Beshiursovereenko~tlstPark Lingezegen

1. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland
ten deze rechtsgeldig vertegenwdgd door de heer J.C. Verdaas;

De provincie Geldehnd
zetelend te Arnhem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.C.
Verdrtas, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 27 mei 2008;
hierna zowel tezamen ais afzonderlijk te noemen: "de provincie"
2. Het caNege van Burgemecshr en Wethoudm van de gemeente Ovaktmwe
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw E.
Tuijnman;

De Raad van de g-te

Overbetiiwe
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd dmc de buqpwater, mevrouw E.
Tuijnman handelend ter uitvoeriag van
besIuit van de Raad van de gemeente
Overbeouwe d.d. 24 juni 2ûûû;

De -te
Overbetuwe
zetelend te Elst, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd dom de burgemeester,
mevrouw E.Tuijnman. haadelerad ter uitvoering van het besluit van het college
van B u r g e m m r en Wethoudm van û v ~ w d.d.
e 13 mei 2008;
hierna zowel tezamen als afkondedijk te noemen: 'QvOvetbetuwe"

3. Het d e g e van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Llngewaard
ten &,ze rechtsgeldig vertegenwoordigd daor de burgemeester, de heer H.H.de
vries;

De Raad van de gemeente Lhgewaard
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, dde heer H.H. de
Vies, handelend ter uitvoering van het besluit van de Raad van de gemeente
Lingewaard d.d. 22 mei 2008;

De gemeente Lingewaard
zetelend te Bemmel, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
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burgemeester, de heer H.H.de Vries, handelend ter uitvoering van tiet besluit
van het college van Burgemeester en Wethouders van Lingewaard d.d. 22 april
2008;

hierna zowel tezamen als afzonderlijk te noemen: "Lingewaard",
4. Het college van Bnrgemwter en Wethouders van de gemeente Arnhem
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Jansen, wethouder van
de gemeente Arnhem;

De Raad van de gemeente Arnhem
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Jansen, wethouder van
de gemeente Arnhem, handelend ter uitvoering van het besluit van de Raad van
de gemeente Arnhem d.d. .........................
.
.
......

De gemeente Arnhem
zetelend te Arnhem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.
Jansen,wethouder van de gemeerite M e m , handelend ter uitvoering van het
besluit van het colIege van Burgemeester en Wethouders van Arnhem d.d.

..............................

hierna zowel tezamen als afionderlijk te noemen: "Arnhem",
S. Het dage.lijks bestuur van het waterschap Riviemnhd
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B. Teunissen, heemraad
van waterschap Rivierenland;

hierna te noemen: "het waterschap";
6. Het äagdijks bestuur van de stadsMo Arnhem Nijmegen
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vice-voorzitter, ck heer G.H.W.
Noordewier;

hierna te noemen: "de stadsregio";

7. Staatsbosbeheer
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur van Staatsbosbeheer
regio ûost, de heer P.Winterman;
hierna te noemen: " S B B

hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen'"
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a) in de Over-Betuwe op het gmndgeûied van de gemeente Nijmegen, Lingewaard,
Overktuwe en Arnhem in de periode 3995-20 15 ruim 30.000 woningen worden
gebouwd en ook overigens grote niimtelijke veranderingen plaatsvinden;
b) Partijen door realisatie van Park Lingezegen wiiien waarborgen dat op dat
grondgebied tussen N&-Rijn en Wad duurzame ruimte blijft voor natuur,
-tie,
hdbouw en waîerberging;
C) deze ruim& niet alleen recreatiemogelijkheden biedt aan de bewoners van de
SradsrGgio Arnhem-Nijmegen maar dit gebied tevens aantrekkelijker maakt als
vestigingsgebied k n opzichte van andere regio's en bijdraagt aan het veriichten

