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Vraag
Naar aanleiding van de Raadsinformatiebrief inzake de vaststellingsovereenkomst Groene
Peelvallei, die wij afgelopen vrijdag bij de griffiemail mochten ontvangen, hebben wij de
griffie gevraagd deze vaststellingovereenkomst aan ons toe te sturen inclusief het advies
van B&W.
Uit de reactie van de griffie begrijpen wij dat de stukken als B-stukken zijn bestempeld
en derhalve niet openbaar zijn. Hierbij willen wij het college vragen de vaststellingsovereenkomst en het B&W-advies openbaar te maken, zodat wij onze controlerende taak
goed kunnen uitvoeren.
Antwoord
Het college heeft besloten het B&W-advies en de vaststellingsovereenkomst openbaar te
maken. U treft ze als bijlage bij dit antwoord aan.
Nicole Lemlijn
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Vaststellingsovereenkomst in verband met ontbinding van de
verlengde Intentieovereenkomst inzake
Voorbereiding integrale ontwikkeling Kinderlandgoet c.a.
Vaststellingsovereenkomst
Partijen:
I.

De gemeente Deurne, te dezen ingevolge artikel 171, lid 1 van de
Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer
J.G.M. Daandels, hierna te noemen: “de gemeente Deurne”,

II.

Walas the Maverick B.V., gevestigd te Hengelo, Tuindorpstraat 61, 7555 CS
Hengelo, te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder WTM Holding
B.V., welke wordt vertegenwoordigd door haar directeur de heer H.G. van
Straaten, hierna te noemen: “Walas”,

III.

Van Wijnen Recreatiebouw B.V., gevestigd te Deventer, Keulenstraat 11,
7418 ET Deventer, te dezen statutair vertegenwoordigd door haar directeur de
heer Th.J. Vlaskamp, hierna te noemen: “Van Wijnen”,

IV.

Smals Berkendonk B.V., gevestigd te Herten, Merumerkerkweg 1,
6049 BX Herten, te dezen statutair vertegenwoordigd door haar directeur de
heer M.R. Smals, hierna te noemen: “Smals”,

hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”,

in aanmerking nemende

1. Walas The Maverick B.V. (Walas) heeft met de gemeente Deurne op 11 april 2005
een Intentieovereenkomst gesloten inzake voorbereiding integrale ontwikkeling
Kinderlandgoet c.a. om te komen tot een ontwikkelingsplan voor Kinderlandgoet1
en het daaraan gelieerde totaalproduct, inclusief een haalbaarheidsplan met een
looptijd tot uiterlijk 1 maart 2006.
2. Deze Intentieovereenkomst is op 26 juni 2006 verlengd en als nieuwe partijen bij de
Intentieovereenkomst zijn naast Walas daartoe tevens toegetreden Van Wijnen
Recreatiebouw B.V. en Smals Berkendonk B.V..
3. De voortgang in de samenwerking is vervolgens doorkruist doordat de provincie
Noord-Brabant bij de gemeenten Helmond en Deurne heeft aangedrongen op een
aanpak met een gezamenlijk integrale beleidsvisie van de beide gemeenten voor de
toekomstige ontwikkeling van het centrumgebied Groene Peelvallei.

