is, een en ander door partijen te beoordelen aan de hand van
een te overleggen exploitatieopzet. Mochten partijen alsdan tot de conclusie komen
dat het plan niet haalbaar is dan zullen partijen in onderling overleg trachten de
plannen zodanig aan te passen dat de vereiste goedkeuring alsnog wordt verkregen.

Artikel 6. slooo, woonriio maken, bodem- en orondkwaliteit

1. Vóór aanvang van de bouwactiviteiten belegt de exploitant per fase een startoverleg in
aanwezigheid van de gemeente.

Realiser¡ngsovereenkomst Van Berloheem en Deken
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2. Het exploitatiegebied zal in opdracht en voor rekening van de exploitant volledig
woonrijp worden gemaakt. Tot het woonrijp maken behoort ook het leveren en
aanbrengen van de nodige beplantingen, het aanbrengen van de benodigde verlichting,
het aanbrengen van infiltratievoorzieningen, het aanbrengen van inrichtingsmeubilair,
het aansluiten van de woningen op nutsvoorzieningen, de aanleg van parkeerplaatsen
en overige infrastructurele voorzieningen. De exploitant zal de betreffende
werkzaamheden laten voorbereiden en uitvoeren door ter zake kundige bedrijven. De
exploitant zorgt voor opstellocaties voor het aanbrengen van ondergròndse
afvalinzamelcontainers. De afualinzamelcontainers worden door de gemeente
aangebracht' Tot het woonrijp maken behoren ook alle benodigde aansluitingen op de
wegen, rioleringen en andere voorzieningen binnen het exploitatiegebied en direct
aansluitend op het exploitatiegebied zoals die op het inrichtingsplan zijn aangegeven.
Per fase wordt door de exploitant in overleg met de gemeente een inrichtingiplan
gemaakt die ter goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders worden
voorgelegd en alsdan als bijlage bij deze overeenkomst worden gevoegd.

3. Exploitant zorgt voor het treffen van noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van de
ontsluiting van het bouwverkeer en het herstellen van eventuele gevolgschade van het
bouwverkeer' Om de eventueel ontstane schade te kunnen bepalen, dient er vóór start
en na beëindiging van de bouwwerkzaamheden in overleg met de gemeentelijke
toezichthouder een opname te worden gedaan van de toestand van wegen, bermen
e.d' De route voor het bouwverkeer en de noodzakelijke maatregelen worden door
gemeente Weert in overleg met exploitant voor de start van de werkzaamheden nader
aangegeven.

4. Aansluitingen op de nutsvoorzieningen moeten door de exploitant bij de desbetreffende
nutsbedrijven worden aangevraagd.

5. op het door de gemeente te leveren perceel sectie S nr. l4B7 is sprake van
bodemverontreiniging. De bodem zal in opdracht en voor rekening van de gemeente
worden gesaneerd. Uit praktische overwegingen zal zo mogelijk de uitvoering van de
bodemsanering worden gecombineerd met de grondwerkzaamheden van het bouwplan
(uitvoering door één aannemer). Na sanering van de bodem is er sprake van bouwrijpe
grond welke geschikt is voor de realisering van de beoogde bestemming.

6. Het is exploitant bekend dat bij eventuele afvoer van grond uit het exploitatiegebied
die wordt hergebruikt het Bouwstoffenbesluit van toepassing is. De bestemmiñg van de
af te voeren grond is bepalend voorde normen waaraan de af te voeren grondãan
moet voldoen' Bij hergebruik van de grond is het uitvoeren van een aanvullend
kwal iteitsonderzoek noodzakelijk.

Artikel 7. Ooleverino en beheer

Exploitant draagt zorg voor het oprichten van een "vereniging van eigenaren,'welke
zorg dient te dragen voor een goed beheer en onderhoud van gebouwen en collectief-
privé terrein (bijlage 4) binnen perceeleigendom conform de eerder in dit artikel
genoemde bepalingen. Hiertoe zal exploitant onder andere een splitsingsreglement
opstellen, waarin de volgende zaken worden geregeld:

' Kopers c.q. toekomstige bewoners verplichten zich tot het onderhouden van het
collectief-privé terrein binnen perceeleigendom (bijlage 4). De tekening van het
definitieve inrichtingsplan zal aan de bewoners worden verstrekt en bij de gemeente
worden gedeponeerd.