van de druk op andere nabijgelegen matiegebieden;
d) ais gevolg van de ruimtelijke ontwikkeiingen en klimaatsveranâerhg &
behoefte aan waterberging is toegenomen en aan deze behoefte met de realisatie
van Park Lingezegen op een mimtelijk en functioneel verantwoorde wyze
tegemoet kan worden gekomen;
e) Park Lingezegen op het grondgebied van Lingewaard, Overktuwe en Nijmegen
zal worden gerealiseerd en bestaat uit vijf mdding samenhangende
deelgebieden met afzonderlijke b h e n ;
f) deze realisatie zowel de uitkomst is van de door of vanwege Partijen uitgevoer&
projecten als die van private initiatieven die ruimtelijk passen binnen de kaders
en uitgangspunten voor Paris Lingezegen weke in het Masterplan zijn
vastgelegd;
g) Partijen ten behoeve van de realisatie van Park Ligezegen al geruime tijd
samenweken en afspraken hebben gemaakt welke zijn vastgelegd in de

Intentieovereenkomst Park &gezegen van 28 september 2ûû6;
h) de Rijksoverheid tot en met 2013 E 34,l miljoen beschikbaar stelt voor de
verwerving en iarichting van Park Lingezegen;
i) als voorwaarde voor het verkrijgen van âe bijdrage van de Rijksoverheid geldt
dat Partijen 50% van de verwervings- en inrichtingskosten financieren en zij
daarover thans afspraken wensen te maken in de wetenschap dat de gemeente
Nijmegen dienaangaande heeft toegezegd € 3,8 miljoen bij k dragen;
j) de financiële bijdrage van Partijen bedoeld is voor de uitvoering van in het
Masterplan benoemde iarichtingsplannen clie tot en met 2013 mllen worden
gediseerd,
k) gemiiseerde onderdelen van Park Lingezegen na xealisatie op een continue
wijze zullen moeten worden beheerd waardm Park Lingezegen als eenheid
herkmbaar blijft;
l) het grondgebied van Park Lingezegen over m e e b eigenaren is of zal worden
verdeeld en aldus meerdere Partijen betrokken zijn bij het beheer van Park
Lingezegen;

-
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m) het wenselijk is het heheer van en aanpassingen aan Park Lingezegen af te
stemmen en te coördineren;
n) de totale jaarlijkse kosten voor her beheer van Park ihgezegen na realisatie van
& Basisvariant worden getaamd op € 1 ,S miljoen uitgaande van het prijspeil op

l januari 2008;
o) de Rijksoverheid 50% van de kosten voor beheer van gediseerde onderdelen
van Park Lingezegen draagt voor zover het eigendom en beheer aan SBB zijn
toegewezen terwijl de overige 5û% van die kosten door Overbetuwe,
Lingewaard en Arnhem moet worden gedragen:
p) Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem en waterschap 10% van de kosten voor
beheer van de overige gerealiseerde onderdelen maeten dragen voor zover het

eigendom en beheer niet aan SBB zijn toegewezen;
q) de provincie en de stadsregio als zodanig, gelet op hun taken en bevoegdheden
en inzet h soortgelijke projecten ais Park Lingezegen, gem financiële bijdrage
zullen leveren aan de uitvoering en financiering van behee~
r) de wijze waarop Partijen wensen samen te werken moet worden geregeld;
s) bij de keuze voor & samenwerkingsvorm slagvaardigheid, duurzaamheid van
reatisatie en beheer, democratische controle, betrokkenheid van Partijen en
zekerheid ten aanzien van realisatie en E K k r voorop staan;
t) daammst tevens andere onderwerpen die onder meer, maar niet uitsluitend, in de
intentieovereenkomstzijn benoemd, regeling behoeven;
Verklaren overeengekomen te ziin ais volat:

Artikel 1

Definities

Basisvariant: h a openbare deel van Park Lingezegen dat in de periode tot en met 20 13
met publieke middelen wordt gerealiseerd en als d a n i g in het Masterplan is

vastgelegd;
Communicatiepb het plan met & titel "Communicatieplan Park Over-Betuwe 20062009" met de ondertitel 'Opweg naar realisatie" d.d. maart 2006;

