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De onderoetekenden,

de gemeente Weert, te dezen ingevolge artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door
A.A.M.M. Heijmans, burgemeester, hierna te noemen'de gemeente',

en

de coöperatieve vereniging Nieuwe Energie weert u.A., gevestigd te weert, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door  namens Eneco Wind 8.V., en d

namens WeertEnergie, bestuurders,

hierna te noemen'de verzoeker',

tezamen te noemen'de partijen';

Komen het volgende overeen

Tot stand komen van de overeenkomst

De verzoeker is voornemens het project'Windpark Weert', inhoudende het bouwen van
drie windturbines, te realiseren op de kadastrale percelen gemeente Weert, sectie WEEOl
AB nrs. 522, 588 en 859, in nabijheid van de 2e Schoorbaan en de Schoordijk te Weert,
hierna te noemen'exploitatiegebied' Het project bestaat uit de bouw van drie
windturbines met een maximale tiphoogte van 200 meter, hierna te noemen 'het Project'.

In aanmerking nemende dat:
- de verzoeker bij de gemeente een aanvraag heeft ingediend om planologische

medewerking ten behoeve van het Project, zijnde Windpark Weert;
de realisatie van het Project Windpark Weert, in strijd is met de ter plaatse van
toepassing zijnde bestemmingen'Agrarisch'en 'Agrarisch met waarden - Natuur- en
landschapswaarden' van het bestemmingsplan'Buitengebied 2OII' ;

- derhalve de verzoeker medewerking behoeft van de gemeente voor toepassing van de
planologische procedures, de aanleg van infrastructuur in het exploitatiegebied,
hetgeen kan geschieden door middel van onderhavige anterieure overeenkomst;
partijen zien deze overeenkomst als overeenkomst over grondexploitatie in de zin van
artikel 6.24van de Wet ruimtelijke ordening; de gemeenteraad pas kan besluiten tot
een wijziging van het bestemmingsplan als daarbij sprake is van een goede ruimtelijke
ordening;

- de verzoeker heeft verzocht om een wijziging ex. artikel 3.1van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro);
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- is gebleken dat er geen doorslaggevende planologische beletselen zijn om mee te
werken aan het gemelde verzoek;

- de gemeente bereid is de gevraagde planologische maatregel in procedure te brengen,
onder voorwaarde dat de verzoeker zich voor de economische uitvoerbaarheid van het
besluit tot wijziging van het bestemmingsplan bereid verklaart de daaruit voort-
vloeiende voor vergoeding in aanmerking komende planschade conform deze
overeenkomst volledig aan de gemeente te compenseren;

- dit betreft planschade als bedoeld in artikel 6.1van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

- artikel 6.4a Wro de mogelijkheid biedt om met verzoeker overeen te komen dat die
schade voor zijn rekening komt; voor de realisatie van het Project zal verzoeker niet
overgaan tot het aankopen van gronden in het exploitatiegebied; om het Project te
kunnen realiseren zal er door de verzoeker een zakelijk recht worden gevestigd op de
bedoelde gronden binnen het exploitatiegebied; het kostenverhaal voor het gehele
exploitatiegebied in relatie tot Windpark Weert wordt verhaald op grond van deze
overeenkomst; hierbij sluiten de partijen aan bij een uitspraak van de Raad van State
van 26 oktober 2011 (ABRvS, 8U1635, r.o.2.13.3); de Raad van State is van mening
dat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen
gronden anderszins wordt verzekerd doordat de gemeente één of meerdere
overeenkomsten sluit, waarbij het verhaal van de kosten van de grondexploitatie in het
plangebied anderszins is verzekerd;

- ten behoeve van voormelde ontwikkeling een bijdrage verschuldigd is op grond van de
Structuurvisie Weert 2025 (onderdeel Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert) en het
Meerjareni nvesteringsplan Ruimtel ijke Ontwi kkel ingen ;

- de gemeente bereid is de gevraagde planologische maatregel verder in procedure te
brengen, onder voorwaarde dat de verzoeker zich ten behoeve van de economische
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan'Windpark Weert' bereid verklaart de daaruit
voortvloeiende voor vergoeding in aanmerking komende planschade volledig aan de
gemeente te compenseren overeenkomstig het in deze overeenkomst bepaalde;

- met verzoeker een anterieure- en planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten.