1

Met het project “Kinderlandgoet” wordt bedoeld de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het in de
gemeente Deurne gelegen deel van het tussengebied Helmond-Deurne, zoals beschreven in de
Intentieovereenkomst van 11 april 2005.
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4. Om deze reden acht het gemeentebestuur van Deurne het noodzakelijk om de
bestaande contractuele relaties ten aanzien van de ontwikkeling van gedeelten van
het centrumgebied Groene Peelvallei te beëindigen.
5. Partijen hebben om die reden na overleg besloten de verlengde Intentieovereenkomst
te ontbinden en, voor zover nodig in afwijking van de tussen hen bestaande
rechtsverhouding, hun rechtsverhouding als volgt vast te stellen, respectievelijk de
navolgende rechten en verplichtingen hieruit te aanvaarden;
zijn overeengekomen als volgt:
1. De verlengde Intentieovereenkomst wordt ontbonden.
2. Voor zover terzake mededelingen naar buiten worden gedaan, geschiedt zulks in
gezamenlijk overleg c.q. met een gezamenlijk op te stellen persbericht.
3. De gemeente Deurne zal zich blijven inspannen voor een snelle start en voortgang
van het integrale ontwikkelingsproces voor het centrumgebied Groene Peelvallei.
4. De gemeente Deurne zal desgevraagd aantonen dat de gemeente Helmond zich
terzake dit ontwikkelingsproces heeft vrijgemaakt van contractuele relaties met
derden.
5. De door partijen II, III en IV, verenigd in het Consortium Groene Peelvallei, aan
de gemeente Deurne in het kader van de Intentieovereenkomst geleverde
rapporten en documenten worden beschouwd als het intellectuele (geestelijke)
eigendom van de partijen verenigd in het consortium, dat deze stukken bij de
gemeente heeft aangeleverd.
6. Indien op enig moment private partijen zullen worden uitgenodigd voor
realisering van onderdelen van de projecten, welke voortvloeien uit de integrale
beleidsvisie voor het centrumgebied Groene Peelvallei zal c.q. zullen de partijen
II, III en IV als consortium worden uitgenodigd voor deelname aan een
selectieproces.
7. Indien vóór 31 december 2015 mocht komen vast te staan dat het de gemeente
Deurne alsnog vrijstaat om onafhankelijk van de gemeente Helmond haar gedeelte
van het desbetreffende toeristisch-recreatieve centrumgebied Groene Peelvallei tot
ontwikkeling te brengen, dan herleeft de verlengde Intentieovereenkomst.
Een bedrag van € 100.000,-- = zegge honderdduizend EURO = , alsmede een
rente van 5 % per jaar (samengestelde interest) over dit bedrag, berekend vanaf 1
januari 2009 zullen dan als kosten van partijen II, III en IV gezamenlijk als
onderdeel van de projectexploitatie worden ingebracht.
8. 1. Mocht regelgeving een belemmering vormen voor een rechtstreekse
opdrachtverstrekking voor uitvoering van onderdelen van de projecten, welke
voortvloeien uit de integrale beleidsvisie voor het centrumgebied Groene
Peelvallei of het Deurnese deel daarvan door de gemeente aan partijen II, III en
IV en mocht bij aanbesteding vóór 31 december 2011 met geen van deze
partijen na een aanbesteding een overeenkomst tot stand komen, dan zal aan
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partijen II, III en IV gezamenlijk door de gemeente een bedrag van € 100.000,-= zegge honderdduizend EURO = , alsmede een rente van 5 % per jaar
(samengestelde interest) over dit bedrag, berekend vanaf 1 januari 2009 tot het
moment van gunning, worden vergoed, indien de ontwikkeling van het totale
centrumgebied Groene Peelvallei dan wel het Deurnese deel daarvan wordt
gegund aan een of meer andere partijen.
2. Het bedrag van € 100.000,-- = zegge honderdduizend EURO = , alsmede de
opgebouwde rente van 5 % per jaar (samengestelde interest) over dit bedrag,
berekend vanaf 1 januari 2009 tot het moment van gunning, zal direct na
gunning door de gemeente worden betaald aan Smals, welke partij verder
verantwoordelijk is voor de verdeling van dit bedrag over de partijen Walas,
Van Wijnen en Smals.
9. Met inachtneming van bovenstaande bepalingen verklaren partijen niets meer van
elkaar te vorderen te hebben en elkaar volledige en onherroepelijke kwijting te
verlenen.
10. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de
onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het
gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige
rechtsbetrekking, zoals bij voorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van
onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen
worden beslecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor
zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Aldus opgemaakt te Deurne, in zesvoud en ondertekend op ……………………..............
Gemeente Deurne,

..................................…………………..
J.G.M. Daandels
Burgemeester

Walas the Maverick B.V. (Walas),

………………………………………….

…………………………………………

H.G. van Straaten
Directeur WTM Holding B.V.
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Van Wijnen Recreatiebouw B.V.,

………………………………………….
Th.J. Vlaskamp
directeur

Smals Berkendonk B.V.,

……………………………………….
M.R. Smals
directeur

Vaststellingsovereenkomst ontbinding verlengde Intentieovereenkomst Kinderlandgoet c.a.
paraaf gemeente Deurne
parafen Walas,
Van Wijnen,

4
Smals