Intentieovereenkomst: de overeenkomst over Park Lingezegen die door Partijen op 28
september 2006 te Arnhem is ondertekend waarbij onder meer afspraken zün gemaakt
over de rechten en verplichtingen van Partijen, organisatie en ~luitvonning,financiën,
tijdsduur en planning en het sluiten van onderhavige htu~~~~vereenkomst;
Masterplan: het plan met de titel "Masterplan Park Lingezegen" d.d. juli 2008 waarin
het ruimtelijk ontwerp van Pa& Lhgezegen is vastgelegd en dat aidus wordt gebruikt
als toetsingskader bij de ruimtelijke invulling van Park Lingezegen door Partijen of
derden;

Bestuursovereenkomsi Park Li-gen
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Ling-n:
het park in het gebied tussen Nedemjn en Wad bestaartde uit vijf
onderling samenhangende deelgebieden welke zijn beschreven en begrensd in het
Masterplan;

ParkgeMea: de bijdragen van Partijen alsmede de Rijksoverheid aan de realisatie en het
beheer van Paik fingezegen;

ambtelijke ondersteuning voor
Park Lingezegen waarbij rechtshanâelingen ten behoeve van de realisatie en het &er
van Pak Lingezegen door de provincie worden verricht met dien verstande dat vanaf
k
t moment dat Partijen een Gemamschappelijke Regeling met rechtsprsoonlijkheid
instellen deze Gerneenschappe~keRegeling in de rechten en plichten treedt van &
provincie indien en voornver die de disatie of het beheer van Park fingezegen
betreffen;
h r k o r p h a t i e : dt: daartoe daar Partijen -gewezen

Elanexploitatie: de PlanexpIoitatie Park Lingezegea met agendanummer 23.4 in de
S t u u p w p d.d. 19 juni 2008 die tot doel beft om de kosten, uitgaven en opbrengsten
voor de realisatie van Park Lingezegen inzichtelijk te maken en te houden en &ze te
weersen;

Pbmhg: de globale weergave in het Uitvoeringspmgmma van het moment waarop
of de peride waarin de projecten uit het Uitvoeringsprogramma zullen worden

uitgevwrd;

Pmgmmmerîng: het opzetten en entameren van activiteiten die bijdragen aan het
functioneren van Park Lingezegen;
Strinrgruep: de groep met bestuurlijke vertegenwoordigers van Partijen za& deze bij
besluit met zaaknummer 2ûûó-û21254 door Gedeputede Staten van Gelderland in
oktober 2006 is ingesteld;
Utiv-:
het programma met de titel cbUitvmîngspn,grammaPark
Lingezgen" d.d. juli 2008 waarin projecten zijn beschreven die tot en met 2013 zullen
worden uitgevoerd, welke kosten met die uitvoering zijn gemoeid alsmede een globale
weergave van het moment waarop of de peride waarin &ze projecten zullen worden
uitgevoerd.

Artikel 2
Ihd van dem ovemenkomst
P d j t n leggen met deze overeenkomst de voorwaarden, uitgangspunten en wijze van
samenwerking vast voor & d s a t i e en het beheer van Park Lingezegen.
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Artikel3
Vemiichüngen en inzet van hrtüen
Vmr zover dat binnen hun bevcegdheden en vermogen ligt zullen Partijen in en buiten
rechte alles doen dan wel nalaten dat dienstbaar is aan het op een duurzame en
voortvarende wijze reatiseren en beheren van Park Lingezegen,
Artikel 4
Masterplsin. bmnzinn en Uitvoerinmmmmma
l. De realisatie van Park Lingezegen geschiedt op basis van het Masterplan.
2. De begtenzing van Park Lingezegen is grafisch weergegeven in het Masteqlan en
nader toegelicht in het Uitvoeringsprogramma. In geval van tegenstrijdigheden of
onduidelijkheden prevaleert het bepaaide in de toelichting in het

Uitvdngsprogramma.
3. De projecten en onderdelen van Park Lingezegeo die tot en met 20 13 mmten worden
uitgevoerd en gerealiseerd liggen vast in het Uitvoeringsprogramma.