Verder in aanmerking nemende dat:

partijen hun afspraken wensen vast te leggen in de onderhavige overeenkomst;
het de verzoeker bekend is dat vooralsnog sprake is van een concept overeenkomst;
dat in deze conceptovereenkomst uitsluitend de resultaten zijn omschreven van het
door partijen gevoerde overleg, waarover echter nog bestuurlijke besluitvorming moet
plaatsvinden;

de conceptovereenkomst na ondertekening door de verzoeker ter besluitvorming aan
Burgemeester en Wethouders van Weert wordt voorgelegd;
na accordering door Burgemeester en wethouders de overeenkomst namens de
gemeente Weert wordt ondertekend en aan de verzoeker wordt toegezonden en dat
alsdan eerst sprake is van wilsovereenstemming en van een door partijen gesloten
overeenkomst;
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het de verzoeker bekend is dat zonder accordering door het college van Burgemeester
en wethouders geen sprake is van wilsovereenstemming; in dat geval is geen
overeenkomst tot stand gekomen; aan het niet tot stand komen van de overeenkomst
kunnen partijen geen rechten ontlenen en partijen zijn niet gehouden tot enige
schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1. Publiekrechtelijke verplichtingen

1.1 Partijen hebben vastgesteld dat in het exploitatiegebied het bestemmingsplan
'Buitengebied 2ol| van kracht is met de bestemming 'Agrarisch' en 'Agrarisch
met waarden - Natuur- en landschapswaarden'.

7.2 voor het project zal een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen conform
artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

1.3 Verzoeker zal voor eigen risico en rekening het bestemmingsplan, met alle daarbij
behorende onderzoeken vervaardigen. Voor het opstellen van het (ontwerp-
)bestemmingsplan zal exploitant opdracht verlenen aan een deskundig bureau.

r.4 De gemeente zal in het kader van de bestemmingsplanprocedure zorg dragen voor
de publiekrechtelijke toetsing van het bestemmingsplan en dit plan voorleggen
aan de gemeenteraad.

1.5 Deze overeenkomst laat de uitoefening van alle publiekrechtelijke bevoegdheden
door de gemeente volledig onverlet. De gemeente behoudt haar bevoegdheid om
bij nadere overweging, onder meer als gevolg van indiening van zienswijzen,
wijzigingen aan te brengen in de door de verzoeker gevraagde planologische
maatregel of alsnog te weigeren deze maatregel te treffen.

Artikel 2. Verplichtingen van de verzoeker

2.r verzoeker zal, geheel voor eigen rekening en risico, het project ontwikkelen
alsmede het exploitatiegebied bouwrijp maken, indien verzoeker daartoe haar
definitieve investeringsbeslissing neemt. verzoeker is vervolgens bevoegd de
bouwrijpe grond overeenkomstig de dan geldende planologische studie te
bebouwen.

2.2 De gronden binnen het exploitatiegebied zijn niet in eigendom van verzoeker. Voor
het gebruik van de gronden zal een zakelijk recht worden gevestigd, verzoeker
verklaart op hoofdlijnen overeenstemming te hebben bereikt met grondeigenaren
over dit zakelijk recht.
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2.3 Verzoeker zal geheel voor eigen rekening en risico de voorzieningen aanleggen in
het exploitatiegebied zoals die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Project,
indien verzoeker daartoe haar definitieve investeringsbeslissing neemt.

2.4 Verzoeker staat toe en garandeert dat de door de gemeente in te schakelen met
controle belaste personen met de vereiste werktuigen, instrumenten en materialen
toegang tot het werk en het terrein hebben. Deze personen dienen zich bij
aankomst te melden. Alle gestelde veiligheidsinstructies en -voorschriften dienen
te worden opgevolgd om de veiligheid te kunnen garanderen.

2.5 voor het aan- en afvoeren van de windturbines dienen de gronden binnen het
exploitatiegebied te worden ontsloten. verzoeker zal zorg dragen voor het
verkrijgen van de benodigde vergunningen bij de bevoegde instanties.

2.6 De voor de behandeling van de omgevingsvergunningaanvraag verschuldigde
leges zullen zijn gebaseerd op de werkelijk in dit kader door de gemeente
gemaakte kosten, ook als dit bedrag afwijkt van de dan geldende
legesverordening van de gemeente.

2.7 De in artikel 2.6 bedoelde leges zullen worden betaald binnen 30 dagen na
ontvangst van een door de gemeente verstuurde voldoende gespecificeerde
factuur. Deze factuur zal niet eerder worden verstuurd dan de datum waarop de
omgevingsvergunning is verleend.

Artikel 3. Planschade

De gemeente zal de verzoeker schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om
vergoeding van schade als bedoeld in artikel 6.1wro die voortvloeit uit de
verzochte afwijking van het bestemmingsplan. De gemeente zal de verzoeker bij
de behandeling van zo'n aanvraag betrekken op de wijze zoals voorgeschreven in
de Procedureregeling voor advisering tegemoetkoming in planschade nieuwe Wet
ruimtelijke ordening.