Realiseringsovereenkomst Van Berloheem
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Kopers c.q. toekomstige bewoners verplichten zich tot een financiële bijdrage in de
kosten van het gemeenschappelijke onderhoud en de gemeenschappelijke
verbruikskosten zoals elektra, water, waterschapslasten, rioollasten, etc.
Kopers verplichten zich tot gezamenlijk overleg inzake het onderhoud en de hoogte
van de maandelijkse bijdrage aan de vereniging van eigenaren.
Het is binnen het exploitatiegebied verboden om motorvoertuigen te stallen buiten
de daarvoor in het exploitatiegebied bestemde parkeergarages en bovengrondse
parkeerplaatsen.

2' Exploitant draagt zorg voor het opleggen door middel van kettingbeding aan verkrijgers
en hun rechtsopvolgers van een appaftementsrecht in het bouwplan, inhoudende:
. Het is de kopers c.q. de toekomstige bewoners verboden om andere dan bij

oplevering aangebrachte materialen en afmetingen van efafscheidingen tussen
privé en openbaar terrein te plaatsen c.q. te vervangen zonder goedkeuring van de
gemeente.

. Wijzigingen aan gevels en daken dienen te allen tijde de goedkeuring te hebben
van de gemeente.

Exploitant is verplicht het hiervoor bepaalde bij gehele of gedeeltelijke vervreemding
of gehele of gedeeltelijke eigendomsoverdracht dan wel vestiging van een zakelijk
gebruiks- of genotsrecht daarop tezamen met deze bepaling en onderstaand
boetebeding in hun geheel aan elke opvolger in de eígendom of rechthebbende op het
zakelijk gebruiks- of genotsrecht op te leggen ten behoeve van de gemeente. In geval
van het niet of niet behoorlijk nakomen of overtreden van het hiervoor bepaalde
verbeurt degene, die niet of niet behoorlijk nakomt of overtreedt ten behoeve van de
gemeente, een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,-, een en ander
onverminderd het recht van de gemeente om nakoming te vorderen.

Artikel 8. Grondoverdracht

1. Ïen behoeve van de realisatie zal een grondtransactie plaatsvinden conform bijlage 1
bij deze overeenkomst en overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 .

2' Verschil in werkelijke grootte en de grootte zoals vermeld in artikel 9, zal geen
ontbinding van de overeenkomst ten gevolge hebben en niet verrekend worden.

3' De door de gemeente over te dragen grond, zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 wordt
aangenomen in de staat, toestand en hoogteligging waarin deze zich thans bevindt,
met alle eraan verbonden lusten en lasten, rechten en verplichtingen, heersende en
lijdende erfdienstbaarheden, indien er dusdanige zouden bestaan, doch vrij van
hypotheken, van hypothecaire inschrijvingen, vrij van beslagen en andere zakelijke
rechten, vrij van huur, pacht of andere gebruiksrechten, vrij van opstallen inclusief
bijbehorende funderingen en vrij van bodemverontreiniging voor zover beperkend
voor het bedoelde gebruik.

4' De grondoverdracht van de in artikel B lid 1 genoemde gronden zal plaatsvinden onder
de volgende randvoorwaarden:
a. Overdracht van de gronden vindt plaats door het verlijden van een notariële akte;
b. Overdracht van de grond vindt plaats zodra de bouwvergunning onherroepelijk is

of zodra de bouwactiviteiten starten;
c. Alle kosten van de overdracht, de levering en de kadastrale inmeting van het

perceel komen voor rekening van de exploitant;

Realiseringsovereenkomst Va
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Alle lasten en belastingen, welke van de grond worden geheven, komen met
ingang van 1 januari volgend op de datum van de notariële akte voor rekening van
de desbetreffende verkrijgende partij.

Artikel 9. Financiële beoalinqen

Alle kosten, die de realisatie van het stedenbouwkundig plan met zich meebrengt, zijn
voor rekening en risico van de exploitant, tenzij in deze overeenkomst uitdrukkelijk is
geregeld dat deze voor rekening van de gemeente komen. Hiertoe behoren tevens
eventuele kosten van aanpassingen in het openbare gebied, direct aangrenzend aan
het exploitatiegebied, die noodzakelijk zijn voor de voor de bewonersdoelgroep (o.a.
zorgbehoevenden).