Artikel 5
Beslnltvormine ruimtdiike ordening
1. Overbetuwe en Llngewaarú nemen zo spoedig mogelijk na ondertekening van deze
overeenkomst voor zover het hun grondgebied betreft de besluiten betreffende
ruimtelijke ordening die nodig zijn voor de realisatie van Park Lingezegea. Daarbij gaan
zij uit van het Masterplan.

2. Overktuwe en Lingewaard stellen een intergemeentelijke structuwisie en
bestemmingsplannen in de zin van de Wet ruimtelijke ordening VUL Ten behoeve van
deze structuumisie en bestemmingsplannen stellen zij tevens een milieueffectrapportage
in de zin van de Wet milieubeheer vast.
3. h samenwerking met Overbetuwe en Lingewaard bereidt de Parkorganisatie de in het

vorige lid bedoelde bestemmingsplannen, intergemeentelijke structuwisie en
milieueffectrapportage voor. De aard en omvang van deze voorbereiding alsmede de
systematiek in de besbmrningsplannen wordt in onderling overleg bepaald. Met
systematiek wordt in dit verband de mate bedwld waarin sprake is van een flexibel dan
wel conserverend beswmmingspIan.

Na een daartoe strekkend en onderbouwd verzoek van Ovedxtuwe en Lingewaard
vergoedt de Parkorganisatie & h t e m voor het opstellen van de in het tweede bedoelde
ktemrningsplmnen, stnictuurvisie en milieueffectrapportage. De kwkn voor het
opstellen van de bestemmingsplannen worden vergoed naar rato van de projecten en
onderdelen van Park Lingezegan waarvan realisatie via deze bestemmingsplannen
mogelijk wordt gemaakt.

4.

-
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5. Indien Overbetuwe en Lingewaard op p n d van een onhempe1ijk besluit gehouden
zijn tot betaling van planschadevergding in de zin van artikel 49 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening of damoor in de plaats tredende wet- en egelgeving als gevolg
van de vaststelling van besluiten zoals bedoeld in het eerste lid, komen deze ten laste
van de Parkgelden.

6. I
k mogelijkheid om planschadevergding ten laste te brengen van de Parkgelden
zoals bedoeld in het vorige lid geldt niet indien de schade het gevolg is van bepalingen
in deze bestemmingsplannen die niet zijn opgenomen op grond van het Masterplan of
he2 U i t v o e r i n g p r o Evenmin mag deze planschadevergoeding ten laste van de
FWtgelden worden gebracht indien een hogere vergding w d t uitgekeerd dan welke
door de gemeentelijke planschadeadviesoommissie wordt geadviseerd. Indren dit
uitgangspunt in vmrkomende gevallen tot onevenredig n&l
van ûvetbetuwe of
Lingewaard leidt, treden de Parkorganisatie en de gemeente die het aangaat hierover in
overleg om te bezien of een andere maatstaf moet worden gehanteerd.

Artikel 6
Inzet ~ubiiekmchteliikeen ~nvaatrechtelü
ke bevoegdheden
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 en de materiele en procedurele eisen,
waarborgen en rechtsmiddelen voor derden zetten Partijen hun publiekrechtelijkeen
privaamchtelijke bevoegdheden zo veel als nodig en zo tijdig als mogelijk is in ten
behoeve van de realisatie van Park Lingezegen.
2. Onder de publiehchtelijke bevwgdheden in de zin van het vorige lid worden onder
adere maar niet uitsluitend de bevoegdheden begrepen op grond van & Wet op &
Ruimtelijke Ordening, & Woningwet, de Wegenverkeerswet 1W,
het Besluit
Administratieve Bepalingen betreffende het Wegverkeer, & Wet milieubeheer, de Wet
inrichting laadeiijk gebied, de Wet voorkeursrecht gemeenten. de Onteigeningswet of
daarvoo~in de plaats tredende regelgeving.