De verzoeker verbindt zich om aan de gemeente het totale bedrag te compenseren
van de schade als bedoeld in artikel 6.1Wro die voorvergoeding door de
gemeente in aanmerking komt en die vooftvloeit uit de verzochte afwijking van
het bestemmingsplan.

3.3 De gemeente zal zo spoedig mogelijk na onherroepelijke besluitvorming en na

iedere aparte vaststelling van een bedrag van planschade die voortvloeit uit de in
artikel 3.4 bedoelde afwijking van het bestemmingsplan, het bedrag schriftelijk
aan de verzoeker meedelen. Ter uitvoering van het in artikel 3.4 bepaalde
verplicht de verzoeker zich het desbetreffend bedrag na iedere mededeling aan de
gemeente over te maken binnen twee weken na de verzending van de mededeling

3.1

3.2
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door storting op IBAN rekeningnummer NL 13 BNGH 02 85 00 93 03 ten name van
de gemeente weert onder vermelding van'planschadekosten windpark weert'.

Artikel4. Financiëlebijdrageexploitatiekosten

4.7 In het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert (onderdeel van de Structuurvisie Weert
2025) is beleidsmatig vastgelegd voor welke ontwikkelingen compensatie plaats
dient te vinden;

4.2 Daarin is tevens vastgelegd hoe de waarde van de compensatie berekend wordt en
hoe de compensatie uitgevoerd kan worden;

Voor niet-agrarische solitaire bedrijven dient een compensatie ter waarde van
€ 35,-- per m2 bestemd bedrijfsterrein plaats te vinden;

4.3 De verharde oppervlakten betreffen hier de drie windturbines (per stuk bij een
fundatiediameter van 26 meter een oppervlakte van 530,7 mz) en het
inkoopstation (20 mz). verzoeker betaalt aan de gemeente op grond van het
hiervoor bepaalde in totaal een bijdrage van 1.611 m2 x€ 35,-- - € 56.385,--

4.4 Verzoeker betaalt 10o/o vân de in artikel 4.4 genoemde bijdrage binnen 14 dagen
nadat hiertoe een factuur is verzonden door de gemeente onder vermelding van
'windpark weert'op IBAN nummer NL 13 BNGH 02 85 00 93 03. De factuur wordt
verzonden binnen twee weken nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

verzoeker betaalt de resterende 90% van de in artikel 4.4 genoemde bijdrage
binnen 14 dagen nadat het Project tot financial close is gekomen onder vermelding
van 'Windpark Weert'op IBAN nummer NL 13 BNGH 02 85 O0 93 03.

4.5 Indien verzoeker om haar moverende redenen besluít het windpark niet te
bouwen, is het bepaalde in de artikelen 4.4,4.5 en 4.6 niet van toepassing. In
plaats daarvan zal Verzoeker in dat geval de werkelijk door de gemeente
gemaakte kosten vergoeden. Deze zullen worden gespecificeerd door de gemeente
op basis van gemaakte uren en gespecificeerde facturen van 'out of pocket-
kosten'.

Artikel 5. Overdracht contractsverplichting

Het is de verzoeker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente niet
toegestaan rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan derden.
De gemeente is bevoegd aan een mogelijk te geven toestemming nadere voorwaarden te
verbinden.
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Artikel 6. Verwijdering en Sloop

Nadat een windturbine niet meer duurzaam zal worden gebruikt ten behoeve van de
opwekking van elektriciteit zal verzoeker binnen 24 maanden de windturbine, de
verharding, biigebouwen, kabels en toebehoren verwijderen inclusief de fundering tot 1.5
meter beneden maaiveld, Partijen zullen één jaar voor het starten van de
verwfjderingswerkzaamheden een afbraak- en sloopovereenkomst met e¡kaar aangaan.
Daarin zullen voorwaarde en wijze van verwijdering worden opgenomen, aan welke
verzoeker zich verplicht zullen houden wanneer tot verwijdering wordt overgegaan.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst vervalt zodra onherroepelijk vast komt te staan dat de gevraagde
wijziging van het bestemmingsplan niet wordt vastgesteld, respectíevelijk niet in werking
zal treden.

Artikel 8. Geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen tussen partijen
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen het
grondgebied van de gemeente is gelegen.

Aldus opgemaakt en getekend in drievoud d.d 2 6 sgp, zorn

plaats Weert

de gemeente M. Heijmans

datum

handtekening

namens de verzoe en 

datum:

handtekening

Htú,
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Bijlage: Kaart Exploitatiegebied Windpark Weert
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