2- Ten behoeve van de realisatie van het bouwplan verkoopt de gemeente aan exploitant
die koopt van de gemeente het perceel kadastraal bekend sectie S nr.I4B7 groot 5290
m2, als weergegeven in bijlage 1. De grond zal tegen het thans geldende
grondprijsbeleid worden verkocht (25o/o van VON-verkoopprijzen) op basis van de
daadwerkelijke gezamenlijke V.O.N. prijzen van de op dit perceel te bouwen woningen
en bij deze woningen behorende parkeerplaatsen onder aftrek van de onrendabele top
van deze parkeerplaatsen, welke koopprijs wordt voldaan bij juridische levering.
Uitgangspunt is dat per woning 1 parkeerplaats behoort en deel uitmaakt van de VON-
verkoopprijs. Voor de VON-prijs van de ondergrondse parkeerplaatsen geldt een
bedrag van € 20.000,-- per parkeerplaats. De onrendabele top van de parkeerplaatsen
bedraagt € 10.000,-- per parkeerplaats. per woning dient voor bepaling van de
grondprijs aldus een bedrag van € 10.000,-- te worden afgetrokken van de VoN-
verkoopprijs. Juridische levering zal geschieden conform het gestelde in art. g lid 4 en
nadat er minimale vervaardigingshandelingen zijn verricht opdat het perceel bij
juridische levering wordt aangemerkt als bouwterrein in de zin van de Wet op de
Omzetbelasting 1968.

Ten behoeve van de realisatie van het bouwplan verkoopt de gemeente aan exploitant
die koopt van de gemeente het gedeelte van perceel sectie S nr. 5340 groot ca. 325
m2, waarop de huidige bevoorradingsinrit is gelegen aan de zijde van Maria Wijngaard
en als weergegeven in bijlage 1. De grond zal tegen het thans geldende
grondprijsbeleid worden verkocht (€ 62,--/¡z). Er zal een recht van overpad worden
geregeld met de eigenaar van perceel sectie S nr. 5339 (trafokast).

Alle kosten van de overdracht, de levering en de kadastrale inmeting van de gronden
komen voor rekening van exploitant. Hierbij geldt ook: indien één der partijen mocht
weigeren aan de ondertekening van de notariële akte mede te werken, verbeurt hij
aan de wederpartij een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
onmiddellijk opeisbare en invorderbare boete van € 100,-- voor iedere dag dat aan
deze verplichting niet wordt voldaan. Betaling van de boete ontheft partijen niet van
de verplichting tot nakoming van deze overeenkomst.

5' Gronden uit artikel B lid 1 (perceel S1487) zullen in de btw sfeer bouwrijp geleverd
worden.

6. Indien een ander fiscaal regime van toepassing is dan het vermelde in artikel 9 lid 5,
komen de kosten voor rekening van de exploitant.

7, De kosten van alle voorde exploitatie benodigde plannen, onderzoeken en documenten
komen voor rekening van de exploitant.

Realiser¡ngsovereenkomst Van
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De kosten van ondergrondse afvalinzamelcontainers van € 11.000,-- per stuk excl.
BTW komen voor de helft voor rekening van de exploitant. De andere helft komt voor
rekening van de gemeente. In overleg tussen de gemeente en exploitant zullen de
opstellocaties (4 of 5 locaties) worden bepaald.

De bijdrage van de exploitant in de interne en externe gemeentelijke kosten bedraagt
voor de herontwikkeling van perceel sectie s nr. 5o47 (locatíe Van Berloheem) €
63.882,-- vrij van BTW.

Realiseringsovereen komst Van Berloheem

10. De bijdrage ten behoeve van het fonds stadsuitleg bedraagt € 10,-- vrij van BTW per m2
grond behorende tot het perceel sectie S nr.5O47 (locatie Van Berloheem) als onderdeel
van het exploitatiegebied, onder aftrek van het terrein van de te handhaven
aanleunwoningen. Aldus is betreffende bijdrage verschuldigd over een oppervlakte van
10.750 mz.

11. De woningen zullen voor rekening van de exploitant worden aangesloten op de
nutsvoorzieningen. Eventueel noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen of verleggingen
van nutsvoorzieningen komen voor rekening van de exploitant.

12. Betaling van de in artikel 9 lid B, 9 en 1O genoemde kosten vindt als volgt plaats:- kosten volgens lid 8: gefaseerd en wel bij afgifte van de bouwvergunning voor de
bouwfase waarvoor de betreffende afualcontainers bedoeld zijn.- kosten volgens lid 9: gefaseerd en wel 75o/o bij afgifte van ds bouwvergunning
voor fase r en 25o/o bij vaststelling van het bestemmingsplan Deken
Sourenschool/van Berloheem door de gemeenteraad.

- kosten volgens lid 10: gefaseerd en wel 10% bij afgifte van de bouwvergunning
voor fase 1b en 90% bij vaststelling van het bestemmingsplan Deken
Sourenschool/van Berloheem door de gemeenteraad.