3. Het eerste lid is zowel van toepassing op eigen initiatieven van Partijen als op
initiatieven van derden waamnder bedrijven, investeerders en particulieren,
Artikel 7
Fimncierhw en kasritme. financiële risico's en Planemloitatie
1. Uitgaande van een rijksbijdrage ter grootte van € 34,l miljoen en een bijdrage van de
gemeente Nijmegen ter grootte van E 3,8 miljoen dragen Partijen in de kosten van
disatie van de Basisvariant tot en met 20 13 op de volgende wijze bij:

~

~

~ M tingezegen
m

-

s

t
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Provincie Gelderland (direct)
Stadsregio Amhern Nijmegen
Provincie en Sîadsregio Arnhem Nijmegen
Waterschap Rivierenland
Arnhem
Overbetuwe
Lingewaard
Totaal

Bedrag in miljoen E
7s
3,O

2,6
13

5,o
33

25
254

2, Bij de bepaling van de h het vorige genoemde bijdragen van Partijen wordt
uitgegaan van het prijspeil per 1 januari 2008 en een indexering op grond van de index
voor grond, wegen- en watewerken (GWW).

3. Partijen gaan uit van bijdragen op grond van vewhillende subsidieregelingen ter
p o t t e van € 5 miljoen welke dmr de Farkorganisaîie worden aangevraagd. Zij streeft
daarbij naar een m gmot mogelijke bijdrage,
betalen uiterlijk binnen één maand na oprichting daarvan hun bijdrage zoals
bedoeld in het eerste lid aan het openbaar lichaam zods bedoeld in artikel 9. Indien het
moment van betding lig na 3 1 december 2008 w d t de bijdrage aangepast aan de hand
van de in het tweede lid genoemde indexering. De Parkorganisatie is belast met het
beheer van de Parkgelden.
4. -jen

5. De Parkorganisatie doet d hetgeen nodig is om binnen de grenzen van Park
Lingezegen en conform het Masterplan te komen tot winning van zand en klei ten
behueve van het sluitend krijgen van de Planexploitatie. Hierbij geldt een taahtelling
van E 3 miljoen. Partijen zijn gehouden op eerste v e m k van de Parkorganisatiealles te
doen of na te laten voor zover dat ten beaioeve van voornt~mdewinning noodzakelijk
is.

6. De Planexploitatie wordt jaarlijks voor 1 juli of zoveel vaker als volgens de
Parkorganisatie nodig is door haar hrgerekend naar de stand van zaken van de
reahatie op dat moment. Over de uitkomsten van de doorrekening worden Partijen
onverwijld schriftelijk h kennis gesteld.
7. Indien uit de in het vorige Iid bedoelde doomkening blijkt dat ten aanzien van de
voorgenomen realisatie van Park Lingezegen op grond van het Masterplan en het
Uitvoeringspmgramma een tekort dan wel overschat ontstaat, doet de Parkorganisatie
voorstellen aan Partijen hoe daarmee zal worden omgegaan.

-
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8. Eventuele overschotten z d s in het vorige lid bedoeld worden in elk geval
aangewend ten gunste van Park Lingezegen. Eventuele tekorten worden zo veel
mogelijk oradervangen door nog te d i s e r e n projecten en onderdelen te optimailisenn.
Indien als gevolg van tekorten niet tot volledige realisatie volgens het Masterplan en
Uitvmrhgsprogramma kan worden overgegaan, beslist de Parkorganisatie niet tot het
schrappen van de nog te rediseren projecten en onâmklen dan na afstemming met
Partijen. Partijen zijn in geval van tekorten niet gehouden tot verhoging van hun
bijdrage zoals in het eetste lid bedoeld.

1. De Morganisatie heeft de uitvoering en disatie van het Uitvwingspmgmma
tot taak alsmede de coördinatie van het beheer van gerealiseerde onderdelen van Park

Lingezegen. De Parkorganisatie bevordert en initieert waar nodig en mogelijk
evenementen die naar aard en omvang passen in Pa& Lingezegen.
2. Van de bijdragen zoals bedoeld in artikel 7 eerste en derde lid dient jawlijks €
200.000 ter bekostiging van inrichting en pnuneel van de Parkorganisatie. h
aanvulling daarop smven Partijen naar een bijdrage aan de personele invulling van &
Parlrorganhtie op een wijze zoals beschreven in bijlage 3 bij deze overeenkomst. Deze
bijdrage m e n zij uiterlijk op het moment van oprichting van het openbaar lichaam
&s M
d in adcel 9 eerst lid.
3. De Pabrganisatie Irnui gebruik maken van medewerkeis van Partijen die op
&m&rh&asis vmr haar werkzaam zijn met uitzondering van SBB op de wijze m d s
verwoord in bijlage 3 bij deze overeenkomst,
4. De Stuurgmp bestaat tot het moment van oprichting van een openbaar lichaam A s
in het volgende artikel bedoeld, De Stuurgruep bstaat uit vertegenwdgers van de
dagclijk besturen van Partijen en heeft tot doel onderlinge afstemming bij & redisatie
eo het beheer van Park Lingezegen te bedteiiigen en besluihiorming diaaangaande
door de Iievoegde organen van Partijen voor te b i d e n en waar nodig bestuurlijk te

ondersteunen.

5. Bijeenkomsten van de Stuursroep w o h vaorkeid dmr de Parkorganisatie.

Arfikel 9
S a u m w m
I. Binnen een jaar na ondertekening van deze ovmenkomst richten Partijen nmet
uitzondering van SBB en de stadsregio in onderliag overleg een openbaar lichaam op in
de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit openbaar lichaam heeft de
reaiisatie en aoörrdinatie van i
w beheer van Park Lingezegen tot doel en neemt ten
behoeve k a n zelfstandig aan het rechtsverkeer deel. In deze periode onderzoeIa de
Parkorganisatie de fiscale gevoIgen van de overeengekomen samenwerking en doet zij

Beshnirsweffenlromst Park Lingezegen - DEFMTIEF
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ZEGEN
d
voorstelien m Partijen over de wijze waarop & fiscale gevolgen kunnen worden
geoptidiseerd. Daartoe voert zij overleg met de bevoegde belastingautoriteiten.
2. Onmiddellijk voorafgaand aan de oprichting van het opbaar lichaam zoals in het
vorige Ed bedoeld, wordt de Planexploitatie door de Parkorganisatie doorgerekend op
de wijze m a l s beschreven in artikel 7 zesde lid.

3. indien het openbaar lichaam het beheer niet zeif tot taak heeft, zorgt zij voor
afstemming tussen de met beheer belaste Partijen over de wijze waarop zij daaraan
uitvoering geven. Ook het beheer van de Parkgelden is een taak van het openbaar
lichaam.
4. Onverminderd dwingendrechtelijke bepalingen dienaangaande wordt de
besluitvorming in het algemeen en dagelijks bestuur van het openbaar lichaam zodanig
geregeld dat :
- recht wordt gedaan aan de mate waarin Partijen financieel aan de realisatie van Park
Lingzegen hebben bijgedragen;
- rekening wordt gehouden met het bijzodere belang dat Overbetuwe en Lingewaard
hebben aangezien Park Lingezegen op hun grondgebied ligt;
- wordt voorkomen dat &n partij eigenstandig besluiten h tegenhouden;
- over toetreding tot of uittreding uit het openbaar lichaam bij m d e r h e i d van stemmen
wordt tiesloten;
- uittreding uit het openbaar lichaam eerst mogelijk is nadat voor de resterende
verantwoordelijkbeid van de uittredende partij een financiële en organisatorische
regeling is getroffen.
opheffing van het openbaar lichaam eerst mogelijk is nadat voor de resterende
disatie en, voor zover van toepassing, het beheer van Park Lingezegen een financiële
en organisatorische regeling is getroffen;
het openbaar lichaam in de plaats treedt van de provincie voor zover het
rechtshandelingenbetreft zoals hierna in lid 5 beâoeld;
- SBB optreedt als adviseur van het openbaar lichaam.