PLANSCHADE: leden 13 t/m 22 hebben betrekking op planschade

o Locatie Deken Sourenschool (perceel S 14g7)

13' Alle planschade als bedoeld in artikel 49 WRO ten gevolge van wijziging van het
bestemmingsplan voor deze locatie komt voor rekéning van de gemãeñte.

. Locatie Van Berloheem (perceel S 5O47)

14. Het is partijen bekend dat de ontwikkeling en realisering van dit deel van het
exploitatiegebied plaats vindt door de exploitant en dat de gemeente niet over gelden
beschikt waaruit eventuele verzoeken om planschade als bedoeld in artikel 49 vãn de
Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen worden betaald. Partijen zijn het erover eens
dat de kosten die samenhangen met en voortvloeien uit de wijziging van het
bestemmingsplan ten laste van de exploitant komen.

15' Teneinde te bepalen of door de realisering van woningbouw in dit deel van het
exploitatiegebied sprake is van planschade voor derden zal in opdracht en voor
rekening van de exploitant, door de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te
Rotterdam, een planschaderisicoanalyse plaatsvinden met een raming van de hoogte
van eventuele planschade. De exploitant stelt onmiddellijk na ontvangst een
exemplaar van het analyserapport voor goedkeuring ter beschikking van de gemeente
Indien er tussen de gemeente en de exploitant geen overeenstemming kan worden
bereikt over de planschaderisicoanalyse heeft de gemeente het recht õm de
planologische procedure zoals genoemd in art. 5 te beëindigen, zonder dat dit leidt tot
aansprakelijkheidstelling van de exploitant jegens de gemeànte.

'"'^'n:&,
en Deken Sourenschool

Paraaf exploitant:
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16. Omtrent een verzoek om planschade beslist het college van burgemeester en
wethouders op basis van de gemeentelijke procedureverordening
planschadevergoeding. De exploitant wordt over ingediende planschadeverzoeken en
de besluitvorming daarover in kennis gesteld. De exploitant wordt de gelegenheid
geboden alles naar voren te brengen wat voor de beoordeling van de (gmvang van de)
schade relevant zou kunnen zijn.

t7. De exploitant zal de ondezoekskosten die worden gemaakt nadat verzoeken om
planschade zijn ingediend die betrekking hebben op dit deel van het exploitatiegebied,
aan de gemeente vergoeden. Daarnaast zal de exploitant de planschadevergoeãingen
die worden uitbetaald met de daarbij behorende verschuldigde wettelijke re-nte aan de
gemeente vergoeden zolang het maximaal geraamde bedrag genoemd in de
planschaderisicoanalyse vermeerderd met 500/o niet is bereikt. Bij een eventuele
overschrijding van het in de planschaderisicoanalyse aangegeven maximale bedrag
vermeerderd met 5Oo/o, komen de kosten die dit bedrag te boven gaan voor rekening
van de gemeente Weert.

18' Ten behoeve van de gemeente Weert dient zodra het bestemmingsplan onherroepelijk
is, een bankgarantie te worden gesteld tot het maximale bedrag ioals aangegeven in
de planschaderisicoanalyse vermeerderd met 500/0. Indien en zõdra daadwãr[elijke
kosten aan de gemeente zijn vergoed kan de bankgarantie of borgtocht met een
dienovereenkomstig bedrag worden verminderd. De bankgaranties dienen te worden
afgegeven door hetzij de Nederlandsche Bank NV, hetzij door een algemene bank,
coöperatief georganiseerde bank of spaarbank in de zin van artikel f Wet Toezicht
Kredietwezen, hetzij door een te goeder naam en faam bekend staande buitenlandse
bank.

Artikel 1O. Overdracht contractsverplichtinq

Indien en voorzover exploitant haar rechten en verplichtingen, welke uit deze
overeenkomst voortkomen, aan een derde wenst over te dragen, behoeft zulks de
voorafgaande toestemming van de gemeente. De gemeente is bevoegd om aan het
verlenen van haar instemming voorwaarden te verbinden die zij nodig oordeelt voor de
nakoming van de op de opvolger over te dragen verplichtingen.

Artikel 11.
faillissement

Duur'aanoassino. ontbindino en beëindiqino van de overeenkomst,

1. Deze overeenkomst treedt in werking nadat het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Weert en exploitant met de overeenkomst hebben
ingestemd, de overeenkomst door beide partijen is ondertekend en duuft voort totdat
partijen aan al hun uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
hebben voldaan.