-

5. Onvemiindesd het bepaalde in deze overeenkomst zeüen Partijen tot de oprichting
van het in het vorige lid van dit artikel bedmlde openbaar lichaam hun samenwerking
bij de realisatie van Park Lingezegem voort zoais deze in & intentieovereenkomst is

overeengekomen. Rechtshandelingen dienaangaande worden d m of namens de
provincie binnen de grenzen en doelen van onderhavige overeenkomst ten iaste van de
Parkgelden verricht waarbij zij wordt ondefsteund door & Parkorganisatie.
6. Na oprichting &t
het openbaar lichaam in de rechten en plichten van de provincie
indien en v-ver
die de realisatie of het beheer van Park Ligezegen betreffen.
Vanaf dat moment wordt het openbaar lichaam aangemerkt als & Parkorganisatie.

~ v m e n k o r n sPark
t Lingezegen - DEFNiTEF
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7. Zo spoedig mogelijk na ondertekening van deze overeenkomst bewerkstelligen
Partijen in ondetling overleg dat de Parkorganisatie op één locatie wordt gehuisvest. Zij
streven hierbij naar huisvesting in Park Lingexgen of een van de gemeentehuizen van
& gemeenten die bij deze overeenkomst partij zijn.

Gmndvewerviiipr en o v e r d m a
1. Grondverwerving ten behoeve van de d i m t i e van Park Lingezegen vindt plaats op
áe wijze mais deze is k h r e v e n in de h t e n t i e o v ~ o m s t .
2. Na realisatie van het betreffende gedeelk van Park Lingezegen worden ten behoeve
verwocven gronden om niet overgdmgen aan de conform artikel 11 met het
bheer belaste Partijen.

d 10

Arnel11 B e b w
1. Van de in artikel 7 Woelde bijdragen voor de realisatie van Park Lingezegen wordt
tot 1 januari 20 l 1 maximaal € 1 miljoen aangewend voor het beheer van gerealiseerde
onderdelen van Park Lhgezegen.
2. Over de organisatie en de kostenvenkling betmffende het beheer van
omiadelen van Park Lingezegen maken Partijen vanaf het moment van oprichting van
het openbaar lichaam zoals bedoeld in artikel 9 n a k afspraken.
3. Vanaf l janumui 2011 dragen Partijen de kosten voor beheer overeenkomstig het
ktpadde in bijlage 3 bij deze overeenkomst.
4. In aanvulling op hetgeen daarover hhet Uitvoeringsprogrsimma is opgenaerkt, komen
Partijen bij het maken van de hiervoor Moeide nadere afspraken overeen dat
eigtndom, beheer en onderfioud van:
de grotere voor natuur of m t i e bedoelde onderdelen van Park Lingezegen over
gam naar SBB waaronder ten minste het zogenaamde Romeinse Lint, het Wamijk, de
Grioen-Blauwe zone, Bergerden en de Woerdt-Doomik en nabije omgeving alsmede
gm- wateroppervlakten woden begrepen:
nieuwe recreatieve routes, waaronder paden en wegen. inclusief bijbehorende
beplantingen alslangs bestaande wegen aan te brengen beplantingen over gaan
naar de gemeente waar deze zich bevinden tenzij deze deel uitmaken van een groet
natuur- of recreatiegebied;
- het waterbeheerssysteem, bestaande uit de waterinfrastructuur met
waterbergingsgebieden en bijbehorende kunstwerken zoals duikers en stuwen, over
gaan naar het waterschap met dien verstande dat ten aanzien van de dgendom van
grotere waemppm1akten een uitzondering kan worden gemaakt indien deze zijn
gelegen binnen de ecologische hoofdstmctuur;

-
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- overige te reaiiseren voorzieningen en onderdelen van Park Lingezegen van geval tot
geval zuilen worden geregeld;
- bestaande voorzieningen en onderdelen in Park Lingezegen ongewijzigd zullen blijven
en de kosten daarvan niet ten laste van de Parkgelden of & bijdragen voor beheer
kunnen worden gebracht.
Artikel 12 Communicatie en epoaramme~g
1. Het Communicatieplan vonnt de basis voor communicatie over Park Lingezegen.
Uitvoering van het Communicatieplan is een taak van de Parkorganisatie.
2. Communicatie met derden, waaronder bewoners, grondeigenaren en bedrijven
betreffende Park Lingezegen, alsmede met media worden gecoördineerd door de
Parkorganisatie. Indien Partijen door derden worden benaderd met vragen, opmerkingen
of venoeken om informatie over Park Lingezegen verwijm zij &m derden door naar
de Parkorganisatie tenzij deze vragen, opmerkingen of verzoeken enkel de
b k k e n h e i d van de benaderde partij zelf bij Park Lingezegen betreffen.

3. Opstellen, uitvoeren en actueel houden van de Programmering is de taak van de
Parkorganisatie.

A
1. De Parkorganisatie streeft w de realisatie van de Basisvariant volgens de Planning
tot en met 2013.

2. De Parkorganisatie informeert Partijen w spoedig mogelijk indien blijkt dat de
P1zwing niet zal worden gehaald.

Artikel 14 Tussentüdse verantwoording
De Parkorganisatie informeert Partijen ten minste twee maal per jaar voor aanvang van
het volgende semester over de voortgang de realisatie en het beheer van Park
Lingezegen of zoveel vaker als volgens haar noodzakelijk is. Partijen wijzen één of
meerdere medewerkers aan die aIs contactpersoon voor de Parkmganisatie zullen
optreûen.

Onverminderd het bepaal& in artikel 5 kan een eventuele betaling van
schadevergding door een der Partijen aan een schadelijden& partij ten laste worden
gebracht van de Parkgelden indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat welke
voortvloeit ui t de verplichtingen van Partijen bij de realisatie van P a k Lingezegen.

Besniursovedomst Park Lingczgen
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Airtikel 1
1
l. Er is sprake van een geschil inàien één of meerdere Partijen daarvan driftelijk en
gemotiveerd melding maken aan de andere Partijen en de Parkorganisaiie indien zij
rechtqmsmnlijkheid heeft, Partijen en indien zij rechtspwsoodijlrheid heeft tevens &
Parkorganisatie, zuilen na een zodanige melding terstond met elkaar in overleg treden
om te bezien of in der minne een oplossing voor het geschil kan worden gevonden.

2. Indien een der Partijen of de Parkorganisatie met rechtspsmnlijkheid daarom
venmeid, benwmen zij Ui onderling overleg een mediator teneinde het geschil te
beslechten, Dit verzoek kan niet eerder worden gedaan dan nadat zes weken zijn
verstmken sinds de in het vorige lid bedoelde melding is venonden.
3. De kosten van de mediator konmen ten laste van de Parkgelden.
4. Dit artikel is van overeenkomstige taepassing indien zich een onvooniene
omstandigheid voordoet waardoor volgens een der Partijen of de Parkorganisatie met
rechtspersoonlijkheid een ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst niet kan
worden verlangd.

Arükei 17
tbldng
Deze ovemnkomst kan niet worden ontbonden.
Ilrtikell18
I n w ~ t l enneinde overeenkomst
1. Deze overeenkomst t r d t in werking op de dag waarop &ze door alle Partijen is
ondertekend en vervangt vanaf dat moment de Intentieovedomt.
2. Deze ovetieenkomst eindigt na realisatie van de Basisvariant of zoveel eerder ais
Partijen onderhg overeen komen.

De volgende bijlagen maken onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst:
Bijlage l
Bijlage 2
Bijlage 3

Masterplan
Uitvoeringspmgrarnma
Uitgangspunten mgankatie en Beheer Park Ungezegen, juli 2008

h geval van tegenstrijdigheden nissen de bijlagen en deze overeenkomst prevaleert het
bepaalde in deze o v ~ o m s t .

-
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Resen op 3 juli 2008 door

Aldus overeengekomen en in zevenvoud getekend te Arnhem op ..............,2008 door

Arnhem

Besni~~~~veteenkoínst
t%& Ligezegen
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