Partijen komen overeen dat tussentijdse aanpassing van deze overeenkomst mogelijk
moet zijn en zullen in dat geval middels onderling overleg een aanpassing trachten te
bewerkstelligen en neer te leggen in een nadere overeenkomst. Zulks is beperkt tot de
in de navolgende bepalingen genoemde gevallen:
a) situaties waarin sprake is van niet-tijdige verlening dan wel niet-tijdige

onaantastbaarheid van vereiste vergunningen ten gevolge van bezwaar- en/of
beroepschriften van derden ;

b) Het zich voordoen van een wijziging van omstandigheden welke naar objectieve
maatstaven een verdere ongewijzigde uitvoering van deze overeenkomst voor
partijen of een van hen niet langer verantwoord maakt;

Paraaf exploitant:

2
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c) De daarvoor aangewezen organen van publiekrechtelijke lichamen hun
goedkeuring onthouden of hun toestemming weigeren welke mocht zijn vereist
voor de uitvoering van het project of essentiële onderdelen daarvan.

In geval van overmacht zal exploitant de gemeente daarvan onmiddellijk schriftelijk
per aangetekende 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 liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen. In
geval van overmacht treden partijen onmiddellijk met elkaar in overleg ter regeling
van de gevolgen.

3. Indien het in artikel 11 lid 2 bedoelde overleg niet tot overeenstem ming enlof een
nadere overeenkomst leidt, heeft de meest gerede partij het recht dit te beschouwen
als een geschil overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.

4' Het als gevolg van de te doorlopen planologische procedure niet kunnen verlenen van
de bouwvergunning leidt tot het bepaalde in artikel S lidS.

5' De overeenkomst wordt als geëindigd beschouwd als alle woningen zijn opgeleverd,
alle infrastructurele werken zijn gerealiseerd, de opleveringstermijn hiervan is
verstreken, revisiemetingen hebben plaatsgevonden van het plangebied en alle
betalingen over en weer hebben plaatsgevonden.

6. Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst kan de andere paftij hem in gebreke stellen. De ingebrekestelling
geschiedt schriftelijk per aangetekende brief, waarbij aan de eerste partij een redelijke
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.

7 ' Indien exploitant in staat van faillissement geraakt, besluit tot ontbinding van de
onderneming of surséance van betaling aanvraagt, dan wel indien er beslag, gevolgd
door waardeverklaring, gelegd wordt op registergoederen of essentiële onderdelen van
de bedrijfsvoering van de wederpartij, die een belemmering kunnen vormen voor de
uitvoering en nakoming van deze overeenkomst, heeft de gemeente het recht de
overeenkomst 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.

Artikel 12. Geschillen
1. 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, zullen worden voorgelegd aan de te weert bevoegde rechter,

Het in dit artikel gestelde laat onverlet dat partijen te allen tijde gerechtigd zijn
zodanige conservatoire maatregelen te treffen en/of een voorziening in kort geding te
vorderen.

Realiseringsovereenkomst

Paraaf gemeente:

Van en Deken Sourenschool

Paraaf exploitant:
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Artikel 13. Slotbepalinoen

Voor zover partijen bekend, is de door partijen gewenste samenwerking volgens de
huídíge inzichten volledig geoorloofd.
Voor zover in de toekomst mocht blijken dat deze vorm van samenwerking en de
verrekening van door de gemeente te maken kosten niet toelaatbaar is, vãrklaren
partijen reeds thans uitdrukkelijk afstand te doen van een mogelijk recht op het
inroepen van de nietigheid of vernietigbaarheid daarvan.
Voor zover zulks niet mogelijk is, zullen partijen medewerken aan een wijziging van
deze overeenkomst, waardoor deze wel geoorloofd is en waarbij zij in een
vergelijkbare (financiële) positie komen te verkeren.

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. De
bijlagen zijn:

2

Bijlage 1 :

Bijlage 2 !

tekening exploitatiegebied en te verkopen grond
stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan, voorontwerp
bestemmingsplan
programma van eisen zoals vastgesteld d.d. 13 mei 2003
tekeni ng col lectief-privé rui mte/i n richti ngspla n

Bijlage 3 :

Bijlage 4 :

3 In geval de bepalingen of aanwijzingen in bijlagen afwijken van, dan wel in strijd zijn
met hetgeen in deze overeenkomst zelve is bepaald, geldt het bepaalde in deze
overeenkomst.

Aldus overeengekomen in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Weeft d.d....|.g.:.p ,,1r- i 6

Gemee Wonen Weert

.J.M. Meertens S. Ja n
Hoofd van de afdeling planrealisatie #7 I

D r
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